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Bedrijvenloket van de

www.louman-friso.nl

Gemeente Nijmegen: servicepunt voor ondernemers
■ Eén aanspreekpunt ■ Heldere aanpak ■ Tijdwinst ■ Eenduidig advies
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente terecht op één
centrale plek, het Bedrijvenloket. De accountmanager van het Bedrijvenloket bekijkt samen met u
uw wensen en vragen. In dit gesprek wordt duidelijk wat de gemeente voor u kan doen, of er
bijvoorbeeld vergunningen moeten worden aangevraagd en welke gegevens aangeleverd moeten
worden. De accountmanager blijft daarna uw aanspreekpunt, onderhoudt de contacten met de
gemeentelijke afdelingen en bewaakt het proces van dienstverlening. Met het Bedrijvenloket
wil de gemeente Nijmegen de dienstverlening aan bedrijven efficiënter organiseren en daarmee
de service aan de ondernemer verbeteren.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken de accountmanagers bij voorkeur op afspraak,
maar ook zonder afspraak bent u van harte welkom
Het Bedrijvenloket is te
vinden in het gebouw
van de Stadswinkel.
Mariënburg 75
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Tel: (024) 329 98 00
Fax: (024) 329 34 11
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag
13.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur
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Foto cover:
Fleurige bloemenkramen op de
markt. Foto: Sonja
Antheunis.
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Binnenstadsmanagement: onderzoek ondergronds parkeren Wedren

Trein
De extra parkeerplaatsen die in de komende
jaren onder de Schaeck Mathonsingel en

Leden VBO
vergaderen
De ruim 200 leden van de Vereniging
Binnenstad Ondernemers Nijmegen
houden op woensdag 16 april om
20.00 uur in De Waagh aan de Grote
Markt hun algemene ledenvergadering.
Volgens de agenda legt het VBObestuur verantwoording af over het
gevoerde beleid in 2007, ook in financiële zin. Daarnaast wordt het resultaat
van het door het VBO uitgevoerde
project ‘Onderzoek naar haalbaarheid
experiment met BID/BGV) besproken. Er wordt verslag gedaan over het
project Servicepunt Detailhandel en
Horeca, waarvan het VBO een van
de ‘trekkers’ is. Op de agenda tevens
bestuursverkiezingen en worden de
speerpunten voor het jaar 2008 ter fiattering aan de leden voorgelegd.
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Herinrichting beter uitstellen
tot 2009
Het gat in In de Betouwstraat

Pas rond 2012
Als alle plannen voor uitbreiding van de
parkeercapaciteit in en rond de binnenstad
zonder vertraging worden uitgevoerd, dan
beschikt het centrum pas rond 2012 over een
nieuwe parkeergarage onder de Van Schaeck
Mathonsingel en kort daarna over een parkeergarage Achter de Hezelpoort.
“Voor de periode daarna moeten we nu al
plannen maken”, zegt voorzitter Elrie Bakker
van de Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen (SBMN). “Gezien de lange voorbereidingstijd die met zo’n project gemoeid
is, moeten er nu al initiatieven worden genomen. Anders blijven we achter de feiten aan
lopen. Bevolkingsgroei, meer bewoners in de
binnenstad en verdere groei van het toerisme
in de stad, maken de behoefte aan bezoekersparkeerplaatsen alleen maar groter. Ook op
de middellange termijn.”
‹pagina 4: Wedren ondergronds
jaren terug al in beeld

Marikenstraat
showt collecties
De modezaken in de Marikenstraat
houden zaterdagmiddag 19 april tussen 13.00 en 16.30 uur samen een
modeshow. De nieuwste collecties
van ondernemers in de Marikenstraat
worden geshowd op de 80 meter lange
rode loper. Bij Parfumerie Douglas
kunnen de passanten gratis make-up
advies inwinnen. De organisatie is in
handen van Ondernemersvereniging
Marikenstraat.
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De parkeergarage is nodig in de periode na
2015, vooral om bezoekers aan de Nijmeegse
city een parkeerplaats te kunnen bieden.
Onderzoek van het Binnenstadsmanagement
naar de door wethouder Jan van der Meer
(Verkeerszaken) opgestelde parkeerbalans
heeft die behoefte aangetoond.

Hoe luxe kan Nijmegen zijn?
Nieuwsgierig? Kom naar de
informatieavond!
Column De 300 van Van As

Ad

Daarbij gaat het niet meer om het ondergronds parkeren alleen. Onder de Wedren
zouden ook gemaksfaciliteiten moeten worden geboden, zoals een stomerij, schoenmaker en andere snelservice activiteiten.

Achter de Hezelpoort worden gerealiseerd,
zorgen slechts gedeeltelijk voor een uitbreiding van het huidige bestand. Een ander deel
van deze plaatsen is namelijk ter compensatie van plekken die in de afgelopen jaren door
de herstructurering verdwenen zijn, maar ook
voor reizigers die de trein pakken of nieuwe
bewoners in de omgeving spoorzone.
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Het Binnenstadsmanagement Nijmegen
dringt er bij het gemeentebestuur op aan
om nu al de mogelijkheden van een parkeergarage onder de Wedren te onderzoeken.

maart 2008
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Meer dan parkeren alleen
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Wedren ondergronds jaren terug al in beeld
‹pagina 3
Een ondergrondse parkeergarage op de
Wedren werd een aantal jaren geleden
al gesuggereerd, toen wethouder Hubert
Bruls (CDA) nog deel uitmaakte van het
college. De linkse coalitiecolleges daarna
voelden er maar weinig voor en ook het
huidige college van B en W staat er niet
bij te juichen.

Wethouder Jan van der Meer (GroenLinks)
gaat ervan uit dat de nu gepland staande
uitbreidingen van het aantal parkeerplaatsen
voldoende zullen zijn. Bovendien moet hij
rekening houden met de uitstoot van CO2
die de komende jaren toename van het autoverkeer in en rond het centrum onmogelijk
maakt. Pas na 2012 zou de situatie in dat
opzicht beter worden.

Tijdens piekuren
De Raad van Advies van de SBMN heeft in

Informatieavond speciaal voor ondernemers
op 14 april in Het Valkhofmuseum

Hoe luxe kan
Nijmegen zijn?
Exclusief voor binnenstadsondernemers en
voor organisatoren van evenementen in
de binnenstad wordt op maandag 14 april
vanaf 19.30 uur in het Valkhofmuseum een
informatieavond belegd.
In klare taal zal projectleider Reinoud van
Assendelft de Coningh dan namens het
Binnenstadsmanagement uitleg geven over
de uitwerking van het thema ‘Beleef de luxe
van Nijmegen’.
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Creativiteit
Tijdens de informatieavond wil Van
Assendelft de ondernemers ideeën aan de
hand doen, waarmee ze kunnen inhaken op
het thema ‘Beleef de luxe van Nijmegen’.
Dat is gekoppeld aan de expositie ‘Luxe &
Decadentie, leven aan de Romeinse goudkust’ die vanaf 23 augustus tot en met 4
januari volgend jaar in Museum Het Valkhof
te zien is.
“We zullen niet alleen van onze kant ideeën
en mogelijkheden op tafel leggen, we doen
ook een beroep op de originaliteit en creativiteit van de ondernemers in de binnenstad.
We verwachten van hen ook suggesties te
horen waarmee we de uitwerking van het
thema kunnen completeren”, aldus Van
Assendelft.

bij het bedrijfsleven in de city creëren. Vanuit
de gemeente en het Binnenstadsmanagement, gesteund door het Ondernemersfonds, wordt er ruim geïnvesteerd in ‘Beleef
de luxe van Nijmegen’. Doel daarvan is de
rest van het jaar zoveel mogelijk bezoekers
naar Nijmegen te trekken.
Naast de organisatie van een aantal specifiek
op het thema gerichte elementen, wordt er
ook een beroep gedaan op de organisatoren
van bestaande activiteiten en evenementen.
“Graag denken wij mee om zoveel mogelijk
aansluiting te vinden bij het thema ‘Beleef de
luxe van Nijmegen’. Sommige evenementen
zijn daarvoor heel geschikt, voor andere is
meer creativiteit nodig. Maar die is er volop,
als je ziet wat er door het jaar heen zoal in de
Nijmeegse binnenstad te doen is”, zegt Van
Assendelft.
De ‘kick-off’ van ‘Beleef de luxe van
Nijmegen’ staat gepland voor maandag
12 mei, tweede pinksterdag. Het thema
krijgt dan uitwerking
tot en met de Mariken
Winterfeesten en tot
en met de expositie in
Museum Het Valkhof,
op 4 januari 2009.

Meedenken
De informatiebijeenkomst op 14 april in het
museum moet ook een nog breder draagvlak

Reinoud van Assendelft de
Coningh. Foto: NovioNova

maart met de wethouder overleg gevoerd
over het parkeerbeleid in de binnenstad. Van
der Meer heeft bij die gelegenheid het verzoek
om een onderzoek naar ondergronds parkeren
onder de Wedren niet van de hand gewezen.
Tegelijkertijd heeft het SBMN toegezegd te
zullen inventariseren hoeveel parkeerplaatsen
private ondernemingen en instellingen in het
centrum tijdens piekuren (koopavond, zaterdagen en koopzondagen) beschikbaar kunnen
stellen ter leniging van de parkeerbehoefte bij
bezoekers van de binnenstad.

Nieuwsgierig?
Kom naar de
Informatieavond!
Om budget en ambities een beetje in
balans te brengen, hebben de initiatiefnemers van ‘Beleef de luxe van
Nijmegen’ al éénderde van plannen
moeten schrappen. Maar er blijft nog
genoeg te doen. Wie nieuwsgierig
is naar manieren hoe (zakelijk) in te
haken op het thema, doet er goed
aan de informatieavond te bezoeken.
Ondermeer de volgende ideeën
komen aan bod: Wie bakt de meest
luxe taart van Nijmegen, modeshow
van internationale topcouturiers, wie
stelt het meest luxe frietje samen,
welke taxichauffeur rijdt zijn/haar
klanten bijzonder luxe en comfortabel naar de stad, waar zijn de ‘luxste’
broodjes te koop? Voor restaurants:
‘Het Beleef de luxe van Nijmegen’menu. Voor hoteliers:
richt de ‘Beleef de luxe
van Nijmegen’-suite in.
Meer en nóg betere
ideeën zijn natuurlijk van
harte welkom! Maandag
14 april, 19.30 uur,
Museum Het Valkhof.
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RUSTOORD

Nijmeegs boekenfeest ,
niet wild, wel geslaagd

Half maart werd voor de tweede maal
op rij het Nijmeegs Boekenfeest gehouden. In een niet uitverkochte maar goed
bezochte Vereeniging kreeg de avond
onder meer gestalte met de aanwezigheid van auteur Bernlef, schrijver van het
Boekenweekgeschenk. Hij werd geïnterviewd werd door literatuurrecensent Pieter
Steinz waarmee een lange avond werd
ingezet.
Even later vormde een nestor van de
Nederlandse literatuur Louis Th. Lehmann
(columnist van de Volkskrant) een onwaarschijnlijk duo met popmuzikante Roos
Rebergen, die zomaar zijn kleindochter had
kunnen zijn.
In de grote zaal lazen Tommy Wieringa (Joe
Speedboot) en Ilja Leonard Pfeijffer (Het
Ware Leven, een Roman) voor uit eigen
werk en in de ING zaal traden Jan en Sanne
Terlouw op. Op vermakelijke wijze deden
vader en dochter een boekje open over hoe ze
te werk gaan bij het schrijven van een gezamenlijke roman.
De beroemde auteurs waren niet te beroerd
om zich na hun optredens op te houden in
de buurt van de boekenkraam van Selexyz
Dekker van de Vegt, waar gelegenheid was
hun werk aan te schaffen en te laten signeren.
Rond middernacht verplaatste boekenminnend Nijmegen zich naar de danszaal, waar
tot diep in de nacht werd gedanst en gedronken.
P.N.

Rustoord: ’n naam die zó
ongelooflijk goed duidt wat
het werkelijk ook is.
Ik hoop er zéker de eerste veertig jaar nog niet
begraven te worden, maar ik vond het wel erg
mooi om er te mogen lopen. Er valt zoveel te
zien.
Prachtige teksten zoals ‘Hier ligt een schat
begraven’.
Of de steen waar zíjn naam in gebeiteld staat en
die van haar ook als echtgenote. Alleen, bij hem
staat er al een datum vermeld. Die van haar
ligt nog in het verschiet. Haar plekje is wèl al
gereserveerd.
Een tweelingsteen van een echtpaar, waarvan
zij eerst ging en hij nog geen drie maanden
later. Innige verbondenheid, echte liefde, denk
ik.
Of een ander echtpaar. Zijn slotakkoord klonk
dertig jaar eerder dan het hare. Dèrtig jaar
moest ze wachten.

DE 300 VAN VAN AS

Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver. Na eerdere pogingen
die steeds agenda-matig strandden, nam verkeerswethouder
Jan van der Meer de nieuwe fietsenklemmen op het Kelfkensbos
en het pleintje naast Het
Poortwachtershuys in gebruik.
De wethouder kwam met een
dispenserbike de brug over, waar
een delegatie van de Federatie
Ringstraten Nijmegen en de Ringstratenmanager hem stonden op
te wachten. Speeches volgden en
er werd uitleg gegeven aan het
nieuwe fietsparkeerbeleid in de
binnenstad.
Op het Kelfkensbos zijn 128 fietsklemmen bijgeplaatst. Daarnaast
is de invalidenparkeerplaats
van het pleintje naar de Gerard
Noodtstraat verplaatst. Dit alles in nauw
overleg met het Museum Het Valkhof en de
ondernemers van het Kelfkensbos. De laatsten zijn de initiatiefnemers van het bijplaatsen van de extra klemmen. De werkzaamheden zijn eerder vorige week uitgevoerd door
Nudo Advies uit Doorwerth (zie foto).

COLUMN

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

Fietsklemmen op
Kelfkensbos

Lopen op Rustoord is mensennamen
terugzien die je zelf hebt meegemaakt. Echte Nijmeegse namen
vaker dan andere.
Je eigen geboortejaar op stenen van
degenen die al vertrokken zijn ...
De natuur. De wortels van bomen
die nietsontziend de graven scheef
duwen.
Genieten is het verkeerde woord,
maar ik liep wel met een heel mooi
gevoel rond daar op Rustoord.
Vreemde gedachte, dat ze allemaal
nooit meer dingen zullen doen die
voor ons zo normaal zijn.
Een verrijkende ervaring, op zoek
naar dierbaren van weleer.
Eén vraagje nog tenslotte, meneer
Monuta: wilt u alstublieft dat ontsierende bord voor de ingang vervangen door iets dat meer stijl en meer
respect uitstraalt?
Dank namens alle levenden ...
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novionova
Ondernemers nemen op ruime schaal deel aan
Koopzondag Kunst & Cultuur

Winkels verlengstuk
van Nijmeegse musea
Onverwacht veel binnenstadondernemers nemen op en
rond Koopzondag 6 april met groot enthousiasme deel aan het
Museumweekend. Als verlengstuk van de musea in het centrum van
Nijmegen laten meer dan 20 winkels en instellingen museumstukken
of museumpresentaties zien.
Het doel is tweeledig. Het gaat de ondernemers erom op koopzondag 6 april meer
bezoekers naar de binnenstad te lokken,
terwijl de musea meer aandacht voor hun collecties en tentoonstellingen willen genereren.

Werving door VBO
Dankzij het bestuur van de Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO), dat in
relatief korte tijd de succesvolle werving van
deelnemers onder het bedrijfsleven voor zijn
rekening nam, kon het thema Koopzondag
Kunst & Cultuur gestalte krijgen.
“Omdat we winkeliers en andere ondernemers concreet konden laten kiezen uit aanbod van de musea, werd er snel en kordaat
gereageerd op onze uitnodiging om deel te
nemen. Er zijn bedrijven die zelfs meerdere
museumstukken of presentaties in huis
halen. Nijmeegse binnenstadsondernemers
blijken erg betrokken bij het wel en wee van
de musea”, aldus VBO-voorzitter Chris de
Klein. Werken uit de deelnemende musea
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worden op 5 en 6 april In de winkels geëxposeerd.

Route lopen
De organisatie van deze koopzondag is
in handen van een werkgroepje dat voortkomt uit de boezem van de Stichting
Binnenstadsmanagement.
Speciaal voor deze koopzondag verschijnt er
een folder waarin staat welke bedrijven een
museumstuk exposeren. “De deelnemers worden op een plattegrondje weergegeven, zodat
de belangstellende bezoeker een route kan
lopen”, aldus Hanneline Oosting, die namen
RBT-KAN deel uitmaakt van de werkgroep.
In het museumweekend zijn de vier
Nijmeegse centrummusea (Museum Het
Valkhof, Stratemakerstoren, Natuurmuseum,
MuZIEum) met aanzienlijke korting toegankelijk. En er worden natuurlijk allerlei extra
activiteiten georganiseerd voor de bezoekers
tijdens het museumweekend.

Museum Het Valkhof (Kelfkensbos) is tijdens
het museumweekend open van 12.00 tot
17.00 uur. De entree bedraagt slechts €1,per persoon. Zondag houdt Ronny Meijers,
restaurator archeologie, een presentatie over
waarheid en onwaarheid bij archeologisch
onderzoek.

Kleine attentie bij
Stratemakerstoren

Geheimzinnige onderaardse gangen
in de Stratemakerstoren aan de
Waalkade. Foto:
Museum De Stratemakerstoren.

In de Stratemakerstoren aan de
Waalkade, een uniek zestiende-eeuws
verdedigingswerk met geheimzinnige
onderaardse gangen, is een museum
gevestigd. Poppenopstellingen laten zien
hoe onze voorouders leefden en streden.
In een aanpalende tentoonstellingszaal
zijn schilderijen te bewonderen. Kom
gerust binnen voor een duik in de kunst
en in de late Middeleeuwen!
Tijdens het museumweekend op 5 en 6
april is museum De Stratemakerstoren
met korting te bezoeken. Volwassenen
betalen € 3,30 in plaats van € 3,90 en
voor kinderen wordt €1,50 gevraagd in
plaats van € 2,20. Elke bezoeker krijgt
bovendien een kleine attentie.

novionova
Tijdens het Nationaal Museumweekend
‘De kunst van de waarheid’ houdt het
Natuurmuseum (Gerard Noodtstraat) een
mini-expositie over het wild zwijn op het
Limosterrein, dat in januari werd doodgeschoten en voor veel commotie zorgde. Met
o.a. krantenartikelen, filmpjes, het proces
van opzetten en informatie over zwijnen.
Een museumobject dus met een verhaal.
Ook twee exposities zijn te zien. ‘Beesten
en Bloemen, hoe zal ik ze noemen?’,
een interactieve tentoonstelling over
de natuurordening door de beroemde
Zweedse wetenschapper Carolus Linnaeus.
En ‘Rijzende rivier’ met foto’s van ons
nieuwe rivierenlandschap door BBC Wildlife
Photographer of the Year 2005 Ruben Smit.
Het museum is geopend op zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoekers
hebben 50% korting op de normale entreeprijs. Normaal € 3,- volwassenen en € 1,50
kinderen / 65+.

Gezinnen met kinderen gaan in het
Natuurmuseum zelf aan de slag met
waarnemen, namen verzinnen en
E KOOPZONDAG
VANFoto:
ZONDAG
 APRIL STAAT
ordenen.
Natuurmuseum.

Expositie van
museumstukken

In de volgende zaken worden op 5 en 6
april museumstukken en -presentaties
geëxposeerd:
1 Kabinet De Vrij

Bischop Hamerstraat 11-13

2 Hoogenboom=Mode
Molenstraat 106

3 Rutten Mannenmode
Molenstraat 39

4 Kameleon Dames Mode
Passage Molenpoort

5 Markant

Passage Molenpoort

6 Doorman

Ziekerstraat 29

7 Livera Lingerie

Moenenstraat 1

8 Gebroeders Van Dooren Perzen
Moenenstraat 6

9 Tribute Clothing

Marikenstraat 20

10 Decora Bloemen

Koningstraat 14

11 Oil & Vinegar

Marikenstraat 26

12 Selexyz Dekker Van De Vegt
Marikenstraat 29

13 David Mulder

Marikenstraat 73-75*

14 Openbare Bibliotheek

GEHEEL IN HET TEKEN VAN Mariënburg
15 City Park Hotel
UNST  #ULTUUR $E WINKELS IN DE BINNENSTAD ZIJN ZONDAG  APRIL hoek Hertogstraat-Kelfkensbos
16 Thijssen Mode*
EOPEND VAN   UUR
Het MuZIEum (Nieuwe Marktstraat 54) is op

Burchtstraat

Douglas
DIVERSE WINKELS IN DE BINNENSTAD TREFT U EEN ³KUNST ³ OBJECT17
AAN
VAN Parfumerie
5 en 6 april geopend van 11.00 tot 18.00 uur
hoek Burchtstraat-Broerstraat
mN VAN DE .IJMEEGSE
MUSEA
)N
DE
MUSEA
IN
HET
CENTRUM
VAN
.IJMEGEN
18 V & D Nijmegen
Entree museumweekend: • Kinderen t/m 12
UNT U TIJDENS
HET€4,MUSEUMWEEKEND
GENIETEN
VAN VELE ACTIVITEITENGrote Markt 3
jaar:
MuZIEumticket,€9,combiticket
19 Fielmann Optiek

* op koopzondag gesloten

via 024-3828181).
Bron: RBT-KAN

DISCUSSIE
Het wordt hoog tijd dat de
discussie weer terugkeert
in dit land. Niet, zoals
tegenwoordig vaak gebeurt,
zomaar eens een keer iets
roepen. Nee, een gesprek op basis van inhoud,
waarbij mensen elkaar proberen te overtuigen
door middel van goede argumenten.
Sommige mensen denken dat zaken vanzelf
oplossen als je ze maar lang genoeg doodzwijgt.
Anderen roepen eens wat, maar doen verder
niks. En weer anderen denken met (politieke)
dogma’s anderen hun wil te kunnen opleggen.
Welke manier men ook kiest, we schieten er
niks mee op.
Ook in onze stad kennen we voorbeelden van
zaken die doodlopen omdat er geen inhoudelijke
discussie over plaatsvindt. Het parkeerbeleid is
daar een voorbeeld van. Het thema ligt inmiddels zo gevoelig dat iedereen er maar met een
grote boog omheen loopt. Wil Nijmegen echter
in de vaart der volkeren mee en zich niet alleen
in woorden maar ook in daden manifesteren als
een gastvrije, innovatieve stad, dan moeten we
echt weer snel met elkaar over dit onderwerp in
gesprek.
Nijmegen komt structureel parkeerplaatsen
tekort. Met de ontwikkeling van parkeergarages
aan de Schaeck Mathonsingel en Achter de
Hezelpoort, lossen we dat probleem
niet op. Zeker niet als je deze ontwikkelingen afzet tegen de groei
van het aantal woningen, winkels
en culturele activiteiten in de binnenstad.
Mobiliteit hoort bij de moderne
mens. Het Binnenstadsmanagement
wil graag over dit onderwerp en
over andere zaken de discussie voeren met het gemeentebestuur. Niet
door “boe” te roepen en te zeggen
hoe fout alles gaat, maar door constructief overleg en door te praten
over ontwikkelingen en kansen in
de markt.
Wie mee wil praten over de toekomst van de Nijmeegse binnenstad
kan dat binnenkort via ons forum
dat op www.binnenstadnijmegen.nl
wordt geopend. Doen!

VAN BINNENUIT

‘Ontdekkingstocht
door hetROUTE
donker’).
• DIVERSE WINKELS
7ANDEL AAN(incl.
DE HAND
VAN ONDERSTAANDE
LANGS
IN
Broerstraat
31
Volwassenen: €8,50 MuZIEumticket, €17,60
BijEN
het ONTDEK
ter perse gaan van dit nummer van
E OUDSTE STAD VAN .EDERLAND MET DIVERSE KUNST OBJECTEN
combiticket (incl. ‘Ontdekkingstocht door het
NovioNova werd nog met de HEMA (Grote
E +UNST VANdonker’,
DE 7AARHEID
Markt) overlegd over deelname.
reserveren is noodzakelijk en kan

+ABINET DE 6RIJ "ISCHOP (AMERSTRAAT  
(OOGENBOOM -ODE -OLENSTRAAT 
2UTTEN -ANNENMODE -OLENSTRAAT 

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen
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Natuurmuseum:
wild zwijn met verhaal

7

St. Annastraat 2,
Postbus 536, 6500 AM Nijmegen
Tel.: (024) 360 45 55 Fax: (0240 323 33
40 E-mail: info@hestia.nl www.hestia.nl

Hestia, al 77 jaar actief in de bruisende Nijmeegse binnenstad!
Met haar eigen vestiging op de hoek van het
Keizer Karelplein en de St. Annastraat is Hestia
als grootste woningmakelaar van Nijmegen al
77 jaar actief in de prachtige bruisende binnenstad van Nijmegen. De jarenlange ervaring
van Hestia met alle facetten van de woningmarkt zorgt ervoor dat u de verkoop, aankoop,
taxatie en het beheer van uw bezit in het centrum op uitstekende wijze via één kantoor kunt

NIJMEGEN

NIJMEGEN

NIJMEGEN

laten verlopen. Hestia biedt een totaalpakket
aan dienstverlening met uiteindelijk als doelstelling een totaal tevreden klant. Naast dit
totaalpakket bestaat tevens de mogelijkheid
tot het aanbieden van specifieke deeldiensten,
met name als het gaat om een goede onderbouwing en inschatting van de waarde van een
woning of appartement in de binnenstad. Via
de eigen beheerafdeling wordt daarnaast voor

NIEUWE MARKT 50

NIJMEGEN

een groot aantal Verenigingen van Eigenaren
in de binnenstad de volledige administratie en
technische ondersteuning verzorgt, zodat ook
deze informatie uit de eerste hand aanwezig is.
Onderstaand een selectie uit ons huidige
aanbod; bezoek regelmatig onze website
(www.hestia.nl) voor het meest actuele
aanbod!

ARKSTEESTRAAT 17

In de benedenstad van Nijmegen aan de Waal gelegen
benedenwoning in karakteristiek pand. Voor de woning
is de straat niet toegankelijk voor auto’s. Alle voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen
zijn binnen handbereik .Bj:1900-1910. Inh: ca. 160 m³.
Woonopp: ca. 55 m². Ind: Woonlaag: poort met doorgang, entree, hal met meterkast, woonkamer met open
trapkast, woonkeuken met opstelling van de c.v., badkamer met douche, wastafel en toilet, tussenhal met deur
naar achtertuin en deur naar ruime slaapkamer
Bijzonderheden: - Achtertuin - E.e.a. is eenvoudig afgewerkt - C.v. Radson Nox HR van 1995 - VvE is slapend
(niet actief) - Berging op nummer 56 bij diverse andere
bergingen.

In het centrum van Nijmegen gelegen ruim 3-kamer
appartement. Het app. beschikt over een fraaie loggia
aan de voorzijde. Er zijn vele voorzieningen in de nabije
omgeving aanwezig.
Bouwjaar: 1999. Woonopp: 95 m². Inh: ca. 245 m³ Ind:
Entree: 2 slaapkamers, cv kast, badkamer met ligbad,
douche en wastafel, apart toilet, doorzon woonkamer met
schuifpui naar de loggia en laminaatvloer. 2e verd: open
keuken met inbouwapp. Ruime berging in de kelder.

Vraagprijs 139.000 k.k.

Vraagprijs 235.000 k.k.

NIEUWSTRAAT 23

NIJMEGEN

OUDE HAVEN 102

In hartje van Centrum Nijmegen gelegen fraai afgewerkt
3-kamer app. Op de 1e woonlaag een royaal zonneterras.
Het appartementencomplex beschikt over een liftinstal. en een doorloop naar de parkeergarage onder het
gemeentehuis. Inpandige berging aanwezig. Het appartement is v.v. een fraaie eikenhouten vloer. Bj: 2000 Inh:
300 m3. Woonopp: 110 m2 Ind:entree, gang, meterkast,
slaapkamer I v.v. opensl. deuren naar het terras aan de
voorzijde van de woning, slaapkamer II v.v. vaste kast en
opensl. deuren naar terras, toilet, ruime badkamer v.v.
ligbad, wastafel en douchecabine, royale woonkamer v.v.
een frans balkon en half open stijlvolle keuken v.v. met
div. app, bijkeuken v.v. witgoedaansluitingen.

Monumentaal pand aan de Oude Haven gelegen, met
vanaf de 1e verdieping uitzicht over de drukst bevaarde
rivier van Nederland. Het pand is momenteel in gebruik
als galerie en is voor div andere doeleinden geschikt te
maken. E.e.a. in goede samenspraak met de gemeente
Nijmegen in verband met een gedeeltelijke herziening
van het bestemmingsplan. Inh: ca 900 m3. Vloeropp:
ca 360m2 Bouwperiode: ca 1850-1890 Ind: beg. grond:
entree, één grote open ruimte, momenteel in gebruik is
als galerie. In het voorportaal het toilet, bergruimte met
kleine keuken. 1e en 2e verd: open ruimte met trapopgang. 3e verd: opslag- en kantoorruimte.

Vraagprijs 314.000 k.k.

Vraagprijs 595.000 k.k.

KRONENBURGSINGEL 28

NIJMEGEN

JONCKERHOF 2

Op een gunstige locatie aan de rand van het bruisende
stadscentrum van Nijmegen en uitkijkend over het
Kronenburgerpark fraai en royaal penthouse met 3 slaapkamers, inpandige garage en bergingen. Het app. heeft
een speelse ind. met verrassende hoekjes en rondom
terrassen.
Bj: 1991 Inh: 550 m³ Woonopp: 190 m² (excl. terras
van 90 m²) Ind: Entree, hal, modern toilet, garderobe,
royale woonkamer met open haard, zithoek/serre en
open verbinding naar aparte eetkamer, ruime keuken
met inbouwapp., pantry, royale slaapkamer met balkon
en ingebouwde kastenwand annex badkamer met ligbad,
wastafel, designradiator en hangend closet, aparte douche met wastafel, berging/wasruimte met c.v., schuifkastenwand, 2 slaapkamers waarvan 1 met balkon en 1 met
schuifkastenwand. Omslagkosten: 207,- per maand.

Op unieke locatie, aan de rand van het stadscentrum
van Nijmegen en op loopafst. van de Waalkade, het
Kronenburgerpark en het C.S. gelegen ludieke bovenwoning met monumentale status. Het maakt deel uit van het
historische complex voorheen ‘De oude matrassenfabriek/
Jonckerhofje’ en is gebouwd rondom centrale binnentuin.
Separate berging aanwezig. Bj: 1803/2003 Woonopp: 205
m² Inh: 515 m³ 1e woonlaag: Entree, keldervoorraadkast
onder trap, trapopgang, hal met garderobe, toilet, L-vormige woonkamer met houten vloer, moderne keuken met
3 elementenkast als afscheiding en inbouwapp., via openslaande deuren ruime loggia. 2e woonlaag: 3 slaapkamers,
wasruimte met wa, toilet, badkamer met gedeeltelijk
vrijstaand bad, inloopdouche, dubbele wastafel en vloerverwarming. 3e woonlaag: open zolderetage met royale
werkhoek annex slaapkamer, c.v. ketel.

Vraagprijs 689.000 k.k.

Vraagprijs 495.000 k.k.

novionova

bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Designtassen in
Lange Hezelstraat
Loubna Hasnaoui is de eigenaresse van een
nieuw tassenwinkel in de Lange Hezelstraat.
De winkel gaat Molou heten en komt met een
assortiment designtassen van onder meer
Bulga en Dognin, in prijs variërend tussen
de  250,- en  800,-. Het publiek kan 5
april aanstaande kennismaken met Loubna
Hasnaoui. Op die dag staat de grote opening
gepland, in aanwezigheid van een aantal
bekende Nederlanders.

Wereldvrouwen
in Smetiusstraat

al liefhebbers van de Formule 1 kunnen er
hun hart ophalen. Dwars door de zaak loopt
een heus circuit waarop geracet kan worden.

Mirjo Fashion
in Molenpoort
Op de plaats waar voorheen kledingzaak
Shape zat, nemen nu Jos en Miriam de Veer
het roer over. Het bedrijf heet Mirjo Fashion
en gaat in ongeveer dezelfde stijl door, ook
voor een maatje meer, maar nu wel met merken als Hebbeding en Rimini. Het echtpaar
heeft ook een vestiging in Oss. De zaak in
Tiel gaat sluiten en daarvoor komt de winkel
in de Molenpoort in de plaats.

Kinderschoenen in
plaats van edelsmid
Edelsmid Chantal de Nijs is vertrokken uit de
Lange Hezelstraat. Het pand is nu verhuurd
aan Bianca Schaap en Carmen Zimmerman
die onlangs kinderschoenenwinkel Toevjes
(Gaastra, Klik, Cruijff) hebben geopend.

De Lounge
geopend

De Stichting OntmoetPlanB opent in
Smetiusstraat nummer 4, waar tot 2006
Motorzaak Wim Karel gevestigd was,
een Wereldvrouwenwinkel. Na een grondige verbouwing van het pand, dat op de
gemeentelijke monumentenlijst staat, worden er diverse activiteiten ontplooid. De
Wereldvrouwenwinkel exploiteert, in eerste
instantie met ca. 20 allochtone vrouwen,
onder meer een naaiatelier en verzorgt kinderfeestjes, kookworkshops en catering.

Speelgoed voor
8 tot 88 bij Carkid
Het ruime pand in de Stikke Hezelstraat, dat
voor de gereedkoming van de Marikenstraat,
verhuurd werd aan lingeriewinkel Livera, is na
2 jaar eindelijk weer verhuurd. Het echtpaar
Wim en Connie Delfink hoopt eind april hun
speelgoedwinkel Carkid te openen. Carkid
wordt een winkel waar iedereen terecht kan,
van 8 tot 88, zo verzekert Connie. Maar voor-

Eerder in maart is bar/dancing De Lounge, in
de Platenmakerstraat bijna op de hoek met
de Grotestraat, geopend. In het pand was
voorheen café de Mythe gevestigd. Het heeft
bijna een jaar geduurd voordat eigenaren
León Hendriks (26) en Wouter uit de Bulten
(27) de verbouwing konden realiseren. Het
resultaat is een modern
en eigentijds ingerichte
bar, met in de kelder een
dancing. In het lounge-café
wordt binnenkort ook een
kleine kaart geserveerd.
De Lounge richt zich op
een jong en breed publiek,
onder andere studenten,
en zal daarbij homo’s en
lesbiennes -het publiek
van de Mythe- niet uit het
oog verliezen. In het weekend alleen toegang voor
18-jarigen en ouder. Elke
maandag ‘cocktail night’,
elke woensdag ‘Hollandse
avond’ en de zaterdag is
voor ‘Saturday Dance’. Elke
eerste donderdag van de
maand is het After College.

Vegetarisch eten in
In de Betouwstraat
Liefhebbers van ‘vegetarisch’ kunnen voor
afhaalmaaltijden, maar ook voor party- of
dinercatering op lokatie, terecht bij het
nieuwe vegetarisch eethuis Maharaja in In de
Betouwstraat (nummer 13). Uiteraard worden
in het restaurant van Maharaja ook vegetarische maaltijden geserveerd. De keuken
van Maharaja biedt, aldus een gast die een
‘recensie’ schreef op webforum Vegatopia,
een “curieuze mix van Hollands (stamppot), Indiaas, Mexicaans en Surinaams en
Chinees.(maar wel alles vegetarisch!)”. Het
vegetarisch eethuis wordt geëxploiteerd
door Soeredj Lalbahadoersing en Ashwin
Gowrising.

Zen Lifestyle brengt
eigentijdse meubels
Hoezo geen meubelwinkel in de binnenstad?
Met het recente vertrek van Framy meubelen
zag het er inderdaad somber uit voor de branche in het centrum. Maar ondernemer Frans
Oosterbaan heeft de stap gewaagd. Hij heeft
in het voormalige Van Bree pand Zen Lifestyle
geopend, een eigentijdse winkel voor meubels en lifestyle-asseccoires, voor de breedst
mogelijke doelgroep. Oosterbaan heeft in
Wijchen eenzelfde winkel. Zen Lifestyle moet
de markt in Nijmegen bedienen.
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RABOBANK
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Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

‘SINGLE EURO
PAYMENTS AREA’
VAN START

10

Op 28 januari 2008 is de ‘Single
Euro Payments Area’ (SEPA) van
start gegaan. In Nederland en in de
andere eurolanden. De eerste stappen zijn gezet op de weg naar één
grote Europese betaalmarkt waar
tussen binnen- en buitenlandse betalingen
geen verschil bestaat.
Net zoals u nu overal in de eurolanden met
dezelfde munten en biljetten betaalt, kunt u
over enige tijd overal met dezelfde overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen betalen. U
betaalt dan bijvoorbeeld een vakantiehuisje
in Frankrijk net zo als een vakantiehuisje
op Terschelling. En met het pasje waarmee
u op de Wadden en in heel Nederland pint,
kunt u dat ook op steeds meer plaatsen in
heel Frankrijk. Dat betaalgemak krijgt ook de
Fransman die in Nijmegen de Zomerfeesten
komt vieren.
Om een Europese betaalmarkt te creëren, worden in Europa standaarden en regels geharmoniseerd. Op basis hiervan ontwikkelen banken
betaalproducten. Door grotere concurrentie en
standaardisatie op de Europese betaalmarkt
zal het toonbankverkeer veiliger, efficiënter en
goedkoper kunnen worden.
Dit betekent dat voor u dat de veiligheid van
toonbankverkeer kan toenemen omdat de
magneetstrips op alle creditcards en betaalpassen vervangen worden door moeilijk te
kopiëren chips. Bovendien wordt pincode in
heel Europa verplicht bij gebruik van alle cards
i.p.v. een gemakkelijk te kopiëren handtekening. Hierdoor zal de kaartfraude afnemen.
Ook de efficiency van het toonbankverkeer kan
toenemen doordat zowel nationaal als grensoverschrijdend contante betalingen vervangen
worden door cardbetalingen.
Meer weten over SEPA? Bel gerust met één
van onze adviseurs

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

Wethouder Hannie Kunst van Economische
Zaken en Cultuur geeft exclusief in
NovioNova haar visie op actuele kwesties
die in de Nijmeegse binnenstad spelen.

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

Nijmegen terrassenstad: het zomerseizoen
staat weer voor de deur

Herberekening van
vergunningentarief
De protesten van individuele uitbaters van terrassen en vanuit de georganiseerde horecaondernemers hebben ertoe geleid dat het gemeentebestuur de prijzen voor terrasvergunningen nog eens goed gaat bekijken.
Vorige week heeft het college van B&W het
terrassenbeleid geëvalueerd. Daarbij is ook
nog eens gediscussieerd over de prijzen
voor de vergunningen voor met name de
Vierdaagseterrassen. “De aangekondigde
prijsverhoging heeft heel wat stof doen
opwaaien”, geeft wethouder Hannie Kunst
(Economische Zaken en Cultuur) toe. “We
gaan de kostprijsberekening voor de zomer, winter- en vierdaagseterrassen, nog eens
goed doorlichten.”

Misschien goedkoper
De wethouder geeft aan goed naar de ondernemers te hebben geluisterd. “Voor een
eerste terrasvergunning komt heel wat kijken.
De vraag is of er voor een uitbreiding van
zo’n eerste vergunning of voor een tweede
vergunning net zoveel tijd en inzet nodig is.
Dat gaan we nu inderdaad bekijken. Zodat
we daarna aan de hand van de uitkomsten

van de rekensommen de tarieven goed kunnen uitleggen. Mogelijk blijkt dat sommige
vergunningen toch goedkoper verstrekt kunnen worden. Uitgangspunt blijft overigens dat
ook de terrasvergunningen kostendekkend
moeten zijn.”

Levendig
Over de winterterrassen, die de afgelopen
maanden voor het eerst uitgezet mochten
worden, heerst tevredenheid. Hannie Kunst:
“Steeds als de zon ook maar even wilde schijnen, zag je de terrasjes op de beschutte plekken in de binnenstad bevolkt raken. Op het
Koningsplein, in de Houtstraat/Ganzenheuvel
en op de Grote Markt kwam dat de levendigheid zeker ten goede. Hulde ook aan de
horeca-ondernemers die de winterterrasprijs
in het leven riepen en hun collega’s die aan
de competitie deelnamen. Zoiets werkt erg
stimulerend.”

De zon hoefde zich maar even te laten zien, of de terrasstoelen
op het Koningsplein vonden al gretig aftrek. Foto: NovioNova.

novionova
Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

Exclusief voor NovioNova geeft Poelmann van den Broek Advocaten
antwoord op juridische vragen die bij binnenstadsondernemers leven.
De illustratie is van cartoonist Fons Burgers. Heeft u ook een vraag voor
deze rubriek, mail dan naar: info@novionova.nl.
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VOOR U EEN VRAAG...

SSSSSSST...
“Småland?? Waar ligt dat
in hemelsnaam?” Toen ik
de eerste keer hoorde van
Småland ging er bij mij zeker geen belletje rinkelen. De man tegenover mij legde mij echter
rustig uit dat het een gebied in het zuiden van
Zweden betrof. Een prachtig gebied als ik hem
moest geloven. Veel bossen, veel water, wilde
dieren en vooral rust. Rust was goed, maar
eigenlijk was het te rustig. Te weinig vakantiegangers weten Småland te vinden. Aan ons
de taak dat te veranderen. Wat hadden we als
sterke punten: slechts 99 minuten vliegen vanaf
Weeze, prijzen vanaf 10 euro met RyanAir en
een prachtig, onontdekt gebied.

Mijn bedrijf is onlangs failliet gegaan en ik wist niet wat ik kon verwachten
van de curator. Wat is de taak van een curator en wat zijn de wederzijdse
rechten en verplichtingen van een ondernemer (als bestuurder van een
gefailleerde besloten vennootschap) ten opzichte van een curator?

Curator neemt alle beslissingen
met een eenmanszaak ligt dit anders. Die is
sowieso aansprakelijk voor de schulden van
zijn bedrijf. De curator komt in eerste plaats
op voor de schuldeisers en niet voor de
ondernemer.
De ondernemer moet alle administratie en
informatie aan de curator verstekken. De
curator heeft overal toegang toe en mag alle
post openen. Als de ondernemer niet meewerkt, kan hij worden verhoord en zelfs in
hechtenis worden genomen. Een belangrijk
recht van de ondernemer is dat hij zich kan
wenden tot de rechter-commissaris, indien
hij het niet eens is met beslissingen van de
curator.
Juist omdat de rechten van de curator en de
plichten van de ondernemer zo ruim zijn, is
het nuttig je als ondernemer te laten bijstaan
door een specialist om te beoordelen of de
curator zijn boekje te buiten gaat.
Erik (E.A.S.) Jansen
advocaat bij
Poelmann van den Broek N.V.

BOSPRAAT

De taak van de curator is het vereffenen van
het failliete bedrijf (‘de failliet’) en zoveel
mogelijk geld verzamelen voor de schuldeisers. Hij staat onder toezicht van een rechter.
Vanaf datum faillissement neemt de curator
alle beslissingen. Hij verkoopt alle bezittingen
en int openstaande vorderingen. De rol van
de ondernemer is uitgespeeld.
Daarnaast onderzoekt de curator de administratie en bedrijfsvoering. Als die onbehoorlijk
is geweest, kan de ondernemer privé aansprakelijk worden gehouden voor alle schulden
van de failliet. Daarnaast onderzoekt de
curator of sprake is geweest van rechtshandelingen waarbij bepaalde schuldeisers zijn
bevoordeeld boven anderen.
Bij deze onderzoeken kunnen de belangen
van de ondernemer en de curator botsen.
De curator wil het ondernemersrisico bij de
ondernemer leggen en meer geld voor de
schuldeisers verzamelen. De ondernemer
moet wellicht betalen. Als de bedrijfsvoering
en boekhouding deugdelijk zijn, er geen
schuldeisers zijn voorgetrokken en de ondernemer geen schulden heeft aan de failliet,
heeft hij in beginsel weinig te vrezen van de
curator. Voor een vennoot in een vennootschap onder firma, of voor een ondernemer

Voldoende munitie om een campagne te bedenken. De eerste stap is grasduinen op internet
naar Småland. Dankzij internet is Småland
slechts een paar klikken verwijderd. Je proeft
de sfeer, ziet de prachtige natuur en ruikt de
bossen als het ware. Dat gevoel deel ik met
onze creatieven. En samen gaan we aan het
werk. Dat gaat goed, tot iemand binnen komt
zingen. “Sssst... wij bezig met Småland”. Dat
is het! Simpel en doeltreffend. We willen rust
communiceren en bovendien moet het aantrekkelijk zijn om te ontdekken. Sssst... ik heb een
geheim dat ik alleen met jou wil delen. En die
‘ik’ is een aantrekkelijke, zeer Zweedse dame.
Dat moet toch wel goud zijn? De klant dacht er
net zo over. In no-time gingen ze akkoord met
het concept en konden we de ideeën uitvoeren.
Het uiteindelijke resultaat hebt u
kunnen zien in de krant en in uw
brievenbus. Heeft de goedlachse
Zweedse u kunnen verleiden? Ik
hoop het. Maar niet allemaal tegelijk.
Binnenkort vlieg ik naar Småland.
Dan ga ik genieten van al het moois
en vooral van de rust. Welverdiende
russssssst.
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winkel of internet
In NovioNova onder de titel
‘Winkel of internet’ een korte serie
over e-commerce en internet en
de wijze waarop de Nijmeegse
binnenstadondernemers daarmee
omgaan. In deze derde aflevering
de boekhandel.
tekst: Pieter Nabbe
foto’s: Edwin Stoffer

Wat je op de internetboekhandel niet vindt is de actuele kennis en expertise van
de boekverkoper. En, niet
onbelangrijk, het boek zelf,
het fysieke object. Het is
nog steeds geen uitstervend
ras: zij die een boek voor
aanschaf even besnuffelen.
De vraag is of die overwegingen voor een boekverkoper renderend zijn.
Wat is verder nog de aantrekkingskracht van
een boekhandel, nu die door het internet qua
assortiment volledig overvleugeld is? Waarom
loopt iemand naar binnen bij de boekwinkel,
terwijl men thuis met een paar klikken vindt
12 wat men zoekt. Vanwege de voorraad? Niet
dus, die vindt men ook op de pc.

Combinatie
Wouter Roelants is eigenaar van de
gelijknamige boekhandel in de Van
Broeckhuijsenstraat en heeft sinds ruim drie
jaar een goed verzorgde website compleet
met boekennieuws, aanbiedingen, columns,
een muziekbulletin en een agenda. Alleen
betalen gaat nog op de ouderwetse manier,
met een factuur.
Roelants: “Mijn website is een extra service,
een portal die traffic genereert met dagelijks

Wouter Roelants

Voor de boekhandel is een website complementair,
onder antiquaren een eerste handelsbehoefte

Boeken ‘besnuffelen’
700 bezoekers en 10 à 20 bestellingen. De
komst van het internet is voor mij niet nadelig geweest, hoewel dat natuurlijk moeilijk
meetbaar is. Maar ik heb nooit de moeite
genomen om dat te onderzoeken. Wel is het
voor een winkel als deze een vanzelfsprekendheid geworden om er een goede overzichtelijke website naast te hebben. Maar alleen een
webwinkel is niet genoeg. Klanten willen toch
naar een winkel komen.”
Selexyz-winkel Dekker van de Vegt heeft
dezelfde faciliteit, met een overzichtelijk en
uitgebreid navigatiesysteem én een elektronische kassa. Maar ook daar worden de meeste
boeken nog steeds gewoon aan de kassa,
door een verkoper afgerekend. Een adequate
site, hoe praktisch ook, kan kennelijk nog niet
op tegen de winkel.

gewezen op het antiquariaat. En daar gelden
andere regels en gebruiken.
Duurde het niet vele jaren voordat Zachtjes
Knetteren de Letteren, een verzameling anekdotes uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis herontdekt werd door de reguliere boekhandel? Vóór het verschijnen van een nieuwe
pocketeditie was dit werk een curiositeit en
zeer gewild onder verzamelaars, die bereid
waren om er een veelvoud van de oorspronkelijke prijs voor te betalen.

Leegloop
In een nog niet zo ver verleden telde het
Nijmeegse centrum talloze antiquariaten.
Alleen al in de Van Welderenstraat hadden
zich acht handelaren gevestigd met een veelheid aan tweedehands boeken, van gangbare
Nederlandse literatuur tot bijzondere eerste

Antiquariaat

Wouter Roelants:
‘De komst van het
internet is voor mij niet
nadelig geweest.’

Maar je hebt boeken en boeken. Want hoe
zit het met de romans, geschiedenisboeken
of wetenschappelijke werken die niet meer
leverbaar zijn. Of zeldzame eerste drukken,
manuscripten, of boeken met een bijzondere
opdracht? Daarvoor is de lezer nog altijd aan-

Bob Steenbergen:
‘Internet is als een
stoomtrein, die hou
je niet tegen.’
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Bob Steenbergen

Olaf van Hoorn

kan echt alleen maar in winkel
drukken. Toen, we spreken over tien jaar
terug, waren er ook antiquaren te vinden aan
de Lage Markt, meerdere in de Houtstraat
en een complete boekenpassage nabij het
Kronenburgerpark en (nog steeds) op de
wekelijkse boekenmarkt. Waar zijn zij gebleven?
Er zijn er welgeteld twee over: Van Hoorn
in de Houtstraat en Gollum in de Van
Welderenstraat. De rest is vertrokken, of is
online gegaan. Zoals Verzameld Werk, een in
Nijmegen en landelijk, bekend antiquariaat
dat verhuisde van een kolossaal pand in het
centrum naar de digitale snelweg (en een
piepklein onderkomen aan de Groesbeekse
Dwarsweg). Eigenaar Berend Immink, gespecialiseerd in de betere literatuur, verkoopt zijn
boeken voor 95% via zijn site en middels het
‘vrijdaglijstje’, een wekelijkse digitale nieuwsbrief met ‘nieuwe’ gebruikte boeken.

Internet als stoomtrein
Klanten ziet Bob Steenbergen, eigenaar
van Gollum, een stuk minder dan vroeger.
Maar hij heeft nog wel een winkel, in de Van
Welderenstraat. “Internet is als een stoomtrein, die hou je niet tegen.”

Zelf heeft hij geen digitale winkel, maar verkoopt hij bijzondere en kostbare boeken via
grote internationale sites als Abe.Books en
Ad.all. Dat zijn sites die niet alleen de koopwaar aanbieden maar ook de hele financiele
afwikkeling en daarmee het risico (wanbetalers) voor hun rekening nemen. Steenbergen:
“Daar betaal je een maandelijks bedrag voor.
Het enige dat je zelf moet doen is het invoeren van de catalogus, veel en vervelend werk.
Maar het loont de moeite, zeker als je een
klant in Japan hebt voor een boek van een
paar duizend euro. Naast boeken heb ik me
een aantal jaren geleden gespecialiseerd in
prenten en zeefdrukken. Zonder die specialisatie zou ik het niet meer redden.”

Diepe weerzin
Ook Olaf van Hoorn, met een reusachtige
boekenwinkel in de Houtstraat, die nog het
meeste weg heeft van een romantische,
onopgeruimde zolder vol snuisterijen,
boeken, landkaarten, schoolplaten, LP’s en
andere kostbaarheden, heeft zich toegelegd
op de verkoop van bijzondere, zeldzame boeken en prenten. Hij koestert een diepe weerzin tegen het internet: “De ondergang van

de Nijmeegse binnenstad”, spuwt hij. Maar
zijn naaste medewerker Henk Panhuis ziet er
wel het belang van in. Hij is initiatiefnemer
van de bouw van de Van Hoorn site, die binnenkort online gaat. “Met name de prenten
die we in huis hebben, van Groningen tot
Middelburg, zijn zeer in trek Hoe kun je die
beter aan de man brengen dan via een overzichtelijke site? Dat werkt onmiddellijk.”
Maar Van Hoorn blijft erbij: “Sinds 2000
is mijn omzet jaarlijks met 10% omlaag
gegaan. Specialisatie is daarom onontkoombaar, anders red je het niet. Gelukkig vind ik
dat nog het leukste van allemaal, ouderwets
de beurzen afgaan, op zoek naar mooie boeken en prenten. Daar kan geen website tegen
op.”

Olaf van Hoorn:
‘Internet is de ondergang
van de Nijmeegse
binnenstad.’
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Vorige maand werd de proef met
Bedrijfsgerichte Gebied Verbetering
door gebrek aan belangstelling
van tafel geveegd. De redactie van
NovioNova nodigde gemeenteraadslid Ben van Hees (fractie Nijmegen
Nu) uit om als deskundige -hij is
adviseur binnenstedelijke ontwikkelingen- zijn visie te geven op BGV.
De onlangs door het VBO georganiseerde
bijeenkomst over de Bedrijfsgerichte Gebieds
Verbetering is rampzalig verlopen. Dat lag
helaas meer aan de voorbereiding en de
presentatie van dit onderwerp dan aan een
gebrek aan interesse bij de ondernemers.
Laat hierdoor nu niet deze voor ondernemers
zo belangrijke discussie, doodbloeden.
Binnensteden zijn de laatste jaren onderling in een concurrentieslag gewikkeld om
bezoekers en toeristen aan te trekken. In
deze concurrentieslag kan Nijmegen alleen
maar meekomen als de binnenstad wat te
bieden heeft. Dat betekent een schone, hele
en veilige omgeving met daarbij een goed en
gevarieerd winkelaanbod, gezellige cafés en
uiteraard vertier.
Om dit te bereiken moeten de overheid en
de ondernemers de handen ineenslaan. De
overheid zorgt voor de basisvoorzieningen,
de ondernemers voor allerlei extra’s die de
stad aantrekkelijker maken. Echter hoe regel
je die samenwerking, met name de financiële

De Deskundige...

Proef met BGV

kant daarvan? De huidige praktijk is dat van
de ondernemers slecht 20% georganiseerd
is. Zij steken gezamenlijk geld in allerlei promotieactiviteiten terwijl hun collegae vanaf de
zijlijn toekijken. Om alle ondernemers erbij te
betrekken is er een nieuw instrument ontwikkeld, de Bedrijfsgerichte Gebieds Verbetering,
de BGV.
De ondernemers in een afgebakend gebied
stellen een plan van aanpak op met allerlei projecten. Als de meerderheid van de
ondernemers (in dit geval in de binnenstad)
hiermee akkoord gaat, dan wordt door de
gemeente via een kleine verhoging van de
belastingen extra geld geïnd. Daarmee kunnen veel zaken opgezet worden, bijvoorbeeld
de verbetering van het verblijfsklimaat, de
feestverlichting, de promotie, evenementen, het aantrekken van interessante en
aparte winkels maar ook het verhogen van
de organisatiegraad en het ondersteunen
van het binnenstadsmanagement. Het lijkt in
tegenspraak dat ondernemers vrijwillig een
bijdrage gaan betalen maar als het duidelijke
resultaten oplevert dan moet dat kunnen lukken. Een aantal steden ging Nijmegen al voor.

Nu kent Nijmegen op dit moment al een
ondernemersfonds waarin per jaar 1,5 miljoen
euro gestort wordt. Dat geld komt uit de extra
verhogingen van de zakelijke OZB die de
gemeente Nijmegen sinds 2004 doorgevoerd
heeft. Het grootste deel van die verhoging
verdwijnt echter in de algemene middelen.
Nu is de vraag of dit fonds op deze wijze
moet blijven bestaan of dat er op vrijwillige
basis een BGV regeling moet komen.
Bij het instellen van een BGV moet uiteraard
de extra OZB verhoging komen te vervallen.
Voordeel van de BGV is dat de ondernemers
zelf beslissen of ze deze regeling willen.
Ze kunnen hem zelf na een paar jaar weer
afschaffen. Ondernemers bepalen ook zelf
waar dit extra geld voor gebruikt zal worden.
Nadeel van het huidige ondernemersfonds,
gevuld via de verhoogde OZB, is dat uiteindelijk de gemeenteraad kan beslissen
waarvoor het geld ingezet zal worden. In het
ergste geval kan een gemeenteraad het fonds
afschaffen maar de verhoogde OZB in stand
houden en het geld voor andere zaken inzetten. Dat is iets wat geen ondernemer toch zal
willen.

Actiedag 17 mei moet Hertogstraat nog nadrukkelijker op de kaart zetten

Ondernemers, bewoners en horeca werken samen
“Het wordt steeds leuker en mooier in de
Hertogstraat. En dat willen we alle men14 sen laten weten. Dat het beslist de moeite
waard is om een rondje stad uit te breiden
met een loopje door de Hertogstraat.
Specifieke winkels met daarin actieve ondernemers. Met de Actiedag op 17 mei willen
we de Hertogstraat bij een breed publiek
nog nadrukkelijker op de kaart zetten.”
Aan het woord is Rob Koops, sinds kort
voorzitter van de ondernemersvereniging
Hertogstraat en in het dagelijks leven al sinds
7 jaar eigenaar en dus druk met Grand Café
Oporto en Citypark Hotel, op de hoek van het
Kelfkensbos en de Hertogstraat.

Wat kunnen we verwachten op die
Actiedag?
“Een hoop gezelligheid met vele hoogtepunten, zoals de motortrial, maar ook live muziek
op de terrassen en een springkussen voor de
kinderen. Door twee feestelijke pagina’s in De

Brug, verwachten we dat er heel veel bezoekers komen. Het organiseren van deze dag is
ook voor de ondernemers weer een opsteker.
De naamsbekendheid van de Hertogstraat
wordt versterkt. Ook de band tussen de winkeliers onderling wordt weer eens aangehaald
en het symboliseert de herstart van de ondernemersvereniging. We zijn een enthousiaste
groep geworden die van zich wil laten horen
naar de consumenten en andere partijen zoals
gemeente, Federatiebestuur en anderen.”

Waarin onderscheidt deze dag zich van
andere winkeliersacties?
“De combinatie van bewonersvereniging
Bataafs Kwartier met onze ondernemersvereniging en met de horeca-ondernemers
maakt de Actiedag Hertogstraat uniek. De
betrokkenheid hier is groot, misschien ook
omdat een aantal ondernemers hier nog
steeds bij de zaak woont. De betrokkenheid
komt ook ieder jaar weer tot uitdrukking in de
Preuverij die het eerste weekend van september op straat plaatsvindt.”

Rob Koops, voorzitter van de Ondernemersvereniging
Hertogstraat, loopt warm voor de Actiedag op 17 mei.
Foto: NovioNova.

Dus, is alles koek en ei?
“Nee hoor. De herinrichting bijvoorbeeld, is
nog niet helemaal af. De stoepen zijn nog
steeds niet gevoegd, waardoor alles schots
en scheef ligt. En aan goede voorlichting
aan de bezoekers van Nijmegen over het
nieuwe parkeerbeleid kan ook nog wel wat
gedaan worden. Het is lastig, maar het komt
allemaal goed. En o ja, het straatnaambordje
Hertogstraat wordt eindelijk aan weerszijden
van de straat geplaatst door Wijkbeheer, zodat
iedereen op 17 mei tenminste weet waar onze
fantastische Hertogstraat is.”

novionova

De Nijmeegse binnenstad is rijk aan beelden. Ooit geplaatst als monument of als uiting van kunst
of cultuur. Soms in het oog springend, maar meestal weten we niet beter en lopen we er langs.
Een hernieuwde kennismaking in een serie van redacteur Pieter Nabbe met foto’s van stadsfotograaf Jan van Teeffelen.

Vrouw met
stola naar
het theater
Pieter d’Hont (1917 - 1997) werd tijdens zijn
leven de officieuze stadsbeeldhouwer van
Utrecht genoemd, de stad waar hij woonde
en werkte. Ook de meeste van zijn beelden
staan daar over de stad verspreid. Maar dit
beeld, ‘Vrouw met stola’, staat pal voor de
Nijmeegse stadsschouwburg.
Het werd er geplaatst ter gelegenheid van
het eerste lustrum van de stadsschouwburg
in 1966. De plaatsing van dit beeld moest
het startschot zijn van een beeldengalerij, in
de openbare ruimte onder de foyer. Dit plan
heeft het echter nooit gered.
Voor dit hoge bronzen beeld stond Silvie
Kögl, de echtgenote van de kunstenaar,
model. Met haar opgestoken haren, haar
uitgaanstasje en haar mantel met de daar
omheen geslagen stola is ze klaar om uit
te gaan. Wellicht naar het theater, is de
gedachte.
Het is een populair beeld, want ‘Vrouw met
stola’ kreeg ook een plaats in Amsterdam,
Den Dolder, Koog aan de Zaan en het ZuidHollandse Rhoon.
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Groenestraat 294, Nijmegen
Postbus 31006, 6503 CA Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova.nl
W: www.novionova.nl
De deadline voor nummer 5-2008
van NovioNova, verschijningsdatum
24 april, is op maandag 7 april 2008.

Website voor alle binnenstadondernemers
dé gelegenheid om mee te praten

Www.binnenstadnijmegen.nl
stapsgewijs operationeel
door André Sonneville

De nieuwe website voor ondernemers in de Nijmeegse binnenstad
gaat onder de naam www.binnenstadnijmegen.nl de komende
maanden stapsgewijs de lucht in. De website is een project van de
Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen (SBMN).

verschijnt elke laatste
colofon NovioNova
donderdag van de maand
uitgever Faits Divers vof
redactie Pieter Nabbe, André Sonneville
fotografie Sonja Antheunis, Edwin Stoffer,
Jan van Teeffelen
vormgeving Louman & Friso
marketing Elles Jonker, 06-47087974
drukker Trioprint
verspreiding Fietsdiensten.nl

Belangrijke adressen
ı Ringstraatmanagement Nijmegen

Margriet Modderkolk, Ringstraatmanager
Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen
T: 0317 350543 M: 0622 892849
E: g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl
W: www.ringstraten.nl

ı Vereniging Binnenstad Ondernemers
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Postbus 1279, 6501 BG Nijmegen
T: 0653 257099
W: www.vbonijmegen.nl
E: chris@vbonijmegen.nl

ı Bedrijvenloket Nijmegen

Mariënburg 75 (Stadswinkel)
Postbus 9105 - 6500 HG Nijmegen
T: 024 329 98 00
E: bedrijvenloket@nijmegen.nl
W: www.nijmegen.nl

ı MKB-Nijmegen

Wolfskuilseweg 279, 542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl

ı Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland

Prins Hendrikstraat 2, 6521 AW Nijmegen
Postbus 9292, 6800 KZ Arnhem
T: 026 353 88 88
E: info@arnhem.kvk.nl
W: www.arnhem.kvk.nl

ı Stichting Binnenstadmanagement
Nijmegen

Postbus 1090, 6501 BB Nijmegen
E: info@binnenstadnijmegen.nl

“Maar het is niet exclusief de website van
de SBMN”, nuanceert Rosalie Thomassen
die van SBMN opdracht kreeg de site te
realiseren. “Het wordt een website voor en
door binnenstadondernemers. De site krijgt
belangrijke interactieve functies waarmee
ondernemers en andere betrokkenen bij de
binnenstad dé gelegenheid hebben om mee
te praten over het beleid en over het wel en
wee van de Nijmeegse city.”

management wil ook in gesprek komen met
andere individuele ondernemers. Die hebben
vragen, ideeën en visies op allerlei kwesties
die in de binnenstad spelen. Laat iedereen
daar in delen. Praat en mail er over met
gelijkgestemden. Lever ideeën, breng initiatieven voor het voetlicht, lucht je hart als je het
ergens niet mee eens bent. Dat is de achterliggende gedachte.”

Individuele ondernemers

De website www.binnenstadnijmegen.nl is
gebouwd door het Nijmeegse ontwerpbureau
Louman & Friso, dat eerder ook de websites
van het voormalige Centrummanagement
maakte en van binnenstadsmagazine
NovioNova heeft ontwikkeld.
“We schuiven de nieuwe site ook naar voren
als een portal voor websites van diverse
binnenstadorganisaties die ook informatie

De organisatiestructuur van het Binnenstadsmanagement (bestuur, Raad van Advies, drie
werkgroepen) geeft enkele tientallen individuele ondernemers en andere betrokkenen,
bijvoorbeeld van in de binnenstad gevestigde
culturele of maatschappelijke instellingen,
een directe stem in SBMN.
Rosalie Thomassen: “Maar het Binnenstads-

Samen ondernemen

novionova
Overvallen
op winkels
blijven stijgen

Het aantal overvallen op winkels in
Nederland stijgt. In 2007 werden 774 winkeliers overvallen tegenover 632 in 2006.
Dit is een stijging van 22,5%.
De meeste overvallen worden gepleegd in de
grote steden. Volgens een woordvoerder van
de politie in Nijmegen hebben zich vorig jaar
in de binnenstad van Nijmegen geen gewapende overvallen voorgedaan.
Volgens cijfers van het Platform Detailhandel
Nederland en het Landelijk Overvallen en
Ramkraken Systeem (LORS) sloegen vooral in
december de overvallers vaak toe in
winkels. Het aantal winkelovervallen is in
december 2007 zelfs gestegen met 67% ten
opzichte van 2006. De stijging van het aantal
overvallen is overigens een trendbreuk. Voor
het eerst in zes jaar neemt het aantal winkelovervallen namelijk toe.

Rosalie Thomassen is webmaster
van www.binnenstadnijmegen.nl.
Foto: NovioNova.

ook een subsidie gaf om de website te
bouwen. “ ‘Samen ondernemen in de
binnenstad’ was het eerste project van
SBMN dat subsidie kreeg uit die pot.”

Zelf aanleveren
De nieuwe website, die in mei volledig
operationeel moet zijn en dan ook met
enig vlagvertoon in gebruik genomen
zal worden, kent een volledig openbaar gedeelte en een aantal besloten
pagina’s. Het openbare deel omvat de
algemene nieuwsvoorziening,
die goeddeels door de redactie van
NovioNova verzorgd wordt. Ook zal
er een agenda c.q. evenementenkalender voor de binnenstad te vinden
zijn. Ondernemers en organisators
kunnen via de website zelf nieuws- en
agendaberichten over activiteiten in de
binnenstad aanleveren.

Debat aanjagen

voor de binnenstadondernemer bieden. De
site van NovioNova bijvoorbeeld, is met het
online komen van de nieuwe website voortaan alleen nog maar via www.binnenstadnijmegen.nl te benaderen. Met VBO, Federatie
Ringstraten en andere betrokkenen praten we
over het onderbrengen van hun sites op de
portal www.binnenstadnijmegen.nl”, vertelt
Thomassen.
Als die gedachte gerealiseerd kan worden,
wordt recht gedaan aan de doelstelling van
het Binnenstadsmanagement op grond waarvan de Taskforce Ondernemersfonds in 2007

De besloten pagina’s zijn exclusief en
vertrouwelijk te gebruiken door geautoriseerde leden, waaronder bestuurders en leden van de Raad van Advies
en werkgroepen van SBMN. Webmaster
Rosalie Thomassen: “Individuele ondernemers en organisators worden daar ook
toegelaten als ze met naam en toenaam bij
ons bekend zijn en van ons autorisatie hebben om die pagina’s binnen te gaan. Op de
discussiepagina’s willen we het debat over
meer of minder spraakmakende zaken in de
binnenstad aanjagen, opinies peilen, samen
ideeën vergaren en uitwerken enzovoort. Zo
is het uiteindelijk mogelijk om iedereen aan
het woord te laten over samen ondernemen
in de binnenstad.”

Nederlander
positief over
koopzondag

Bijna de helft van de Nederlandse consumenten (47%) staat positief tegenover
koopzondagen. Slechts 18% is tegen de
koopzondagen en 36% is noch voor, noch
tegen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden
onderzoek van GfK Panel Services Benelux.
Drie kwart van de Nederlanders vindt dat
gemeenten zelf moeten bepalen wanneer winkels open zijn mogen tijdens de zondagen.
Een duidelijke minderheid is ervan overtuigd
dat dit een taak is van de regering.
Op de vraag of het aantal toeristische
gemeenten moet
worden beperkt, is
verdeeld gereageerd.
Personen die zelf
in een toeristische
gemeente wonen
of die vóór koopzondagen zijn,
vinden meestal dat
de huidige soepele
regeling moet blijven. Toch antwoordt
nog 35% van de
Nederlandse consumenten dat niet
iedere gemeente
kan uitroepen dat
het een toeristische
gemeente is.
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Lange en Stikke Hezelstraat Houtstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

Ondernemers Ringstraten morren over uitgestelde werkzaamheden

Herinrichting beter
uitstellen tot 2009

Een beetje bang om het komend najaar en
tijdens de feestdagen door opengebroken
straten totaal onbereikbaar te zijn, vraagt
een deel van de ondernemers in de Van
Broeckhuijsenstraat en Van Welderenstraat
zich af of de herinrichtingswerkzaamheden
niet beter pas in 2009 kunnen beginnen.
De ondernemers morren over het feit dat
de gemeente de herinrichting al twee keer
uitstelde. Vorige maand moesten de ondernemers in de krant lezen dat de herinrichting
van de In de Betouwestraat, de eerste in de
rij, pas in augustus zal beginnen. Reden van
uitstel: de gemeente zou de bestektekeningen
niet tijdig klaar hebben.
In de Betouwstraat
In de In de Betouwstraat maken de ondernemers zich niet echt ongerust over het uitstel.

Een aantal (horeca)ondernemers ziet herinrichting in augustus -doorgaans de meest
rustige periode voor winkeliers- wel zitten.
Anderen zijn bang dat vertraging optreedt en
dat ze in september en oktober -de opmaat
naar de feestdagen- ook nog ‘in de bouw’ zullen zitten. “We willen heldere en harde afspraken over communicatie en bereikbaarheid
voor klanten en toeleveranciers.”
Van Welderenstraat
“Eerst zouden de werkzaamheden na carnaval
beginnen. Toen werd het april en nu is het pas
in augustus. We kunnen niet van de gemeente
op aan”, zeggen ze in de Van Welderenstraat.
Unaniem zijn de ondernemers daar het er over
eens dat de straat na half november niet open
kan liggen. “Dat gaat te veel omzet kosten.
Hoezo bestektekeningen die niet klaar zijn?
Die hadden toch al lang klaar moeten liggen!”

Van Broeckhuijsenstraat
Bij het doorgaan van de werkzaamheden
vanaf augustus, zijn de ondernemers in de
Van Broeckhuijsenstraat dit jaar dubbel de
dupe. De verbouw van het oude postkantoor
kost hen nu al omzet. Zeer frequent is de
straat afgesloten door een grote kraan en
ander zwaar bouwverkeer. “Wat betreft de verlate start van de herinrichting: De gemeente
kennende hadden we niet anders verwacht.
Dit uitstel slaat helemaal nergens op. We zijn
er zeer boos over en als we pas in novemberdecember aan de beurt zijn, dan vinden we
dat het maar doorgeschoven moet worden
naar 2009.”
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Nieuwe woning met winkelbestemming in In de Betouwstraat

Architect Morroy vult ‘het gat’ zelf
Nog voor de zomervakantie wordt er een
bouwaanvraag ingediend ter vulling van
‘het gat’ in de noordzijde van de In de
Betouwstraat. Architect Ed Morroy uit Den
Bosch, sinds zeven jaar eigenaar van de
grond, wil er een woning -met winkelbesteming voor de begane grond- bouwen waar hij
zelf in wil gaan wonen.
‘Het gat’ in In de Betouwstraat is het gevolg
van een in de oorlog kapot geschoten huis
dat nooit herbouwd werd. Toen architect
Morroy de grond kocht van de gemeente
Nijmegen, maakte hij onmiddellijk een
tekening en de daarbij horende bouwplannen. Goedkeuring door de toenmalige

Welstandscommissie volgde, maar door
privéomstandigheden liepen de plannen vertraging op.
Inmiddels was de Welstandscommissie
vervangen door de huidige Commissie
Beeldkwaliteit, die het oorspronkelijke plan
niet van de gewenste kwaliteit achtte. Dus
werden er nieuwe plannen en ontwerpen
gemaakt, mede aan de hand van de stijlkenmerken van de laat 19de eeuw. Ook moest
het nieuwe ontwerp een groot contrast met
de omgeving uitdrukken.
Van de 10 nieuw gemaakte ontwerpen vielen
er zeven af. En uit de resterende drie werd er
uiteindelijk een uitverkoren.
Architect-eigenaar Morroy is op dit moment

druk met leveranciers en aannemers in
gesprek. Door alle vertragingen is het oorspronkelijke prijskaartje beduidend hoger
uitgevallen.
‘Het gat’ in de noordelijke gevelwand van In de Betouwstraat is
veroorzaakt door een huis dat in
de oorlog kapot geschoten werd
en dat nooit herbouwd werd.
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Wim Teunissen namens Hertogstraat in Federatiebestuur Ringstraten

‘Werken aan bekendheid en
bereikbaarheid Ringstraten’
Sinds een paar maanden is Wim Teunissen
namens de Ondernemersvereniging
Hertogstraat bestuurslid van de Federatie
Ringstraten. In die functie vraagt hij aandacht om meer naamsbekendheid voor de
speciaalzaken en wil hij wat doen aan een
betere bereikbaarheid van de Ringstraten.
Bovendien moet de leegstand blijvend aandacht krijgen.
“Samen met andere winkeliers moet het
Ringstratenbestuur zorgen voor het vergroten
van de bereikbaarheid in de straten. Bij herinrichting moeten we samen speciale acties
verzinnen om het publiek duidelijk te maken
dat de winkels ook tijdens de werkzaamheden
gewoon open zijn”, aldus Teunissen. Hij adviseert tevens zijn collega’s om in een dergelijke periode de relatieve rust te gebruiken om
orde op zaken te stellen in het eigen pand.
“Knap je winkel op, doe een interne verbouwing, gooi de nodige winkeldochters de deur

uit. Kortom, gebruik ook die tijd nuttig!”
Het pleidooi om de bereikbaarheid te verbeteren, is niet zomaar uit de lucht gegrepen. De
omzetten in de Hertogstraat, waar zijn eigen
naaimachinewinkel is gevestigd, zijn merkbaar lager sinds de herinrichting. “Er is minder aanloop in de straat, waardoor we omzet
missen. Jammer dat daar geen regeling voor
is”, vindt hij.
En nu per 1 januari het nieuwe parkeerbeleid is ingevoerd, is het volgens de
Ringstratenbestuurder nog moeilijker om
klanten naar de winkels te krijgen. “Mijn
eigen oplossing voor dit probleem is het
opzetten van een bezorgservice voor de gerepareerde machines”, vertelt hij.

Verdwijnen in de andere straten van de
binnenstad van Nijmegen stilletjes aan
een aantal gerenommeerde winkels en
zorgen zij voor een trieste aanblik in de
straat, in de Ringstraten valt het met de
leegstand op dit moment heel erg mee.

Wim Teunissen is ook nauw betrokken bij de
komende Actiedag van de Hertogstraat op 17
mei. Hij zit in de werkgroep van ondernemers
die deze dag voorbereidt. een must!”

Samen met de Ringstratenmanager zitten
zij boven op de panden die leegkomen
om ze zo snel mogelijk weer bezet te
krijgen. Dit zoveel mogelijk in onderling
overleg en aan de hand van de eerder
gemaakte straatprofielen. “Natuurlijk laat
de markt zich niet dwingen, maar samen
kunnen we er wel voor zorgen dat er een
zo passend mogelijke winkelbestemming
gevonden wordt”, aldus de makelaars.
“Natuurlijk kunnen winkeliers er zelf ook
veel aan doen. Informeer elkaar tijdig,
verken de markt en spreek de betreffende
makelaar aan als het niet helemaal naar
wens gaat.

Teunissen al vijftien
jaar in Hertogstraat
Wim en Helma
Teunissen hebben
op de Hertogstraat
116 (hoek Van
Broeckhuijsenstraat)
een naaimachinewinkel, in 1993 overgenomen van de familie
Vaessen, die de winkel
in 1951 in de Lange
Hezelstraat begon. In
Apeldoorn hadden ze
nóg een winkel, maar
die hebben ze van de
hand gedaan om zich te kunnen concentreren op hun zaak in de Hertogstraat.
Teunissen vertegenwoordigt alle merken
naaimachines, verkoopt ze en, waar nodig,
repareert ze. Door allerlei nieuwe ontwikkelingen in de branche, zoals bijvoorbeeld
punchen (het maken van vilt middels een
bepaalde machine) en borduren op de
machine, staan textiel en naaien ook volop
in de belangstelling bij een jonger publiek.
‘s Avonds en op dagen dat de winkel gesloten is worden er demonstraties en instructielessen door Helma verzorgd.

Leegstand in Ringstraten
valt mee

Natuurlijk zijn ook daar een aantal winkels niet in gebruik maar dat komt veelal
door een interne verbouwing of een wisseling van de wacht. In de Ringstraten
staan slechts een kleine 10 panden leeg,
die op dit moment ook op de markt
werkelijk beschikbaar zijn. De makelaars Strijbosch en Thunissen, Verbeek
Makelaars en Hestia zijn de belangrijkste
partijen in deze.

Daarnaast zien we ook dat een aantal
pandeigenaren op eigen houtje een
nieuwe huurder voor hun pand zoeken.
Op zich niets mis mee, maar let dan wel
goed op de juistheid van hetgeen er in
het huurcontract geregeld moet worden.
Dat kan veel ellende voorkomen!”
Wim en Helma Teunissen in hun zaak die ze al 15
jaar drijven op de hoek van de Hertogstraat en de
Van Broeckhuijsenstraat.

Wim Teunissen is toegetreden tot het
Federatiebestuur omdat hij het belangrijk
vindt dat de Hertogstraat vertegenwoordigd
is in het Ringstratenproject. Daarnaast wil
hij op de hoogte blijven van wat er gebeurt.
Het hebben van zeggenschap en het tonen
van betrokkenheid vindt hij bovendien
belangrijk.

Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
p/a Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen
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Foto’s: NovioNova

Grotestraat: wonen en horeca
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Sinds de sloop in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw, heeft de Grotestraat zijn
economische betekenis voor het centrum van
Nijmegen goeddeels verloren. Met de herbouw van de benedenstad is dat nauwelijks
beter geworden.
De Grotestraat is vooral een woonstraat,
met een paar kleine winkeltjes en horeca die
‘onder’ en vooral ‘boven’ geconcentreerd is.
Enige buitenstedelijke bekendheid genieten
van oudsher zaken als De Fiets, Extase en
natuurlijk het niet weg te denken Nijmeegs
Jopie. Zeer traditioneel is de rol die de
Grotestraat nog steeds speelt als verbin-

dingstraat tussen de echte binnenstad en de
Waalkade. Kenmerkend is het hellingspercentage en de meer dan aardige vergezichten die
de Grotestraat biedt op de Waal en de gebruikers daarvan.
Geschiedkundig is er over de Grotestraat
weinig meer dan alleen fragmenten terug
te vinden (zie kader). De website www.
noviomagus.nl herbergt wel nog een aantal
fraaie foto’s van wat vroeger toch een van
de belangrijkere wegen in Nijmegen-centrum was Al was het alleen maar omdat
de Grotestraat tot aan de opening van de
Waalbrug in 1936 uitmondde op de veerstoep.

Grotestraat in historie
“Reeds in 1399 was deze straat onder dezen
naam bekend”, aldus H.P.M. Teunissen
in zijn standaardwerk Nijmeegsche
Straatnamen uit december 1933. In 1822
nog De Groote Straat genoemd, in 1924
Grootestraat (raadsbesluit), na de oorlog
werd het ‘Grotestraat’.
“In 1984 werd in de Grotestraat een gedenkplaat aangebracht aan de voorgevel van een
nieuwbouwhuis waar voorheen het ouderlijk
huis van Henriette Presburg, moeder van
Karl Marx, zou hebben gestaan. In 1968 was
tevergeefs actie gevoerd tegen de afbraak
van dit pand. Hans Giesbertz toonde in

Numaga van 1989 echter aan dat men voor
het verkeerde huis in het geweer was gekomen. Het werkelijke woonhuis van de familie Presburg, enkele huisnummers verderop,
bleek al in 1965 te zijn gesloopt. De gedenkplaat hangt tegenwoordig op de juiste plaats
[bij de nummers 31-33 / RE].” (Nijmeegse
biografieën 2004, p. 100)
Overigens, Henriette Presburg werd vermoedelijk in de Houtstraat geboren. Het
huis aan de Grotestraat werd op 27 april
1808 door haar ouders gekocht.
(Bron: Rob Essers - Stratenlijst gemeente
Nijmegen - www.gaypnt.demon.nl/straatnamen).
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Agenda
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Koopzondagen
Binnenstad 2008
van 12.00 tot 17.00 uur
• 6 april, thema ‘Kunst en Cultuur’
• 27 april, thema ‘Groenmarkt’
• 12 mei, thema Pinksteren
• 1 juni, thema ‘Streetlive’
• 6 juli, thema ‘Zomer, Nijmegen’
• 13 juli, thema Vierdaagse
• 7 september, thema ‘Samba Festival’
• 5 oktober, thema ‘Kermis’
• 2 november, thema ‘Herfst’
• 30 november, thema ‘Sint’
• 14 december, thema ‘Kerst’
• 21 december, thema ‘Mariken winterfeesten’
• 28 december, thema ‘Mariken winterfeesten’

• Gratis rondrit met paardentram door de Nijmeegse
Ringstraten tussen 12.00 en 17.00 uur. Met gids van
het Gilde.
Informatie: Ringstraatmanagement, tel. 06 22892849

Zaterdag 5 en zondag 6 april

Museumweekend met als motto ‘de Kunst van de
waarheid’.
Musea nodigen het publiek uit te komen zien hoe verwarrend ‘echt’ kan zijn en hoeveel verschillende waarheden rond een schilderij of object ‘waar’ kunnen zijn.
Informatie: www.museumweekend.nl

Koopzondag bijzondere
gelegenheid
• Koninginnedag - 30 april (normale woensdagopening)
• Tweede pinksterdag - 12 mei (zondagopenstelling
van 12.00 tot 17.00 uur)
• Alleen in centrum, zondag voorafgaand aan de
Vierdaagse - 13 juli
• Alleen in Winkelcentrum Dukenburg - 28 september
• Alleen in centrum, najaarskermis - 5 oktober
Winkelopenstelling feestdagen

Regels openstelling op
koopzondagen
De winkels mogen op koopzondagen van 6.00 uur tot
22.00 uur open zijn, maar de Vereniging Binnenstad
Ondernemers heeft voor het centrum de openingstijd
vastgesteld van 12.00 uur tot 17.00 uur. Op de zondag
voorafgaand aan de Vierdaagse mogen de winkels
geopend zijn van 6.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur
’s nachts.

Evenementenkalender april
Donderdag 27 maart

Verschijning Nummer 4-2008 van ‘NoviaNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

t/m vrijdag 28 maart

Global Village Festival 2008 in Villa Lila, In de
Betouwstraat te Nijmegen.
Festival in het teken van passie, inspiratie en ontmoeting door middel van beeldende kunst, dans, theater,
zang en muziek.
Informatie: www.GlobalVillageFestival.nl

Zaterdag 29 maart

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zaterdag 29 maart

‘Diner in het donker’ in MuZIEum
Nieuwe Marktstraat 54a, van 18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 024-3828181.
Informatie: www.muzieum.nl

Donderdag 3 april

Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Vrijdag 4 april

Ondernemersborrel, café De Vereeniging, vanaf
17.00 uur. Geadopteerd door Strijbosch Thunissen
Makelaardij.

Zaterdag 5 april

• Boekenmarkt, Plein 1944

Maandag 21 april

Bijeenkomst voor startende ondernemers of mensen
die van plan zijn een onderneming te beginnen.
Thema ‘Netwerken’. In café Samson, Houtstraat,
Nijmegen, vanaf 19.30 uur.
Informatie: www.startwijzer.nl

Exposities
binnenstad
tot en met zondag 13 april

Expositie in Galerie SummerArt in de Barbarossastraat
met werken van Jos van Beek, Claudia Straatsma, Ada
Stel en Truus Buijs. De galerie is geopend op zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur (1e Paasdag zondag 23 maart gesloten).
Informatie: www.summerart.nl

tot en met zondag 08 juni

Tentoonstelling ‘Rijzende Rivier’ in het
Natuurmuseum. Met foto’s van de 4 grootste rivieren
in Nederland, de afgelopen drie jaar dagelijks vastgelegd door fotograaf Ruben Smit.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

tot en met zondag 29 juni

Dinsdag 8 april

Vergadering werkgroep Actiedag Hertogstraat, grandcafé Oporto, 18.00 uur.

Vrijdag 11 april

‘Diner in het donker’ in MuZIEum
Nieuwe Marktstraat 54a, van 18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 024-3828181.
Informatie: www.muzieum.nl

Zaterdag 12 april

Koen Vanmechelen: ‘Het appèl van de kip’. Zijn eerste
museale solotentoonstelling in Nederland met een
overzicht van het opmerkelijke ‘Cosmopolitan Chicken
Project’ dat de kern van zijn werk vormt.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

tot en met zondag 6 juli

‘Beesten en Bloemen, Hoe zal ik ze Noemen?, een
interactieve tentoonstelling, geschikt voor bezoekers
vanaf 8 jaar.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

Boekenmarkt, Plein 1944

Maandag 14 april

Informatiebijeenkomst ‘Beleef de luxe van Nijmegen,
Museum Het Valkhof, 19.30 uur.

Belangrijkste
evenementen
later dit jaar
Woensdag 30 april

Dinsdag 15 april

Koninginnedag met o.a. verschillende activiteiten op
Koningsplein en in de Molenstraat.

Woensdag 16 april

Marikenloop

Vergadering bestuur Federatie Ringstraten, wijkcentrum Doddendaal, 19.30 uur.
Algemene ledenvergadering van het VBO Nijmegen in
Eet & Drinkhuys De Waagh op de Grote Markt, vanaf
19.00 uur.
Informatie: 06 532 570 99

Zondag 18 mei
Zaterdag 14 t/m zondag 22 juni

Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 12 t/m vrijdag 18 juli

Vrijdag 18 april

Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl

Zaterdag 19 april

92ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen.
Informatie: www.4daagse.nl

Ondernemersborrel, café De Vereeniging, vanaf 17.00
uur. Geadopteerd door Poelmann van den Broek
advocaten
• Modeshow van nieuwe collecties door mode-ondernemers, Marikenstraat, vanaf 13.00 uur.
• ‘Diner in het donker’ in MuZIEum Nieuwe
Marktstraat 54a, van 18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 024-3828181.
Informatie: www.muzieum.nl

Zaterdag 19 april

Gratis rondrit met paardentram door de Nijmeegse
Ringstraten tussen 12.00 en 17.00 uur. Met gids van
het Gilde.
Informatie: Ringstraatmanagement,
telefoon 06 22892849

Zaterdag 19 april

Boekenmarkt, Plein 1944

Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 juli

Dinsdag 29 juli t/m vrijdag 1 augustus

Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Donderdag 21 t/m zondag 24 augustus

Culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’.

Zondag 7 september

Vrijwilligersmanifestatie.

Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement
of gebeurtenis in of van groot belang voor de binnenstad? Maak er melding van bij ‘NovioNova’, email:
info@novionova.nl of telefoon 024 3501924.
Alle vermeldingen onder voorbehoud.
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Onenigheid over Augustijnenstraat
Ondernemer Ton Pauwels in de
Augustijnenstraat gooit de handdoek in de
ring. Zijn schoenenzaak ‘Shoes to Love’
brengt te weinig rendement en dat komt,
zegt hij in De Gelderlander, omdat de
Augustijnenstraat niet wil deugen. Te breed,
te ongezellig, geen publiekstroom en er staan
te vaak panden leeg. Pauwels, die in hetzelfde
pand eerst een internetwinkel -als verlengstuk
van zijn succesvolle beddenspeciaalzaak in
Arnhem- zag mislukken, gaf in de krant aan
dat Nijmegen geen ondernemersvriendelijk
klimaat heeft.
Zoals het de krant betaamt werd het verhaal
van Pauwels keurig opgeschreven en afge-

drukt. Maar de negatieve publiciteit over de
Augustijnenstraat schoot zijn collegawinkeliers in het verkeerde keelgat. Verslaggeefster
Jacqueline van Ginneken van De Gelderlander
was zo goed of kwaad nog niet, sleep haar
pen opnieuw en draafde weer op in de
Augustijnenstraat. Om het verhaal te noteren
dat het allemaal wel meevalt. Dat het best
een leuke straat is. Dat het met die leegstand
ook niet zo overdreven is. En dat er heel wat
speciaalzaken te vinden zijn.
Neemt niet weg dat bij ‘Shoes to Love’
de opheffingsuitverkoop is begonnen. De
(over)buren van Ton Pauwels hebben hem
niet kunnen overtuigen.

Gamba begint
bezorgservice
Het is alweer 14 jaar geleden dat Ron Motshagen de winkel van de bekende vishandelaar
Overmeer in de Augustijnenstraat overnam. Gamba, zo is destijds de winkel van Motshagen
gaan heten, werd al meerdere malen uitgeroepen tot beste viswinkel van Nederland. Goed
nieuws dus voor de lekkerbekken die niet om de hoek wonen, want Motshagen -nooit te
beroerd voor vernieuwende ideeën- heeft zijn zaak onlangs uitgebreid met een bezorgservice.
Tussen 11.30 uur en 19.30 uur worden
makrelen, broodjes haring en ander
luxe zeebanket, rijkelijk belegde broodjes en complete maaltijden overal in
de stad bezorgd. Weliswaar met een
toeslag van € 1,50 buiten het centrum,
maar dan heb je ook wat!

Ron Motshagen van Gamba,
bezig met de bereiding van
rijkelijk belegde broodjes
die door zijn bezorgservice
kantoor of thuis worden
gebracht. Foto: NovioNova
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Ballonnen voor
Tante Lenie
In de binnenstad wordt op zaterdag 5 april
een ouwerwetse ballonnenwedstrijd voor het
goede doel gehouden. Serviceclub Kiwanis
Nijmegen richt op het Koningsplein een voorlichtings- c.q. verkoopstand in, van waaruit de
ballonnen aan de man/vrouw/kind worden
gebracht en waar het winkelpubliek wordt
geïnformeerd over de Stichting Tante Lenie uit
Molenhoek. Die stichting doet met het organiseren van ‘verwenvakanties’ heel goed werk
voor gezinnen met ernstig zieke kinderen in
hun midden. Kiwanis hebben burgemeester
Thom de Graaf gevraagd om aan het eind
van de middag, ook op het Koningsplein, de
ballonnen los te laten. De ballon die het verst
komt, wint uiteraard de wedstrijd.

Ron Motshagen van Gamba, bezig met
de bereiding van rijkelijk belegde broodjes die door zijn bezorgservice kantoor of
thuis worden gebracht. Foto: NovioNova
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Café Frowijn
weer open

Ondernemersborrels
allemaal geadopteerd

Ellen Engberts en Paul Huismans zijn
de nieuwe eigenaren van café Frowijn
in de Fransestraat. Horeca-ingewijden
kent het paar van café De Deut aan het
Koningsplein, dat ze al jaren uitbaten. De
drank en horecavergunningen zijn aangevraagd en zodra die binnen zijn, kan het
café, dat in januari haar deuren moest
sluiten, weer open. De verwachting is dat
eind april alles in orde is. Voor de vaste
gasten verandert er niet veel. De naam blijft
hetzelfde en het biertje blijft het vertrouwde
Grolsch. Wel zal de kroeg een opfrisbeurt
krijgen en verdwijnen de huidige tafeltjes.
Ook het bedienend personeel zal bestaan
uit nieuwe gezichten. Maar volgens Ellen en
Paul is de gezelligheid als vanouds.

De eerste twee ondernemersborrels in het café van De Vereeniging zijn een doorslaand succes geworden. Het initiatief, genomen door Theo Lemmen (Dar Holding), Harry van Loon
(Strijbosch & Thunissen) en Albert Krielen (Keizer Karel Podia) werd beide avonden omarmd
door een groot aantal belangstellende Nijmeegse ondernemers uit de binnenstad en van de
bedrijventerreinen; jong en oud; van grote ondernemingen tot zzp-ers; bekend en minder
bekend.
De Ondernemersborrel wordt iedere keer geadopteerd en na de eerste twee keer is het lijstje
van adopterende ondernemingen al flink langer geworden. De ondernemersborrel wordt iedere
1e en iedere 3e vrijdag van de maand gehouden. De volgende vindt plaats op vrijdag 4 april.
Strijbosch Thunissen Makelaardij is dan de adopterende gastheer. Op 18 april is dat Poelmann
van den Broek Advocaten, 2 mei Dirkzwager advocaten, 16 mei de Nederrijn Groep, op 6 juni
Dols Vastgoed, op 20 juni De Markies, op 4
juli de gemeente Nijmegen, op 5 september
Hezelburcht subsidieadvies, op 19 september
Benda drukkers, op 3 oktober Hekkelman
advocaten. Bedrijven die alsnog een
Ondernemersborrel willen adopteren moeten
achteraan in de rij aansluiten en zijn dus pas
in het najaar aan de beurt.
Initiatiefnemers Theo Lemmen en Albert Krielen
(rechts) tijdens de eerste Ondernemersborrel, waar
wethouder Hannie Kunst van EZ ‘officieel’ het eerste
glas bier tapte. Foto: NovioNova

Vijf jaar Bart
Kunst in huis
Op de plek in de Ziekerstraat waar vijf jaar
geleden een boekhandel haar deuren sloot,
verrees Bart Kunst in huis. Om het eerste
lustrum te vieren heeft kunstondernemer Bart
Hoogtwegt 35 kunstenaars uitgenodigd een
kunstwerkje te maken van 20 x 20 cm die
gedurende de maand maart verkocht zijn. Van
elk werk is maar één exemplaar. Best mogelijk

Wie net als ik gelegenheid heeft een kijkje
te nemen achter de
schermen van het
Binnenstadsmanagement en de daaraan gelieerde werkgroepen, zal
zich verbazen over de bergen werk die door velen verzet worden om
toch vooral onze binnenstad in de vaart der volkeren op te stoten.
Enkelen doen dat vanuit hun professie, de meesten zetten zich echter
geheel en al vrijwillig in voor het op voorhand verbrokkelde collectief
dat de Binnenstad eigenlijk toch is. Het zijn de diehards die onvoorwaardelijk en met veel enthousiasme blijven geloven in eenheid en
bundeling van krachten.
Gelukkig werkt dat enthousiasme van die diehards aanstekelijk. Het
is prachtig om te zien en te horen hoe in een paar uurtjes tijd onder
de noemer ‘brainstormen’ de leukste ideeën, de prachtigste plannen
en de meest creatieve initiatieven tot stand komen. En vaak ook al
gestalte krijgen omdat ondernemers -want daar praten we hier toch

wisselt doorlopend en is zeer actueel. De
werken variëren van klein tot groot en beslaan
talloze disciplines.
De galerie heeft verschillende expositieruimtes met hier en daar huiselijke trekjes: Wie
zegt dat kunst niet in de badkamer hoort? Of
in de keuken?

23

COLUMN

TOT SLOT

dus dat u voor € 100,- een kunstwerk aangeschaft van, naar later blijkt, de nieuwe Appel
of Van Gogh.
Bart kunst in huis is een podium voor jong
en nieuw talent. De galerij biedt jonge professionele kunstenaars, fotografen en ontwerpers de mogelijkheid werk te exposeren en te
verkopen aan een breed publiek. De collectie

over- zaken liefst zo concreet mogelijk ter hand nemen.
Zo is er door de werkgroep Promotie, Marketing en Productontwikkeling (what’s in a name?) zojuist gebrainstormd over
de Mariken Winterfeesten. Nou, als maar éénderde van de
ideeën die daar op tafel kwamen gerealiseerd wordt, krijgen we
in Nijmegen toch de meest spraakmakende winterperiode die
maar denkbaar is.
Er is niets leukers dan je fantasie en creativiteit even de vrije
loop te kunnen laten. ‘Zou het niet fantástisch zijn als we.....’ en
dan komt er weer hersenspinsel dat geboren werd met de realismeknop op ‘uit’.
Maar als dan toch de vonk overslaat en er medestanders
gevonden worden voor dat idee, hoe gek en onuitvoerbaar het
ook lijkt, is er weer een grote stap gezet in de goede richting waarin
we Nijmegen willen hebben. De bezwaren -geen geld, technisch niet
mogelijk, geen vergunning, politiek niet haalbaar- gaan we dan wel te
lijf als die realismeknop hoe dan ook weer even op ‘aan’ staat.
André Sonneville

Sfeervol eten en drinken aan het Keizer Karelplein...

Restaurant De Vereeniging

voor de borrel, de ontmoeting, het kopje koffie, een

Keizer Karelplein 2-d

drankje voor of na theaterbezoek, de lunch, zomaar

Tel: 024 322 10 28

een voorgerechtje of diner.

www.restaurantdevereeniging.nl

6511 NC Nijmegen
Fax: 024 322 50 72

/PENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur
zaterdag vanaf 17.00 uur
zondag vanaf 15.00 uur

Vanaf dinsdag 8 april a.s. kunt u
genieten van 1000 kilo vers geoogste asperges

o.a. Asperges à la Flamande
Voor meer overheerlijke aspergemenu’s kunt u onze ‘Menujournal’ raadplegen
Tot ziens in restaurant De Vereeniging

