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Schoon, gezond en duurzaam

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,
biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl Tweede Walstraat 83, 6511 LR Nijmegen
T 024 322 50 32 M 06 300 148 01
E info@fietsdiensten.nl W www.fietsdiensten.nl

Het

Bedrijvenloket van de

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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Ondernemers bespreken
in Het Valkhofmuseum de
mogelijkheden die stadsfestival ‘Beleef de Luxe van
Nijmegen’ hen te bieden
heeft. Foto: NovioNova.

EN VERDER

Nieuwbouw op de
Hessenberg eindelijk van start.
Foto: Sonja
Antheunis.

Ondernemers maken zich op voor een breed
gedragen stadsfestival vanaf 12 mei

Binnenstadondernemers met belangstelling voor het besloten forum op het
nieuwe webportaal voor de binnenstad,
www.binnenstadnijmegen.nl, kunnen zich
nu al aanmelden door een e-mail te sturen naar forum@binnenstadnijmegen.
nl met daarin de naam van de onderneming/organisatie, voor- en achternaam,
telefoonnummer en e-mail adres.
Na bevestiging van de aanmelding kunnen zij deelnemen aan het besloten
forum, speciaal voor alle ondernemers
en initiatiefnemers in de binnenstad.
Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen zal binnenkort het forum inzetten om binnenstadsondernemers onderling van gedachten te laten wisselen, hen
te raadplegen en te informeren over tal
van actuele kwesties die in de binnenstad
spelen. Wie zich nu al aanmeldt, wordt
de komende weken tevens geïnformeerd
over het moment dat de website werkelijk online gaat.

Binnenstadservice.nl trapt af
De 300 van Van As
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Bruikbare initiatieven
“Uit de reacties maak ik op dat ondernemers
per winkelstraat of per branche de samenwerking opzoeken. Er zijn zeker al leuke en
zeer bruikbare initiatieven bij ons gemeld. En
individuele winkeliers tonen ook al belangstelling voor de merchandise mogelijkheden die
wij in licensie aanbieden”, aldus projectleider
Reinoud van Assendelft de Coningh namens
de Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen (SBMN).

Luxe taartenwedstrijd
Een grote kunstmanifestatie in de St. Stevenskerk, georganiseerd door kunstondernemer
Theo van Stipthout van Intermedi-Art, is een
van de initiatieven die in het kader van ‘Beleef
de Luxe van Nijmegen’ uitgevoerd worden.
Maar ook ondernemers in de Houtstraat
laten zich niet onbetuigd. Truus Stuiver van
Cappello zet samen met de fine fleur van de
Nederlandse hoedenontwerpers een expositie op, in combinatie met schoenontwerper
Jan Jansen. En in speciaalzaak Zus & Zo
Keukengerei, ook in de Houtstraat, worden
voorbereidingen getroffen voor een ‘luxe taartenwedstrijd’.

Etalagewedstrijd
“De Nijmeegse horeca laat zich ook niet
onbetuigd en broedt momenteel op ideeën
ter verdere uitwerking. We gaan zeker een
grote etalagewedstrijd uitschrijven, waar we
alle winkeliers voor warm willen maken. En
ook de bestaande evenementen, zoals bijvoorbeeld het Gebroeders van Limburgweekeinde,
Waalkade à la Carte en de Mariken Winterfeesten, haken waar mogelijk in op ‘Beleef de
Luxe..’”, kondigt Van Assendelft aan.
Het volledige en alsmaar aanwassende festivalprogramma met alle initiatieven staat
gepubliceerd op de festivalsite www.beleefdeluxevannijmegen.nl.
‹pagina 6: Opening festival brengt
luxe en historie samen
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Tijdens de informatieavond half april in Het
Valkmuseum stonden de Nijmeegse ondernemers weliswaar niet in de rij om hun plannen
en ideeën te ontvouwen, toch bleek al wel dat
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ inmiddels al
breed gedragen wordt.

Themabijeenkomst SDHN

a

Het stadsfestival ‘Beleef de Luxe van
Nijmegen’ wordt op Tweede Pinksterdag
(maandag 12 mei) geopend en zal het jaar
uit duren tot en met 4 januari 2009. Tal van
ondernemers hebben inmiddels plannen
gesmeed om op enig moment met een activiteit -algemeen of op maat toegesneden- op
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ in te haken.
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Desastreus lage opkomst algemene ledenvergadering VBO

Communicatie moet
meer en vooral beter
Wat de communicatie betreft, zowel intern
als extern, heeft de Vereniging Binnenstad
Ondernemers Nijmegen op korte termijn
een flinke inhaalslag te maken. De 220
resterende VBO-leden worden niet of nauwelijks geïnformeerd en naar buiten toe
slaagt het VBO er ook niet in een deuk in
een pakje boter te slaan.

leden bestaande kritiek.
Al sinds begin 2007 probeert het VBO via een
nieuw ontwikkelde website met zijn leden te
communiceren, maar krijgt het electronisch
debat maar niet van de grond. Dat geldt, bij
gebrek aan een up-to-date e-mailadressenbestand, ook voor de e-mailnieuwsbrief die
nog steeds niet het licht heeft mogen zien.

Onvrede
Die harde kritiek kreeg het VBO-bestuur
onder leiding van voorzitter Chris de Klein
vorige week te verduren van slechts vijftien
leden die zich de moeite hadden getroost om
de algemene ledenvergadering te bezoeken.
De open en eerlijke discussie liet aan duidelijkheid niets te wensen over. VBO-leden
klagen erover dat ze door hun belangenvereniging niet of in ieder geval onvoldoende op
de hoogte worden gehouden over de talloze
kwesties in de binnenstad die hen aangaan.

Leden koesteren
“U moet op de eerste plaats uw eigen leden
koesteren door hen ruim, tijdig en duidelijk
te informeren en bij belangrijke onderwerpen te betrekken”, zo verwoordde Ingeborg
Makkinje (Regenboog speelgoed) de bij de
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“In de wandelgangen hoor ik onvrede over
het functioneren van het VBO. Je ziet het
ook aan de belabberd lage opkomst bij deze
vergadering. Er is geen betrokkenheid, geen
interesse voor wat we doen. Daar moet nu
snel verandering in komen”, stelde Dennis
Ederzeel (Hoogenboom = Mode) vast.

Zonder morren
Namens het bestuur gaf voorzitter De Klein
ruiterlijk toe dat het, door allerlei oorzaken,
op gebied van communicatie behoorlijk wat
steken heeft laten vallen. De suggestie vanuit
de ledenvergadering om nu op korte termijn
een commissie aan het werk te zetten die
het communicatievraagstuk inventariseert en
voorstellen doet ter verbetering daarvan, werd
dan ook zonder morren overgenomen.

Ook de Vereniging Binnenstad Ondernemers
Nijmegen is van harte uitgenodigd om NovioNova, hét magazine voor ondernemers in de
binnenstad, te gebruiken als communicatiemiddel. NovioNova verschijnt op elke laatste
donderdag van de maand.

Themabijeenkomst
SDHN groot succes

De door het Servicepunt Detailhandel en
Horeca Nijmegen (SDHN) in samenwerking
met Dirkzwager advocaten en notarissen
N.V. en de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland georganiseerde themabijeenkomst over personeelsmanagement is een
groot succes geworden.
De opkomst was zeer boven verwachting en
de keus van het onderwerp was een schot in
de roos, aldus Chris de Klein, voorzitter van
de stuurgroep van het Nijmeegse servicepunt.
Door de veranderingen in het arbeidsrecht en
door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is
personeelsmanagement een hot item.
Chris de Klein, vanuit de Vereniging
Binnenstad Ondernemers betrokken bij het
servicepunt en voorzitter van de Stuurgroep
van het SDHN licht toe: “Ondernemers in de

detailhandel en horeca moeten vaak zelf alle
personeelszaken regelen; personeel werven,
arbeidsovereenkomsten sluiten en beëindigen, tijdelijk personeel inhuren en functioneringsgesprekken voeren.”
De Klein merkt dat er behoefte is aan kennisverbreding over deze onderwerpen. “Tijdens
de SDHN-bijeenkomst over personeelsmanagement kwamen er vooral veel vragen over
het arbeidsrecht.”
Veroniek Coolen, als regioadviseur vanuit
de Kamer van Koophandel betrokken bij de
themabijeenkomst en bij het SDHN, onderschrijft deze behoefte: “Een kleine zelfstandige heeft geen afdeling P&O waar hij terecht
kan. Ook heeft hij vaak geen personeelsfunctionaris in dienst. Toch moet hij contracten
afsluiten met zijn personeel en functioneringsgesprekken met hen voeren. We zijn blij

dat we als Kamer van Koophandel als partner
in het servicepunt de Nijmeegse ondernemer
verder kunnen brengen op dit gebied.”
advertentie

novionova
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Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

MIJN REGEN

Binnenstadservice.nl gaat in eerste instantie voor 20 ondernemers in de Nijmeegse binnenstad aan de slag. Voor hen
was er bij de aftrap van het stadsdistributiesysteem een
prachtige bos bloemen. Foto: NovioNova.

Nijmeegse Binnenstadservice.nl trapt af
met innovatief distributiesysteem

‘Na geslaagd proefjaar
uitrollen in het hele land’
In de meest simpele bewoordingen is dat de
werking van Binnenstadservice.nl, het bedrijf
dat vanaf vorige week in Nijmegen voor 20
binnenstadswinkeliers de aan- en afvoer van
goederen regelt.
Niet voor niets heeft het Nijmeegse idee de
ondersteuning gekregen van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat, dat het Nijmeegse
systeem na een geslaagde pilot in het hele
land wil uitrollen. Projectmanager Max
Prudon complimenteerde de eerste twintig
ondernemers met hun deelname. “Zij durven
hun nek uit te steken door hun bedrijfsproces ingrijpend te veranderen. Het gaat in de
binnensteden namelijk niet zozeer om een
transportprobleem, maar om een organisatieprobleem.”
Milieuwethouder Jan van der Meer zei te
verwachten dat Binnenstadservice.nl in
Nijmegen van de grond zal komen. “Dit
initiatief komt namelijk van onderop. Bij de
winkeliers is behoefte aan een andere manier
van distributie. Ze willen niet meer elke dag
door drie, vier verschillende leveranciers bele-

verd worden. Dat kan veel effciënter en met
minder transportbewegingen. Zo dragen we
bij aan een schoner milieu in de stad.”
Binnenstadservice.nl heeft een hal van het
voormalige Latenstein in gebruik genomen,
waar de leveranciers van de deelnemende
winkeliers hun goederen afleveren. In die hal
worden de bestellingen per winkelier gegroepeerd, waarna de levering in de binnenstad
plaatsvindt met schoon transport (fiets, aardgasbusje).
Binnenstadservice.nl streeft er naar het eind
van het jaar contracten te hebben met 80 à 100
ondernemingen in het Nijmeegse centrum.
advertentie

DE 300 VAN VAN AS

Veel minder transportbewegingen in de
binnenstad, daardoor schonere lucht en
daardoor weer een prettige omgeving voor
het winkelend publiek.

Nu begint de tijd die ik
het liefste heb: de tijd van
nieuw leven. De tijd van ‘In
mei leggen alle vogels een
ei’. De maand van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’! En het begint al vóór Koninginnedag. De
lintjesregen! Die heet ook wel een mei-regentje.
Nou ja, helaas…, wéér droog gebleven dit jaar
en míjn regen was het dus niet… Jouw regen
wel? Heeft het Majesteit behaagd…? Van harte
Proficiat!
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Alle deuren gaan open, iedereen komt naar buiten.
Het nieuwe leven van de lente betekent voor
velen ook: een nieuwe liefde. Niet voor niets
wordt in het hele land op 30 april ‘Vrijmarkt’
gehouden…
Het evenementenseizoen gaat weer beginnen.
De circussen gaan weer op tournee! Het personeelsfeestenseizoen start en de attractieparken
zijn vol nieuwe attracties! We kunnen buiten
eten en we zien de buren weer eens!
De meivakantie is míjn vakantie. De
vakantie van belofte. Belofte dat de
zon er ècht aan komt. Iedereen die
denkt aan de meivakantie denkt aan
de frisse zon van de lente.
Net zoals je bij de zomervakantie
denkt aan hitte, strand en kerken in
vreemde franse dorpjes bekijken. Bij
de herfstvakantie denk je aan late
en lage herfstzon, vallende bladeren
en regen en bij de kerstvakantie aan
sneeuw, ijs, schaatsen, kalkoen en
kerstboom.
Dit jaar is mei ook een andere
maand. De maand van we-wetenniet-wat-de-beurs-zal-doen… en de
huizenprijzen dan…? De maand van
de play-offs van ons cluppie en de
maand die ons ook wel eens een
meiregen zou kunnen bezorgen.
Letterlijk èn figuurlijk. Nou, laat
die meiregen dan maar jouw regen
blijven.
Ik grijp de lente voor ie voorbij is!
Leve de lente…! Leve de liefde…!
Leve het nieuwe lieve leven van de
lente!
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Hoofdprijs: een weekend Kasteelheer op
Chateau de Coulon in Frankrijk

Opening festival brengt
luxe en historie samen
De opening van het stadsfestival ‘Beleef de
Luxe van Nijmegen’ op Tweede Pinksterdag
(maandag 12 mei) staat in het teken van de
historische stadswandeling.
Daarmee wordt tegemoet gekomen aan
de wens van de gemeente Nijmegen om
toch vooral aandacht te besteden aan het
historisch karakter van de oudste stad van
Nederland.

Canon beléven
“Basis is de nog steeds verrassende historische stadswandeling door Nijmegen”,
legt projectleider Reinoud van Assendelft
de Coningh uit. “Via een plattegrond en een
boekje met de routebeschrijving loop je een
route van iets meer dan anderhalf uur op je
dooie gemak door de meest prachtige - vaak
verborgen- plekjes van de Nijmeegse histori-

sche binnenstad en ontdek je tal van prachtige details uit het Verhaal van Nijmegen.
Overal wordt veel gepraat over de ‘Canon’
van een land, streek of stad. Hier kun je
zo’n canon echt beleven en dat gaan we op
Tweede Pinkstersdag ook zeer nadrukkelijk
doen.”

Kasteelheer
“In het kader van ‘Beleef de Luxe van
Nijmegen’ kan iedereen de historische stadswandeling gratis maken”, gaat hij verder. “Bij
historische plaatsen door de hele binnenstad
heen zullen de historische figuren staan
die bij die plek horen. Van Karel de Grote
tot Romeinen, van Joris Ivens tot Maarten
Schenck! Rondom de historische route en de
personages die daarbij horen wordt een vragenformulier samengesteld. Uit degenen die
alle antwoorden goed hebben wordt een win-

naar gekozen, die een héél bijzondere en luxe
prijs krijgt: Een heel lang weekend mag hij of
zij zich met de hele familie kasteelheer voelen
van het prachtige kasteel Chateau de Coulon
in Frankrijk!.”

Campagne
Aan het stadsfestival is een uitgebreide pren promotiecampagne verbonden, waarin
ook voorzien is van een speciale uitgave van
NovioNova. Dagblad De Gelderlander treedt
op als mediapartner en in samenspraak met
het Regionaal Bureau voor Toerisme wordt
bekeken of gespecialiseerde mediavertegenwoordigers naar Nijmegen uitgenodigd kunnen worden voor een zg. persreis.

Koopzondag
is groenmarkt

Koopzondag is groenmarkt
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Koopzondag 27 april
staat, in ieder geval
op
Kelfkensbos,
tussen 10.00 en
17.00 uur in het
teken van de jaarlijkse groenmarkt.
Handelaren richten
op Kelfkensbos een
grote markt in met
bloemen en planten, maar ook met
tuinbenodigdheden
en andere accessoires. De groenmarkt
in de stad betekent
een geduchte concurrent voor de
tuincentra rondom
de stad.

Er is van alles verkrijgbaar op het gebied van
tuinen en vrije tijd in de tuin. Van stoelkussens tot perenbomen en alles wat er tussen
zit. Maar ook aparte kunstzinnige tuinaccessoires, bloemen, planten en siersmeedwerk.
In de Burchtstraat,
Augustijnenstraat en op
de Grote Markt is er een
zondagsmarkt met o.a.
warenmarkt en vele leuke
hebbedingetjes.
De winkels zijn op deze
koopzondag open van
12.00-17.00 uur.

De groenmarkt op
koopzondag in april
is al een oude traditie in Nijmegen.
In 2007 zorgden
de marktkooplui
letterlijk voor een
fleurige sfeer.

Pogingen om ter gelegenheid van deze groenmarkt extra (groen)activiteiten te organiseren,
zijn vooralsnog niet gelukt. Voor volgend jaar
staat er wel een uitgebreidere groenmarkt op
het koopzondagenprogramma.

novionova
Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen

Stallingsbeleid
klantvriendelijk
handhaven

BELEEF DE LUXE
VAN NIJMEGEN

De gemeente heeft de
laatste maanden 800
nieuwe fietsklemmen
laten plaatsen in het
centrum en bij het
Centraal Station. De
campagne ‘Doe ’s gek,
zet ’m in ’n rek’ gaat op
1 mei van start.
Foto: NovioNova

“Achthonderd nieuwe fietsklemmen hebben
we bijgeplaatst”, zegt ‘fietswethouder’ Jan
van der Meer. “Nu gaan we het beleid ook
strenger maar wel klantvriendelijk handhaven,
om te voorkomen dat het stallen van fietsen weer uitloopt op een ongecontroleerde
chaos.”

Opslagplaats
Handhaven houdt in dat fietsen die buiten de klemmen staan,vanaf 1 juni door
Bureau Toezicht kunnen worden verwijderd.
Vervolgens worden ze naar een opslagplaats
aan Plein 1944 gebracht, waar de rechtmatige eigenaar zijn rijwiel tegen betaling
van 25 euro kan ophalen. Gebeurt dat niet
binnen 24 uur, dan verhuist de fiets naar
een opslagplaats buiten het centrum, aan
de Boekweitweg. Die ligt overigens dichter
bij het centrum dan de huidige; nu moeten

foutstallers hun fiets aan de Beurtvaartweg
ophalen. Wat ook nieuw en klantvriendelijker
is, is het feit dat de eigenaar ervoor kan kiezen de fiets tegen vergoeding thuis te laten
bezorgen. Bovendien is de opslagplaats overdag altijd telefonisch bereikbaar en zijn de
openingstijden verruimd.

Medewerkers Breed
Alle werkzaamheden voor de Algemene
Fiets Afhandel Centrale (AFAC) worden verricht door medewerkers van Breed (sociale
werkvoorziening). Bij verwijdering worden de
fietsen gefotografeerd en op internet gezet.
Zo kan de eigenaar zijn fiets opsporen en
vaststellen of zijn tweewieler werd verwijderd of gestolen. Om de herkenbaarheid te
vergroten en ook uit preventief oogpunt, kan
een eigenaar zijn fiets laten coderen door de
Breed-medewerkers.

Eigen terrein
Het totale aantal klemmen op straat en in
de overdekte stallingen is afgestemd op de
stallingsbehoefte van bezoekers van de binnenstad. Voor aanvang van de campagne ontvangen bewoners en bedrijven in het centrum
een brief van de gemeente met het verzoek
om te kijken naar mogelijkheden om te stallen op eigen terrein.

De meest decadente taart
van Nijmegen, een prikkelende etalage, pracht en
praal in de binnenstad.
Over enkele weken gaan we van start met
de promotiecampagne ‘Beleef de luxe van
Nijmegen’.
Het raamwerk is klaar. De contacten met de
media zijn gelegd. Nu bent u als Nijmeegse
(binnenstad)ondernemer aan zet om de campagne kleur te geven. De luxe van Nijmegen is
op veel manieren uit te drukken. De één voelt
zich aangetrokken door de rijke historie van de
stad, de ander komt naar Nijmegen vanwege
de schitterende ligging tussen heuvels, polder
en water. Tel daar het rijke aanbod aan horeca,
winkels en cultuur bij op en we hebben mogelijkheden genoeg om onze bezoekers de tijd van
hun leven te bezorgen.
Mensen maken de stad. Ondernemers maken de
stad. Ú kunt er met z’n allen voor zorgen dat de
bezoekers van Nijmegen verrast worden door
spannende arrangementen en nieuwe producten.
Ú kunt zorgen voor een warm onthaal voor alle
mensen die onze stad aandoen. Gewoon een
gevoel geven dat ze welkom zijn. Het lijkt zo
simpel, maar dit is vaak wel de basis voor een
volgend bezoek. Eenvoudige luxe.
Maar natuurlijk mag het ook
allemaal wel een beetje decadent
worden. Dat gevoel van net iets té,
maakt het immers leuk en spannend. Het binnenstadsmanagement
heeft deze campagne opgezet om
de aandacht van de consument te
trekken. Mensen aan te zetten tot
een bezoek aan de binnenstad, daar
gaat het ons per slot van rekening
om. Het is nu aan u om uw product
op creatieve wijze in de markt te
zetten.

VAN BINNENUIT

Het stallen van fietsen in het centrum van
Nijmegen en bij het centraal station wordt
vanaf 1 juni ‘klantvriendelijk’ gehandhaafd.
Een maand eerder, op 1 mei, start de promotiecampagne ‘Doe ’s gek, zet ’m in ’n
rek’, die fietseigenaren moet bewegen meer
gebruik te maken van de vele honderden
door de gemeente geplaatste fietsklemmen.

COLUMN

<Breed> gaat op Plein 1944 opslag
fout gestalde fietsen verzorgen

Op 12 mei gaat de campagne om
13.30 uur van start op de Blauwe
Steen. Maak er wat van, dan beleeft
u ook zélf de Luxe van Nijmegen!
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Nijmegen viert en herdenkt
Herdenkingen, films, een herdenkingsconcert, een bevrijdingsmarkt, muziekprogramma en een kinderbevrijdingsfestival.
Het zijn de ingredienten waarmee het
Stedelijk 4 & 5 Mei
Comité Nijmegen op
4 mei alle slachtoffers van onvrijheid
en rechteloosheid en
hen die zich ingezet
hebben voor de vrijheid herdenkt en
waarmee op 5 mei
Bevrijdingsdag wordt
gevierd.

Filmmiddag
Jonge mensen betrekken bij de herdenkingen
is een hoge prioriteit van het comité, dat
daarom in LUX een filmmiddag vanaf 17.15
uur heeft georganiseerd. Aansluitend kunnen
de jongeren en andere filmbezoekers om
19.30 uur aansluiten in de Stille Tocht van de
Stevenskerk naar het Traianusplein voor de
Dodenherdenking.
Op zondag 4 mei organiseert de Joodse
Gemeente om 18.30 uur bij het Joods
Gedenkteken op de Kitty de Wijzeplaats een

korte plechtigheid. Om 19.00 uur begint
de officiële Herdenkingsdienst in de StStevenskerk. Voor iedereen toegankelijk, georganiseerd door de gemeente Nijmegen.

Nijmegen. Wethouder Paul Depla en Piet
Timmermans (voorzitter van het Stedelijk
4 & 5 mei Comité Nijmegen) openen daarmee het Bevrijdingsfestival Nijmegen 2008.

Het verdere programma van de herdenking:
19.30 uur. Stille tocht naar het Traianusplein,
vertrek vanaf St.-Stevenskerk.
19.58 uur. Last Post door de Drumfanfare van
de Koninklijke Luchtmacht.
20.00 uur Twee minuten stilte
DODENHERDENKING, gevolgd door bloemen en kransen leggen.

Vanaf 14.10 uur begint het muziekprogramma
onder de noemer: ‘Vrijheid maak je met
elkaar’ en ‘SOLIDARITEIT: de ruggengraat
van vrijheid’. Daarnaast is er een markt
rond het Koningsplein en de Ziekerstraat
met medewerking van onder andere de volgende organisaties: Amnesty International,
WIG (Werkgroep Integratie Gehandicapten),
Loesje, Blixem, DynaminQ, A Salaam, War
Child, Villa Lila en Dito. Er staan optreden
gepland van Gray Code, Elles Springs, Innatruth & The People of ..., Kings of the Day,
Someday, The Hot Stewards en Dennis.

Om 21.00 uur begint in concertgebouw
De Vereeniging een gratis toegankelijk herdenkingsconcert. Op het programma staat
Antonin Dvorák, Stabat Mater opus 58,
uitgevoerd door het Symfonieorkest
Nijmegen.

Bevrijdingsdag
De festiviteiten ter viering van Bevrijdingsdag
beginnen op maandag 5 mei om 14.00 uur
met een ceremonie op het Koningsplein.
De lopers van Nijmegen Atletiek, brengen
het Bevrijdingsvuur uit Wageningen naar

Zoals elk jaar, wordt er door het 4 & 5 mei
Comité speciaal voor de kinderen een kinderbevrijdingsfestival georganiseerd. Dit
is een feestelijk middagprogramma in De
Lindenberg, voor kinderen van ± 4-12 jaar.
Website comité: www.4en5mei-nijmegen.nl

Politiek en ondernemers: discussie is nergens voor nodig

Nijmegen op één lijn over koopzondagen
8
De discussie over de koopzondagen die het
kabinet heeft doen oplaaien door te stellen
dat 12 koopzondagen genoeg is en dat het
aantal ‘toeristische’ koopzondagen teruggebracht moet worden, brengt in Nijmegen
nauwelijks enige opwinding teweeg.
Nijmegen zit wat dat betreft op één lijn:
één koopzondag per maand plus drie extra
‘toeristische’ koopzondagen. Een regeling
waar zowel politiek als bedrijfsleven vrede
mee hebben, zo blijkt uit ‘een rondje langs
de velden’.
Hannie Kunst wethouder economische
zaken: “Elke zondag koopzondag? Dat wil
niemand. De winkeliers niet, hun personeel
niet en hun klanten niet. Nijmegen heeft een
goed aanbod aan koopzondagen. Het kabinet
moet daar niet zo rigide mee willen omgaan.

Dat zijn nou typisch dingen die ze aan de
gemeente en de daar gevestigde ondernemers moeten overlaten.”
Chris de Klein voorzitter VBO: “Drie extra
koopzondagen, daar hebben we in Nijmegen
genoeg aan. De animo is er niet voor méér.
Of er moet in het licht van bepaalde activiteiten of evenementen iets aan de hand zijn. In
dat geval leggen we het de ondernemers voor.
Willen die zo’n extra koopzondag, dan wordt
daar zonder veel ophef over gesproken met
het gemeentebestuur.”
Elrie Bakker binnenstadsmanager: “Het
is gewoon betutteling, wat ze daar in Den
Haag willen. De regering wil graag dat
iedereen ‘meedoet’, dat vrouwen nog meer
gaan werken. Daardoor raken vrije tijd en
werk met elkaar op gespannen voet en
krijg je dit soort discussies. Hebben we in

Nijmegen niet nodig. Trouwens, laten we
dat per gemeente zelf maar bepalen. Wel
een leuk onderwerp voor het forum van het
Binnenstadsmanagement dat binnenkort in
de lucht is. Kunnen de winkeliers er ook over
meepraten.”
Koen Wools raadslid VVD met economie
in zijn portefeuille: “Wij zien geen enkele
aanleiding om het aantal koopzondagen in
Nijmegen terug te brengen. De discussie over
méér koopzondagen zou ik wél aan willen
gaan. Ik kan me voorstellen dat er winkeliers
zijn die best vaker op zondag open zouden
willen zijn. Die mogelijkheid zouden ze eigenlijk moeten hebben. Ondernemers zijn mans
genoeg om daar zelf over te beslissen, al dan
niet in overleg met elkaar. De overheid hoeft
dat helemaal niet te regelen, en ‘Den Haag’ al
helemaal niet.”
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Verlies voor LUX
Komende zomer verlaat Piet-Hein Peeters
arthouse LUX. Peeters heeft vanaf de start
van LUX acht jaar leiding gegeven aan de
afdeling debat. Onder zijn leiding is een vijftal
programmalijnen ontstaan: Global (globaliseringvraagstukken), Kennis (wetenschappelijke
inzichten), Ruimte (ruimtelijke ordening),
Kwetsbaar (sociale kwesties) en Kunst. Per 11
augustus gaat Peeters fulltime aan de slag in
zijn eigen bedrijf. “Het is tijd voor een ander
ritme, een andere omgeving en nieuwe ideeen”, aldus de vertrekkende Piet-Hein Peeters.
PR functionaris Michèle Bouwmans spreekt
van een ‘verlies voor LUX’.

Geen bloemen
Bloemenwinkel ’t Hezeltje is niet meer.
Het pand van de bloemenzaak in de Lange
Hezelstraat staat te huur.

Moderne juwelier
in Molenstraat
De Molenstraat is een juwelier rijker. Op
nummer 58 is Lucardi neergesteken. Eindelijk,
volgens een medewerker, want de keten, verspreid over tientallen vestigingen in het land,
zocht al jaren een geschikte accommodatie in
Nijmegen voor hun midprice assortiment.

gezamenlijk de Hessenberg, maken plaats
voor 183 appartementen die naar verwachting
eind 2009 opgeleverd worden. Daarnaast
komt er 1000 m aan winkelruimte beschikbaar en worden er 212 parkeerplaatsen gerealiseerd. De verkoop van de appartementen is
eerder deze maand gestart.

Nieuwe dameswinkel
Eindelijk heeft Nijmegen dan ook een Noa
Noa. Sinds twee weken is de eigentijdse
modezaak met trendy collectie neergestreken in de Moenenstraat. Noa Noa, met
meer dan tien
vestigingen,
onder meer
in Haarlem,
Breda,
Apeldoorn en
Hoorn, heeft
een assortiment
samengesteld
uit topmerken
die ‘gepresenteerd worden in
een relaxte en
gezellige sfeer.

Kapper weg uit
Lange Hezelstraat
Een afspraak maken bij kapperszaak ‘Voor
Hem en Haar’ is niet meer nodig. De
onderneming op nummer 63 in de Lange
Hezelstraat is ter ziele. Het pand staat te
huur. De gevel van het hoekpand, grotendeels wit geverfd, wordt ondertussen grondig
schoongemaakt. Daarvoor is door de eigenaar een gespecialiseerde bedrijf ingehuurd.

Na-No verhuisd
Hessenberg
in de verkoop
Nu er alleen nog een leeg gat te zien is, is het
moeilijk voor te stellen dat op de hoek van de
Hezelstraat/Pijkestraat tot voor kort een 25
meter hoge betonnen parkeergarage dienst
deed. In een tijdsbestek van zes weken is de
beton- en stalenconstructie gesloopt en het
aanwezige asbest verwijderd. De garage en
het terrein van de voormalige Gelderlander,

Na-No babykleding is weg uit Wintersoord en
is nu te vinden op de Nieuwmarkt.

Nieuw café
Den Hertog
Miranda en Erik van Rossum, eigenaren van
café Den August hebben Café Jansen in de
Hertogstraat overgenomen. Het pand is volledig gestript en een flinke verbouwing volgt.
Na deze makeover gaat het café Den Hertog
heten. Het is de bedoeling om het café te
openen voor de Vierdaagse in juli.

Harry Boom terug
in VBO-bestuur
Nijmegenaar Harry Boom (52), sinds 1
december vorig jaar bedrijfsleider van V&D
Nijmegen, is met instemming van de leden
toegetreden tot het bestuur van de Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO) Nijmegen.
Hij volgt Hennie van der Veen (voormalig
bedrijfsleider HEMA) op als officieus vertegenwoordiger van het grootwinkelbedrijf.
Boom werkt al 32 jaar voor V&D. Voordat hij
in 2000 bedrijfsleider van V&D Arnhem werd,
werkte hij al in de Nijmeegse vestiging van
het warenhuis. In die periode, onder voormalig VBO-voorzitter Piet Hooghof, was hij al
eens bestuurslid van het VBO.
“Ik vind het belangrijk dat iedere binnenstadsonderneming is aangesloten bij het
VBO. Ook de grootwinkelbedrijven”, aldus
het nieuw gekozen bestuurslid.

Een grotere
Runners World
Runners World gaat flink uitbreiden. Eigenaar
Toine van Wilderen heeft het belendende
pand in de Bloemerstraat aangekocht en gaat
dat bij de winkel op nummer 16 en 18 trekken. In totaal levert de aanstaande verbouwing, waarbij een aantal muren zal sneuvelen,
90 vierkante meter extra winkeloppervlakte
op. Die wordt onder andere gebruikt voor
twee loopbanen en een uitbreiding van het
assortiment kleding. Van Wilderen sluit niet
uit dat met de uitbreiding ook extra personeel
wordt aangetrokken.
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Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

VERGRIJZING

Van de in de VS razend populaire
Apple iPhone bleek onlangs dat
één op de vier exemplaren door een
55-plusser wordt gekocht. Dat lijkt
misschien vreemd, maar is het allerminst. Deze groep heeft namelijk
genoeg geld voor dit relatief dure
product, is kritisch op kwaliteit,
redelijk gevoelig voor statussymbolen en
inmiddels volledig bekend met de techniek.
Zie hier dus een doelgroep van onschatbare
waarde voor fabrikanten van state-of-the-art
consumentenelektronica.
Een doelgroep bovendien die de komende jaren
in omvang alleen maar toeneemt. Laat dus
niemand zeggen dat vergrijzing per definitie
ongunstig is voor onze economie!
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Bovenstaand voorbeeld is illustratief voor
de kansen die voor u in het verschiet liggen.
Lange tijd brachten deskundigen de term vergrijzing in verband met economische stagnatie.
Het tegendeel blijkt waar. De vergrijzing zal de
economie juist een impuls kunnen geven.
Anno 2008 associëren velen vergrijzing met
de gevaren en bedreigingen die jaren lang aan
deze demografische ontwikkeling werden gekoppeld. Het woord stemt weinig ondernemers
vrolijk. Dit beeld willen we graag veranderen.
Natuurlijk blijven we kritisch en gepast voorzichtig. Maar bovenal willen we de rampspoedvoorspellingen van de afgelopen jaren stevig
nuanceren en waar mogelijk weerleggen.
De vergrijzing biedt juist kansen met name
voor de sectoren horeca en recreatie, gezondheidszorg, dienstverlening en bouw.
Ik hoop dat ook u als ondernemer kunt
inspelen op de demografische ontwikkelingen
van de nabije toekomst. De mensen van de
Rabobank staan u als gewaardeerde MKB-relatie graag bij om die verzilvering te verzilveren!

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

Ook vraag naar jongerenhotels in Nijmegen

****Stadshotel omarmd
door gemeentebestuur
Met een viersterren stadshotel dat in de voormalige Nazarenerkerk aan de Oranjesingel
wordt gevestigd, wordt het Nijmeegse gemeentebestuur op zijn wenken bediend. Er wordt
met man en macht gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging en bouwkundig wordt de
stadsvilla, sinds vorig jaar eigendom van Hans Ruijs van reclamebureau Ruijs & Draaisma,
ook al onderhanden genomen.
Uit een onderzoek naar de hotelmarkt in
Nijmegen blijkt dat er een sterke behoefte is
aan meer hotelbedden in zowel het hogere
segment (4- of 5-sterren), als in het lagere
segment (1 à 2-sterren) voor jongeren en
‘low-budget’ toeristen.
“Het initiatief om in de Nazarenerkerk een
comfortabel stadshotel te vestigen, is door
het college van burgemeester en wethouders
met open armen ontvangen. In steden als
Groningen, Breda en Maastricht zie je dit
soort hotels floreren, dankzij de groeiende
toeristensector waar in Nijmegen ook sprake
van is”, reageert wethouder Hannie Kunst
van Economische Zaken.

Te weinig bedden
Uit het hotelonderzoek, dat door de gemeente
zelf is uitgevoerd, blijkt dat 10 hotels samen
819 bedden aanbieden. Dat is 25 tot 50% minder dan in vergelijkebare steden in Nederland.
“Daar staat tegenover dat het aantal overnachtingen de laatste tien jaar met 50% steeg
tot 150.000”, aldus wethouder Kunst. “De
totale bezettingsgraad ligt in Nijmegen hoger
dan het landelijk gemiddelde.”

Theaterhotel
Door meer stadspromotie, groei van de
zakelijke (congres)markt en toename van het
aantal toeristen, kan het hotelaanbod in de
stad wel uitbreiding ondergaan. Het gemeentebestuur heeft aangekondigd ‘kansrijke
initiatieven’ op dit gebied te stimuleren. Als
voorbeeld noemt Hannie Kunst het theaterhotel naast de stadsschouwburg aan de Van
Schaeck Mathonsingel. Het idee daarvoor
werd al jaren geleden door Albert Krielen,
directeur van de Keizer Karel Podia, gelanceerd.
“Realisering laat op zich wachten omdat
door Europese regelgeving zo’n project niet
zomaar aanbesteed kan worden. Bovendien
is het theaterhotel, dat we overigens van
harte toejuichen en waarmee we langzaam
maar gestaag vorderingen maken, wat zijn
parkeervoorzieningen betreft aangewezen
op de geplande parkeergarage onder de Van
Schaeck Mathonsingel. Deze projecten worden dus goeddeels tegelijkertijd gerealiseerd
en zouden rond 2010 klaar moeten zijn”,
aldus de wethouder.

De voormalige kerk van
de Nazarener aan de
Oranjesingel wordt verbouwd tot comfortabel
stadshotel.
Foto: NovioNova.
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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.

COLUMN

VOOR U EEN VRAAG...

ANDERMANS
BRIL
Afgelopen week was ik aan
het eten bij een Italiaan in
onze hoofdstad. Een Italiaans restaurant gerund
door een Tunesiër. Hoe multicultureel wil je het
hebben? Of het aan de culturele mix lag, weet ik
niet, maar het eten was heerlijk. Bovendien wist
onze Tunesiër perfect invulling te geven aan het
vak van gastheer.

Een collega ondernemer van mij maakt gebruik van algemene voorwaarden bij het aangaan van overeenkomsten. Hij zegt steeds dat ik ook algemene voorwaarden moet laten opstellen. Hij heeft zelfs die van hem al
aangeboden. Hoe belangrijk is het hebben van algemene voorwaarden
nu eigenlijk en kan ik die van hem zomaar overnemen?

Niet noodzakelijk, wel handig
Het lijkt praktisch om de geweldige algemene
voorwaarden van uw buurman of een kennis
te gebruiken. Dit is echter niet aan te raden.
Hoe goed de algemene voorwaarden van
anderen ook lijken, dit betekent niet automatisch dat deze ook voor uw bedrijf toepasbaar
zijn. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw
doelgroep, niet alle voorwaarden zomaar
opnemen. Verder zijn er nog andere verplichtingen waaraan u moet voldoen bij het
gebruik van algemene voorwaarden, al dan
niet op de digitale snelweg. Het is dan ook
raadzaam hierover informatie in te winnen
en uw algemene voorwaarden ook altijd door
een deskundige te laten opstellen.

Perry (P.J.) Willard
advocaat bij
Poelmann van den Broek N.V.

De volgende dag kocht ik het Parool. Mijn oog
viel direct op het bericht dat Rita en Geert in
Amsterdam geen poot aan de grond zouden krijgen. Respectievelijk één en geen zetels zouden
ze behalen. Mijn Tunesische vriend staat dus
duidelijk niet alleen in zijn mening. Integendeel,
Amsterdam blijkt toleranter, verdraagzamer en
socialer dan de rest van Nederland. Tenminste
als we kijken naar de zetelverdeling in
Nederland. Op mij komt het over dat wanneer
je openstaat voor, luistert naar en
samenwerkt met andere culturen het
begrip vanzelf komt. Verdiep je in de
mensen om je heen. In onze rol als
ondernemer doen we dat ook dagelijks. We verdiepen ons in de klant,
zorgen dat we in contact komen en
proberen de wens en vraag van de
klant te begrijpen.
Dagelijkse kost voor ondernemers,
dat moet toch ook kunnen als mens?
Luister en kijk eens door andermans
bril. Ongefundeerde vooroordelen zijn
makkelijk, maar ze verdienen onze
aandacht niet.

BOSPRAAT

Algemene voorwaarden zijn niet noodzakelijk,
maar wel handig en ze kunnen u een hoop
ellende besparen. In algemene voorwaarden
worden bedingen opgenomen die voor elke
overeenkomst die u sluit hetzelfde zijn.
De bedingen mogen niet de essentialia van
de overeenkomst raken, zoals de prijs of specificaties van een product of dienst. Wel kunt
u bedingen opnemen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de garantie, incassokosten,
aansprakelijkheid en/of eigendomsvoorbehoud. Uiteraard kan nog veel meer worden
opgenomen. Over al deze zaken hoeft u dan
vooraf niet meer te onderhandelen en kunt u
volstaan met de verwijzing naar uw algemene
voorwaarden. Zorg er dan wel voor dat uw
contractspartij deze voorwaarden ontvangt,
voordat hij zijn handtekening onder het contract zet en dat deze uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard. Zo voorkomt u dat
u zaken vergeet te regelen en daar achteraf
problemen over ontstaan.

Na het eten raakte ik met de man in gesprek.
Na wat algemeenheden te hebben uitgewisseld,
vroeg ik hem hoe hij dacht over Fitna, Geert
en Rita. Hij begon te lachen. “Eendagsvliegen!
Gelukszoekers die onze aandacht niets eens
verdienen. In Amsterdam luistert niemand naar
die geluiden. Wij leven samen, genieten samen
en negeren die idioten.” Zonder een spoor van
irritatie of van haat sprak hij zijn verbazing
uit over de aandacht die de media schenken
aan Wilders en Verdonk. Ik nam met een goed
gevoel afscheid.
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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 vierde aflevering
het reisbureau.
tekst: Pieter Nabbe
foto’s: Edwin Stoffer

Tik het trefwoord reizen in en
Google komt met meer dan
een miljoen hits van bedrijven die iets te betekenen hebben in de branche. Wildgroei
of niet, het aantal mogelijkheden lijkt oneindig en de
bestemmingen zien er allemaal even aantrekkelijk uit.
Met een paar klikken zit je voor nog geen
€ 750,- aan de Braziliaanse kust of op een
tropisch eiland in de Cariben. Zo is een uurtje
surfen op de laptop best leuk, met in een oogwenk de mooiste aanbiedingen bij de hand.
Nee, dan de winkel in de binnenstad:
12 geen parkeerplaats en altijd overal drukte.
Dan steken die zeven of acht reiswinkels
schril af tegen die miljoen googlehits. Zijn
Nijmegenaren dan reislustiger op het internet, of zoeken ze nog steeds de winkel op?

Voordeel valt tegen
Danielle Eilander is medewerker bij reisbureau De Planeet, in de Nieuwstraat: “Internet
is een serieuze factor geworden. Met name
met de low cost airline tickets van Ryanair en

Danielle Eilander
(De Planeet): ‘Met de low
cost airliners Ryanair en
EasyJet valt nauwelijks te
concurreren. Daar zit geen
marge meer op.’

Danielle Eilander

Vanaf € 0,- naar de andere kant van de wereld

Het reisbureau

EasyJet valt nauwelijks te concurreren. Daar
zit geen marge meer op. Daarom moet je je
als reisbureau richten op maatwerk, een reis
van deur tot deur. Dat is online bijna niet
mogelijk.”
Hoe aantrekkelijk de special offers van online
aanbieders als Sunweb, Vakantiediscounter
en Vliegwinkel.nl ook zijn, het beloofde grote
voordeel blijkt in de meeste gevallen tegen
te vallen. De gouden berg begint aan de
voet in de regel met het omineuze ‘vanaf’.
Vervolgens wordt de opgewonden reiziger
langs ettelijke pagina’s geleid - reisdatum,
aantal personen et cetera - die gestaag de uiteindelijke reissom fors duurder maken.

Internetconjunctuur
Maar dan ben je tenminste op weg, want het
kan ook zo maar zijn dat je de deur niet eens
uit komt. Eilander: “Een jaar of drie geleden
had je opeens ontelbaar veel internetreiswinkeltjes. Die hadden zich en masse op Turkije
gestort. Dat land was er opeens, goedkoop
en heerlijk weer. Honderden, zo niet duizenden reizen werden online verkocht. Helaas
bleken daar heel veel oplichters tussen te zitten. Dat veroorzaakte een diep wantrouwen
bij klanten, die vervolgens weer de winkel

opzochten.” Dat verklaart volgens Eilander de
verhouding online boekingen - winkeltransacties: 30 - 70. “Mensen durven nog steeds niet
met hun creditcard grote bedragen te betalen.
Logisch, zie je geld maar eens terug te krijgen
achter de pc.”

Persoonlijk
Het pand, op de hoek van de Augustijnenstraat en de Houtstraat heeft al jaren een
‘reisbestemming’ met in het verleden huurders als NBBS en My Travel. Daar profiteert
Globe van, een landelijk opererend reisbureau
met 200 vestigingen. Manager Inge Veens:

Berry van Betuw
(Van Betuw): ‘Ik ging
mee met de nieuwe
ontwikkelingen met mijn
eigen website, terwijl
collega’s het internet
schamper afdeden als
een gril.’
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Inge Veens

Berry van Betuw

als afhaalwinkel
“Ook voor een grote organisatie als de onze
is persoonlijk contact belangrijk. Mensen
bellen en bezoeken onze site maar 80 procent van onze klanten komt uiteindelijk toch
naar ons om te betalen. Vooral voor de verre
reizen. Je zou ons filiaal als afhandelwinkel
kunnen zien.”

Aanpassen of opdoeken
Om de hoek in de Stikke Hezelstraat heeft
Berry van Betuw zijn reisbureau Van Betuw.
Hij heeft de fluctuaties in de markt aan den
lijve ondervonden. Sinds 1991 is hij ondernemer in de reisbranche.
“Eind jaren negentig ging het erg goed en een
bloeiperiode leek op komst. Met de aanslagen
van 2001 kwam daar abrupt een eind aan.
Maar toen al was een nieuwe trend ingezet.
Online shoppen was de toekomst, zeker in de
reisbranche. Er ging iets veranderen, zoveel
was me duidelijk. En dan moet je je aanpassen, anders kun je opdoeken. Dus ging ik
mee met de nieuwe ontwikkelingen met mijn
eigen website, terwijl collega’s het internet
schamper afdeden als een gril.”
“Maar je moet vooral zorgen dat je kennis hebt van de markt die je wilt bedienen.
Daarom bezoek ik beurzen, houd ik de vakli-

teratuur bij en ga ik op reis. Dat kost veel tijd,
zeker als je een klein bedrijf hebt, want dan
ben je voor een deel afhankelijk van je personeel. En goed personeel is lastig te krijgen.”

Nog steeds eng
Van Betuw heeft niet alleen de digitalisering
goed in de gaten gehouden, hij heeft zich
ook gespecialiseerd in een segment van de
markt met de website De Canada Specialist.
“Dat gaat uitstekend. Maar ook daar zie je
dat mensen uiteindelijk naar de winkel komen
om hun definitieve boeking doen. Online
betalen is nog steeds eng.”
Volgens Van Betuw lijkt de reisbranche zeven
jaar na de aanslagen weer hersteld. Er is een
min of meer stabiele verhouding ontstaan in
het aantal klanten dat online en fysiek hun
reizen boekt. Maar er is wel iets veranderd.
Van Betuw: “Mensen komen beter voorbereid

Inge Veens (Globe): ‘Voor
een grote organisatie als
de onze is persoonlijk
contact belangrijk.’

naar de winkel en weten wat er te koop is.
Dan moet je goed weten wat je te bieden hebt
en ervoor zorgen dat je meer weet dan je
klanten. Dat eisen ze ook van je. Vertrouwen
in onze expertise is erg belangrijk. En waar
vind je dat op de computer?”

Zaken doen
via internet
De Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland verzorgt, in samenwerking met diverse organisaties, tal
van seminars. Zoals bijvoorbeeld
‘Zaken doen via Internet’.
Het internet is een uniek medium
om een onderneming en de daarin
aangeboden producten of diensten te presenteren aan een breed
publiek. Maar er kleven ook haken
en ogen aan. Weet de ondernemer
welke? En voldoet de website aan
de nationale en Europese regels?
Een seminar in samenwerking met
Dirkzwager advocaten & notarissen
N.V. (Datum: 2 juni, 19.30-22.00
uur, kosten € 50,-, info www.kvk.nl)
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Business Tour KAN start op
27 juni voor tweede maal

Exclusieve rally
voor NOTK

Inschrijving geschiedt uitsluitend
op persoonlijke uitnodiging en
kent een limiet ten aanzien van
het aantal deel te nemen equipes.

LP

Business Tour KAN
Postbus 632
7550 AP Hengelo
www.businesstour.nl
info@businesstour.nl

D

HE
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Classic cars en moderne (sport)cars
in de exclusieve Business Tour KAN
die op vrijdag 27 juni gereden wordt
ten bate van het NOTK in Nijmegen.

UIT!

NOTK

Deelnamekosten bedragen €1.250,(exclusief BTW) per equipe (bestuurder en navigator). Hiervan
komt de helft rechtstreeks ten
goede aan de Stichting Nijmeegs
Offensief Tegen Kanker. Deze
stichting strijdt samen met KWF
Kanker Bestrijding tegen kanker,
door het onderzoek tegen kanker in het Tumor Immunologisch
Laboratorium van het UMC St Radboud te steunen.
Wie interesse in deelname heeft
kan contact opnemen met de
organisatie.

DE

REL

De uitdagende route begint bij het
Concertgebouw De Vereeniging in
Nijmegen. Via een prachtige route
door het Gelderse land rijden de
equipes naar een niet alledaagse locatie, waar een uitgebreide
lunch wordt geserveerd. De dag
zal finishen in Leur, waar tussen
de Angus runderen het exclusieve
‘Diner tussen het vee’ plaatsvindt.

WE

De rally wordt georganiseerd voor
een select gezelschap van ondernemers, werkgevers en beslissers uit de Stadsregio Arnhem
Nijmegen. Deelnemers aan de
rally kunnen in hun klassieke of
moderne (sport)auto’s genieten
van een dag die tot in de puntjes verzorgd is. Bovendien dragen
ze door deelname bij aan het
Nijmeegs Offensief Tegen Kanker,
dat het onderzoek naar kanker in

Tussen het vee

KER

Rally

het immunologisch laboratorium
van het UMC St Radboud ondersteunt (www.stichting-notk.nl).

KAN

Een exclusieve rally in het teken
van de passie, het avontuur, het
genieten van het goede leven en
maatschappelijke betrokkenheid. Dat is de Business Tour
KAN die op vrijdag 27 juni voor
de tweede maal gehouden wordt.

Het NOTK ondersteunt baanbrekend onderzoek van het UMC St Radboud naar Immunotherapie.
Een vaccin dat nauwelijks belastend is voor de patiënt. Deze nieuwe en unieke methode heeft
perspectief. Help daarom mee het noodzakelijke onderzoek te ondersteunen.

www.stichting-notk.nl
Meer weten? Kijk op www.stichting-notk.nl of stort uw bijdrage op rekeningnummer 11.94.52.979 t.n.v. het N.O.T.K. te Nijmegen.
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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 de laatste aflevering van een serie van redacteur Pieter Nabbe
met een foto van, dit keer Edwin Stoffer.

De god van
de handel
waakt boven
Plein 1944
Dit reliëf aan de gevel van dit gebouw aan
Plein 1944 is een schoolvoorbeeld van gevelsculptuur. Het is een werk van de Heumense
kunstenaar Jac. Maris. Walter Jacques Maris
werd in 1900 in Maagdenburg geboren als
oudste van vier zonen.
Zijn vader Jacob Maris was niet blij toen
zoonlief te kennen gaf kunstenaar te willen
worden en beloofde hem zijn beide benen te
breken als hij die plannen zou doorzetten. Dit
welgemeende advies, volgens de Borderwijkdoctrine - dreigen en het tegenovergestelde
bewerkstelligen - werkte uitstekend. In 1923
verhuisde hij naar Heumen waar hij zich vestigde als beeldhouwer.
Zijn kalkstenen plastiek kreeg de titel
Mercurius (god van de handel) omdat het de
gevel van het bedrijfsverzamelgebouw van
architect R.G. Rodenburg, siert. Hoogbejaard
en voldaan overleed hij op vijf april 1996 te
Groesbeek.
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TE HUUR
IN HET HART VAN NIJMEGEN
Koolemans Beynenstraat 98 Nijmegen
Het betreft het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de
winkel- of bedrijfsruimte Koolemans Beynenstraat 98. In woonwijk gelegen nabij het
centrum van Nijmegen.
Vloeroppervlakte: De ruimte heeft een oppervlakte van 120 m², inclusief kelder, magazijn/
keuken op de begane grond, binnenplaats en aangrenzend perceel aan de zijkant (Koolemans
Beynenstraat).

Huurprijs & 14.400,- per jaar
2e Walstraat 3 Nijmegen
Kantoorpand gelegen in het centrum van Nijmegen bij diverse uitvalswegen.
Vloeroppervlakte: Kelder
ca. 41 m² v.v.o.
Begane grond ca. 44 m² v.v.o.
1e verdieping ca. 37 m² v.v.o.

Huurprijs & 12.500,- per jaar
Hertogstraat 131 Nijmegen
Deze representatieve kantoorvilla is gelegen op de hoek van de Hertogstraat en het
Hertogplein in het centrum van Nijmegen.
Vloeroppervlakte: Kelder
ca. 75 m² v.v.o.
Begane grond ca.155 m² v.v.o.
1e verdieping ca. 20 m² v.v.o.

Huurprijs & 32.000,- per jaar
Burchtstraat 69 Nijmegen
In monumentaal pand gelegen winkelruimte van ca. 325 m² verkoopvloer oppervlak op de
begane grond alsmede 130 m² magazijn in de kelder. Gelegen aan promenadegebied in het
stadscentrum naast C&A en tegenover de WIBRA.
Oppervlakte: ca. 382 m² winkelruimte op de begane grond;
ca. 145 m² opslag kelder
ca. 43 m² additionele ruimte
Frontbreedte: ca. 10 meter

Huurprijs & 92.500,- per jaar

Nijmegen - Arnhem
www.stmakelaars.nl
Tel: 024 - 365 10 10

novionova

novio

nova

Groenestraat 294, Nijmegen
Postbus 31006, 6503 CA Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova.nl
W: www.novionova.nl

Westers Kantoorvakhandel in de Van Broekckhuysenstraat

Opleving straat valt
samen met 6e lustrum
De opleving van de Van Broeckhuysenstraat valt, tot groot
genoegen van ondernemer Rob Westers, net samen met
de interne viering van het zesde bestaanslustrum van zijn
zaak, Westers Kantoorvakhandel.
Rob Westers

De deadline voor nummer 6-2008
van NovioNova, verschijningsdatum
29 mei, is op maandag 12 mei 2008.
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

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

Dat de Van Broeckhuysenstraat aan de
vooravond van een tweede jeugd staat,
mag wel geconcludeerd worden. Het
‘oude’ postkantoor op de hoek met de Van
Schevichavenstraat wordt helemaal verbouwd
en krijgt met 26 appartementen een woon/
winkelbestemming. Verder staat de straat
in het najaar op de nominatie om volledig
heringericht te worden. Net als anderen heeft
ook Rob Westers daaraan een opknapbeurt
van zijn winkel verbonden: een nieuw verfje,
een andere indeling van de winkel en nieuwe
vloerbedekking.

Vast anker
Westers Kantoorvakhandel is één van die
vaste ankers in de Nijmeegse binnenstad.
Zo’n winkel die iedereen blindelings weet te
vinden en waar service en vakkennis hoog in
het vaandel staan. Westers nam de zaak in
1978 over, na eerst een grondige scholing in
het vak te hebben ondergaan in de zaak van
zijn vader in Utrecht.
Rob Westers verheugt zich nu al op de
nieuwe vestiging van Albert Heyn in het
oude postkantoor. Ook de 26 appartementen
boven de nieuwe supermarkt ziet hij als ‘een

zeer goede ontwikkeling’. “Het brengt loop in
deze hoek van de stad”, stelt hij vast. “Ook
de op stapel staande herinrichting van de
straat is een prima zaak. Ondanks de overlast
waar het ongetwijfeld mee gemoeid zal gaan,
brengt een dergelijke upgrading weer leven in
de brouwerij. Dit alles kan de ondernemers
en de straat alleen maar ten goede komen.”

Vereniging
Naast deze ontwikkelingen hecht de jubilerende ondernemer aan een actieve ondernemersvereniging, waar hij altijd zeer bij
betrokken is geweest. Een ernstige ziekte
twee jaar geleden noopte hem tot een pas
op de plaats. De ondernemersvereniging Van
Broeckhuijsenstraat kende tot 1995 een bloeiend leven. “Toen kwam de klad er een beetje
in. Winkels werden overgenomen of stopten.
Ook de combinatie van werken in de winkel
en er boven wonen verdween”, zegt hij.
De (bouw)activiteiten in de Van
Broeckhuijsenstraat hebben echter nu bij de
winkeliers ook nieuw élan gebracht en de
(her)oprichtingsvergadering van de ondernemersvereniging heeft ook al plaats gevonden.
Natuurlijk was Rob Westers daarbij.
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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

‘Eigen zaak’ gaat voor, ondernemers Ringstraten hebben geen tijd

Bureaucratie hindert
opknappen gevels
Het project Gevelopknap in de Ringstraten
heeft in een groot aantal gevallen vertraging
opgelopen, nadat de aanvankelijk enthousiast reagerende ondernemers en/of vastgoedeigenaren ontdekten dat ze ten prooi
zouden vallen aan bureaucratie.

In eerste instantie liep het storm met aanmeldingen voor het project, waarbij de eigenaar
van het pand in een van de Ringstraten in
aanmerking kan komen voor een eenmalige
subsidie voor het opknappen van de pui. Het
opknappen behelst niet het ‘gewone’ onderhoud, maar een gedegen aanpak die de uitstraling van het pand en de straat ten goede
komt. De gemeente verstrekt subsidie voor
de helft van de kosten, met een maximum
van € 5.000,- per pand.

Onderste la
Na de eerste intakegesprekken, temperde
het enthousiasme toen de eigenaren zich
realiseerden wat er allemaal komt kijken bij
zo’n subsidieaanvraag en het verdere traject.

Els Stouthamer namens het Kelfkensbos in het Federatiebestuur Ringstraten

‘Op weg naar meer krachtenbundeling’
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Omdat Stouthamer Catering sinds jaar en
dag ook verantwoordelijk is voor de horeca
in de Jan Massinkhal, moet Els Stouthamer
haar aandacht verdelen over twee locaties: het Kelfkensbos waar zij woont en de
Nieuwe Dukenburgseweg waar zij werkt.
Tussen al het werk en de dagelijkse beslommeringen door, vindt ze dan ook nog
tijd om haar bijdrage te leveren aan de
Ondernemersvereniging Kelfkensbos, het
Federatiebestuur Ringstraten én aan buurt- en
horecavereniging Het Bataafs Kwartier.
“In het verenigingsleven heb je altijd mensen die de kar trekken, anderen die op de
kar gaan zitten en zich lekker laten rijden en
weer anderen die aan de kar gaan hangen om
te zorgen dat er vooral geen verandering of
vooruitgang plaatsvindt. Dat is bij de ondernemersverenigingen waar ik me voor inzet al
niet anders”, realiseert Els zich.
Ondersteunen
Het betekent wel dat het vaak dezelfde mensen zijn waar een beroep op wordt gedaan.
“Soms vraag ik me wel eens af voor wie ik nu

en elkaar kunnen ondersteunen. De gezamenlijkheid, het met elkaar
optrekken in allerlei projecten, is erg belangrijk.
Dat kost tijd, zeker als
er weer nieuwe mensen
in het bestuur komen,
maar het is gewoon een
‘must’ voor het bestaan
en functioneren van de
Federatie.”

Els Stouthamer

zoveel in touw ben? Voor mezelf of voor een
ideaal, het gemeenschappelijke doel? “
Het bestuur van de Federatie Ringstraten
moet nog meer een team vormen, vindt ze
ook. “We moeten op elkaar kunnen rekenen

Zeggenschap
De herinrichting van vier
van de acht Ringstraten
vindt ze als actueel project erg belangrijk. “Het
geeft veel binding in de
Federatie”, zegt ze, “het
vraagt ook meedenken
boven het eigen straatniveau uit.”
Tevreden is ze over de komst van de boombakken op Kelfkensbos en de aanleg van de
nieuwe fietsklemmen naast restaurant Het
Poortwachtershuys en de installatie van de

novionova
telijke molen hapert ook wel eens hier
of daar, en misschien het belangrijkste,
de eigen nering vraagt primair aandacht. Dat de aanvraag daardoor in de
onderste lade van het bureau belandt,
is niet zo heel vreemd.

Geslaagde gevelopknap Lange Hezelstraat 56
Foto: NovioNova

Het papierwerk is enorm en verzandt vaak
in bureaucratie. Offertes bij aannemers c.q.
architecten aanvragen, bouwvergunning aanvragen, achteraf rekeningen overleggen, het
zijn maar enkele voorbeelden.
Aannemers hebben het op dit moment druk
dus offertes laten op zich wachten, de amb-

Actiedag op 17 mei

Motorcircuit midden in de
Hertogstraat
Alex van den Broek in
actie tijdens een trial.

Meer uitstraling
Toch blijft het de moeite waard om
gevelopknap serieus in overweging
te nemen en de daarbij horende
subsidie te toucheren. Vanuit de
afdeling Bouwen en Wonen van de
gemeente zijn Sonja Binnendijk (tel.
024-3293484) en/of Pieter Polman (tel.
024-3293486) graag bereid de nodige
ondersteuning te geven. Dat geldt ook
voor Ringstratenmanager Margriet
Modderkolk (tel. 06-22892849).
“Al met al is er gelukkig een groepje
doorzetters, die er voor zorgen dat
er toch panden opgeknapt worden in
die prachtige Ringstraten. Zij laten
zien dat het de moeite waard is. Denk
bijvoorbeeld aan Lange Hezelstraat 56
(Kleintje Kunst) of Lange Hezelstraat
10, een mooie woonwinkel.
Gevelopknap heeft daar gezorgd voor
een belangrijke verbetering van de
uitstraling van pand en de hele straat”,
aldus Modderkolk.

Een motortrial midden
in de Hertogstraat. Dat
wordt het absolute hoogtepunt van de Actiedag
Hertogstraat waarmee
de ondernemers in die
straat zich op zaterdag
17 mei presenteren.

Bij wijze van hoge
uitzondering heeft de
gemeente Nijmegen toestemming verleend aan
de ondernemersvereniging Hertogstraat
om de motortrial te laten houden. Speciaal
daarvoor wordt een 40 meter lang circuit
aangelegd waarop de landelijk bekende
motorcoureur Alex van den Broek zijn
behendigheid op de motor zal laten zien.
Van den Broek was ondermeer
Dakardeelnemer en hij zat jarenlang in
de internationale deelnemerstop trial en
enduro. Inmiddels is Alex van den Broek 35
jaar en zit hij nog vrijwel iedere dag op de
motor. Hij traint (inter)nationale coureurs,
doet aan jeugdbegeleiding en leidt uiteindelijk zijn eigen concurrenten op.

Programma

feestverlichting. “Deelprojecten die slaagden
dankzij de samenwerking tussen ondernemers op Kelfkensbos. We hebben zeggenschap gehad in deze voorzieningen en dat
maakt dat we ons als ondernemers betrokken
voelen bij de straat en omgeving.”
Profiteurs
De ‘freeriders’ waar ze het eerder over had,
ergeren haar wel als we het hebben over de
feestverlichting in de Ringstraten. Inmiddels
is gebleken dat de helft van de ondernemers
in de acht ringstraten hieraan meebetaalt
(dus zo’n 200 van de kleine 400). “De rest
profiteert hier wel van, maar draagt niet bij
aan het onderhoudscontract en de stroomkosten. Daar laten ze de goedwillenden weer
voor opdraaien”, schampert ze. Die profiteursmentaliteit is ook de reden voor Els om
serieus de mogelijkheden van Bedrijfsgerichte
Gebieds Verbetering (BGV) te bekijken.
Krachtig bestuur
Voor een succesvolle toekomst van de
Ringstraten vindt Els dat er meer samengewerkt moet worden. “Korte lijnen, een

krachtig bestuur dat zich helder positioneert
zowel naar de leden, dus de Ringstraten, als
naar gemeente en andere betrokkenen. Dat
is -mocht er geen vervolgsubsidie komen
op enig moment- het bestaansrecht van
de Federatie”, weet ze. “Maar dat betekent
ook dat er krachtige ondernemersverenigingen op straat moeten zijn, die enthousiasme en samenwerking hoog in het
vaandel hebben staan. En de functie van de
Ringstratenmanager is hierbij essentieel”,
zegt ze.
Horeca
De komende maanden neemt Els Stouthamer
initiatieven die de horeca in de Ringstraten
ondersteunen om meer tot een gezamenlijke
presentatie te komen. Vanuit haar achtergrond als ondernemer ziet ze in krachtenbundeling van de horeca een belangrijke rol
weggelegd in projecten als bijvoorbeeld de
Mariken Winterfeesten. “En dat geldt trouwens ook voor het komende stadsfestival
‘Beleef de luxe van Nijmegen’ dat in aansluiting op de nieuwe Valkhoftentoonstelling
‘Luxe en Decadentie’ wordt gehouden.”

Met de Actiedag Hertogstraat willen de
ondernemers hun klanten trakteren op
een gezellige winkeldag met voor ieder
wat wils. Vanaf 10.00 uur trekt dweilorkest
Fan Tatteme door de straat en zullen er
diverse livebands bij de terrassen optreden.
‘Raging Bone’ (jazzy latin) en ‘Trip the light’
(acoustische pop) spelen bij Allicht, bij
het Hoofdkantoor speelt Patriek Verdriet
(smartlap tot pop) en bij Oporto is ‘Brisa
Latin’ te horen.
De liefhebbers kunnen deelnemen aan een
puzzel etalagetocht, waarvan de prijsuitreiking om 16.00 uur zal plaatsvinden.
De volgende activiteiten vinden non-stop
tussen 10.00 en 17.00 uur plaats: winkelpresentaties, kramen, springkussen, paradepiraten, grabbeltonnen, wandeling Bataafs
Kwartier, heliumballonnen en springkussen
(piratenschip) voor de kinderen.
De Actiedag Hertogstraat wordt afgesloten
met een ondernemersborrel in Oporto,
vanaf 18.30 uur.

Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
p/a Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen
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Ondernemersfonds blijft deze collegeperiode nog intact

Herkansing voor
BGV in Nijmegen
Tot en met de huidige collegeperiode
(tot 2010) blijft het uit de OZB gevoede Ondernemersfonds nog intact.
Misschien dat daarna de Bedrijfsgerichte
Gebiedsverbetering (BGV) zijn intrede kan
doen. Wethouder Hannie Kunst wil de tijd
tot 2010 gebruiken om de voor- en nadelen
van BGV grondig te bestuderen.
Nadat het Nijmeegse bedrijfsleven de discussie over BGV vorige maand compleet
van tafel had geveegd, ontstond er begin
april toch weer een opening toen het kabinet de Experimentenwet Bedrijfsgerichte
Gebiedsverbetering (BGV) naar de Tweede
Kamer stuurde.

Draagvlak
De wet maakt het mogelijk dat ondernemers
eenvoudiger gezamenlijk kunnen investeren
in hun omgeving, waarbij alle ondernemers
verplicht meebetalen. Een BGV-zone is een

afgebakend gebied waarbinnen ondernemers
gezamenlijk investeren in de aantrekkelijkheid en veiligheid van hun bedrijfsomgeving.
Op initiatief van ondernemers kunnen alle
gemeenten in Nederland overgaan tot het
instellen van een BGV-zone in een bepaald
gebied. Ondernemers richten een vereniging
of stichting op. Als er voldoende draagvlak is
onder de ondernemers in het voorgestelde
gebied, zorgt de gemeente voor de inning van
een bijdrage van alle ondernemers in de BGVzone. Deze inkomsten komen ten goede aan
de vereniging of stichting, die daarmee de
afgesproken activiteiten uitvoert.

Freeriders
Nijmegen Nu-raadslid Ben van Hees en VBOvoorzitter Chris de Klein zijn blij met deze
kentering vanuit Den Haag. Van Hees: “Het
opent mogelijkheden vanaf het moment dat
Nijmegen geen Ondernemersfonds meer
heeft. Hoewel nog ver weg, BGV blijft hiermee op de agenda.” Chris de Klein is het met

hem eens. “We hebben nu ruim de tijd om
draagvlak te zoeken voor dit systeem. Het
biedt ondernemers kansen om zeggenschap
te houden over hun eigen geld dat geïnvesteerd wordt in projecten die ze zelf bepalen.
En niemand kan zich daaraan onttrekken,
omdat de verplichte bijdrage als belasting
wordt geheven. Freeriders hebben geen kans
meer.”

Portemonnee trekken
De Raad Nederlandse Detailhandel, die
vooral de grootwinkel- en ketenbedrijven vertegenwoordigt, reageerde als door een horzel
gestoken: “Het kabinet werkt aan een nieuwe
lokale belasting. De BGV moet gemeenten
de mogelijkheid geven om winkeliers in een
stadscentrum verplicht te laten bijdragen aan
de kosten van bijvoorbeeld een centrummanager of het schoonmaken van het centrum.
De Raad Nederlandse Detailhandel (RND)
vindt het onbegrijpelijk dat na een aantal
grote lastenverzwaringen de winkelier wederom zijn portemonnee moet trekken.”
Een boze Ben van Hees: “Een net zo onbegrijpelijke als leugenachtige reactie van een
club waarvan de leden zich altijd al onttrekken aan de gezamenlijkheid. Ze willen zonder
zelf mee te betalen profiteren van wat anderen met veel gemeenschapszin voor elkaar
boksen. Ze zien nu dat met BGV de freeriders
in de toekomst kansloos zijn.”

Hoge waardering
P+R Waalsprinter

Het algemene oordeel van gebruikers over
het P+R-terrein Waalsprinter en de gelijknamige pendelbus is gestegen van 7,4 (in
november 2007) naar een 8,1 (januari 2008).
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De capaciteit van 210 parkeerplaatsen werd
in januari 2008 voor ruim 90% benut. Het
gebruik van de pendelbus hield gelijke tred
met die stijging. Vanaf de opening tot en met
eind februari maakten gedurende werkdagen
in totaal bijna 20.000 reizigers gebruik van

de pendelbus vanaf het P+R terrein richting
Heijendaal.
Uit internetenquêtes blijkt dat negen van de
tien gebruikers (93%) naar Nijmegen reist
voor het werk. Bijna zes op de tien forenzen
maakt 3 maal per week of vaker gebruik van
P+R Waalsprinter. Zes op de tien gebruikers
(60%) reist wel eens naar Nijmegen om te
winkelen. Vergeleken met de forenzen is de
reisfrequentie van het winkelpubliek laag.

69% van de winkelpendelaars gebruikt de
Waalsprinter minder dan een keer per maand.
Automobilisten maken vooral gebruik van
P+R Waalsprinter om tijdens de spits de file
te vermijden. Daarnaast is het goedkope parkeertarief een reden om de auto op het P+R
terrein te willen parkeren.
Naar verwachting wordt in mei duidelijk hoe
het experiment Waalsprinter na de zomer
wordt voortgezet.

Culturele producties
in Sint Jorisschool

Het voormalige onderkomen van de Sint
Jorisschool aan de Prins Hendrikstraat in
Nijmegen wordt een cultureel productiehuis.
Hier worden beeldend kunstenaars, culturele
organisaties, productiegezelschappen en
mediabedrijfjes onder een dak gehuisvest.
Onder andere de Valkhofaffaire, Grote Broer
kunsteducatie, de Music Meeting en de
lokale omroep Nijmegen-1 krijgen een plek
in het karakteristieke gebouw aan de Prins
Hendrikstraat. De stichting Atelierbeheer

SLAK wordt hoofdhuurder van het pand.
De Sint Jorisschool, een school voor VMBOonderwijs, is sinds 2007 gehuisvest aan de
Heyendaalseweg. Het vroegere onderkomen
aan de Prins Hendrikstraat, gebouwd in 1906,
is eigendom van de gemeente. De toekomstige bestemming van het pand en de grond is
nog niet bekend, maar zeker is wel dat deze
locatie de eerstkomende 10 jaar niet wordt
herontwikkeld.
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Agenda
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Koopzondagen
Binnenstad 2008
van 12.00 tot 17.00 uur
• 27 april, thema ‘Groenmarkt’
• 12 mei, thema ‘Beleef de Luxe van Nijmegen’
• 1 juni, thema ‘Radboud 85 jaar - 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’

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

Evenementenkalender mei
Donderdag 24 april

‘Koninklijk Concertgebouworkest’ in Concertgebouw
De Vereeniging te Nijmegen, vanaf 20.15 uur

Maandag 12 mei

• Start campagne ‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ op de
Blauwe Steen, vanaf 13.30 uur.
• Pinkstermarkt op Plein 1944, St. Stevenskerkhof,
Grote Markt, Augustijnenstraat, Burchtstraat,
Hoogstraat en Kelfkensbos

Vrijdag 16 mei

Ondernemersborrel, De Vereeniging, vanaf 17.00 uur.
Geadopteerd door Nederrijn Groep

Zaterdag 17 mei

• Lentepodium, amateurkunst in Valkhofpark van
14.00 tot 18.00 uur.
Informatie: www.dedagvanhetlevenslied.nl
• Actiedag Hertogstraat van 10.00 tot 17.00 uur. Voor
programma zie pagina 19.
• Ondernemersborrel Hertogstraat bij Oporto van
18.30 tot 20.00 uur.
• Gratis rondrit met paardentram door Ringstraten
tussen 12.00 en 17.00 uur. Met gids van het Gilde.
Informatie: Ringstraatmanagement, tel. 06 22892849

Zondag 18 mei

• 6e Marikenloop voor hardloopsters.
Informatie: www.marikenloop.nl
• Dag van het Levenslied in het Valkhofpark van 14.00
tot 24.00 uur.
Informatie: www.dedagvanhetlevenslied.nl

Verschijning Nummer 5-2008 van ‘NoviaNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Zaterdag 26 april

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

Zondag 4 mei

Dodenherdenking onder meer op het Trajanusplein.
zie pagina 8.

Maandag 5 mei

Bevrijdingsdag met festival op het Koningsplein van
14.00 tot 21.00 uur. Zie pagina 8.
Informatie: www.nijmegenonline.nl/nieuws/bevrijdingsfestival

Vrijdag 9 mei

‘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 10 mei

Relatiemarketingavond voor leden Cultureel
Ondernemers Platform met concert door het

tot en met zondag 6 juli

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

Belangrijkste
evenementen
later dit jaar
Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni

Zaterdag 12 t/m vrijdag 18 juli

Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl

Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 juli

Donderdag 1 mei

Zaterdag 3 mei

tot en met zondag 29 juni

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

Zaterdag 14 t/m zondag 22 juni

Woensdag 30 april

Zaterdag 3, 10, 17 en 24 mei

tot en met woensdag 11 juni

Expositie ‘Zeg ken jij Afghanistan?’ in Villa Lila, In De
Betouwstraat, met foto’s van Babs Alink. De expositie
is gratis te bezichtigen elke werkdag van 13.00 tot
17.00 uur.
Informatie: www.villalila.nl

Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Koninginnedag met o.a. verschillende activiteiten op
Koningsplein en in de Molenstraat.
Informatie: www.koninginnedagnijmegen.nl

Boekenmarkt, Plein 1944

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

Streetlive, binnenstad

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

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

Exposities
binnenstad
tot en met zondag 08 juni

• ‘Geschiedenis van de Stevenskerk’, rondleiding
14.00 uur.
Informatie en reserveren: 024 3558684

Maandag 19 mei

Starterscafé in Café Samson, Houtstraat, Nijmegen,
vanaf 19.30 uur.
Bijeenkomst voor startende ondernemers of mensen
die van plan zijn een onderneming te beginnen.
Informatie: www.startwijzer.nl

Dinsdag 20 mei

Vergadering bestuur Federatie Ringstraten, wijkcentrum Doddendaal, 19.30 uur.

Zaterdag 24 mei

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

Zondag 25 mei

‘Katholieke sporen in een Protestantse Stevenskerk’,
rondleiding in Stevenskerk, 14.00 uur.
Informatie en reserveren: 024 3558684

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

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’.

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus

Romeinenfestival, Kops Plateau

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus

4e Gebroeders van Limburg Festival in de oude
binnenstad met tal van Middeleeuwse activiteiten.
Informatie: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl

Zondag 7 september

• Vierde Sambafestival Nijmegen
Informatie: www.sambafestivalnijmegen.nl
• Vrijwilligersmanifestatie.

Zaterdag 4 t/m zondag 12 oktober

Najaarskermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

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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Strik Patisserie wint
‘Grote Smaak Prijs’
Dunne laagjes cake met verschillende romige
smaken, zeer opvallend gepresenteerd op een
krokante bodem. En dat in twee varianten:
Chipolata en Mokka.
Met deze verfijnde ‘kleine patisserie’ heeft
Maurits van Geenen, de smaakmaker/eigenaar van Strik Patisserie in de Ziekerstraat, de
Grote Smaak Prijs 2008 van patisseriegilde
Heerlijk & Heerlijk gewonnen.
Dit jaar stond de wedstrijd van het gilde in
het teken van de kleine patisserie. Lekkere
hapjes, afgestemd op de wens van de consument om te genieten van hoogstaande en
verfijnde kwaliteit. Tijdens de voorrondes,
gehouden in de werkvergaderingen van het
Gilde, hebben alle 100 leden hun creaties aan

elkaar gepresenteerd. Na
een tussenronde eindigden er uiteindelijk drie
lekkernijcreaties in de
finale.
Daarin werd de finaleproducten aan alle leden
van Heerlijk & Heerlijk
gepresenteerd. Proeven,
ruiken, bekijken, kortom,
keuren. De honderd aanwezige leden-patissiers
kozen uiteindelijk met een
grote meerderheid voor
de Patisseriepuntjes van
Maurits van Geenen.

Trots met de gouden medaille van de Grote Smaak
Prijs 2008 omhangen, showt Jacqueline van Geenen
de patisseriepuntjes waarmee haar man Maurits
winnaar werd van de ‘kleine patisserie’-wedstrijd.
Foto: NovioNova.

Rallyrijden voor NOTK
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De klassieke Jaguar
Y-Type van Pim Brunet
de Rochebrune en zijn
Marguitte (zie boven)
was vorig jaar zelfs te
snel voor de camera van
onze fotograaf.

Het Nijmeegs Offensief Tegen Kanker
(NOTK) verdient nog steeds ons aller steun.
Het is natuurlijk hartstikke leuk om die support op 27 juni een beetje ondeugend te kunnen geven, door mee te doen aan de exclusieve autorally voor ‘ondernemers, werkgevers
en beslissers’, de Business Tour KAN 2008.
Vorig jaar voor het eerst gehouden en het werd
meteen een éclatant succes. Winnaars waren
toen advocaat Pim Brunet de Rochebrune en
zijn partner Marguitte in hun klassieke Jaguar
Y-Type en Theo (van de Dar) Lemmen en Peter
Bouman (ook van de Dar) in een BMW Z4.

De Business Tour KAN kent twee categorieën: ‘Classic Cars’, voor automobielen van
vóór 1975, en sportscars, voor de modernere
sportieve modellen. Inschrijven kost in beide
categorieën € 1.250,-, waarvan de helft direct
overgemaakt wordt aan het NOTK.
Een goede doelen evenement, met La Vie
Catering als sponsor en cateraar op gastronomisch hoog niveau, dat perfect past in het
stadsfestival ‘Beleef de Luxe van Nijmegen’.
Voor wie z’n (klassieke of nieuwe) heilige koetje eens wil uitlaten: meedoen dus.
Kijk op www.businesstour.nl.

Haringparty
op 3 juni
Typisch zo’n niet te versmaden bijeenkomst voor de happy
few: de Haringparty van de OSRN in het Nijmeegse stadhuis.
Agenda en pen bij de hand? Schrijf op dan: dit jaar staat-ie
gepland op dinsdag 3 juni. Vanaf 17.00 uur in de Schepenzaal
in het stadhuis. Het wordt de zevende editie en natuurlijk is de
opbrengst bestemd voor een of twee Nijmeegse goede doelen.
Wie de Hollandse Nieuwen over de tong wil laten gaan, wordt
geacht voorzien te zijn van minstens één, liefst méér visitekaartjes waarmee een bod gedaan kan worden op een vaatje
Hollands zeebanket. Enfin, voor nu is belangrijk dat we de
Haringparty 2008 in onze agenda hebben verankerd.
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Royal Haskoning wint
Dar MVO Award 2008
Ze gingen na waar ze zelf nou helemaal
fout mee zaten. De ingenieurs van Royal
Haskoning ontdekten dat transport de
grootste vervuilende factor van het bedrijf
was. Zonder aarzelen werden er maatregelen genomen. Er kwam een fietsplan,
medewerkers werden gestimuleerd gebruik
te maken van de NS Businesscard en er
werden schone(re) leaseauto’s aangeschaft.
Het zelfonderzoek bracht Royal Haskoning
op het idee om andere bedrijven te adviseren
ook eens hun eigen milieubelasting in kaart
te brengen en aan de hand daarvan maatregelen te nemen. Een sneeuwballetje begon
te rollen... De Nijmeegse multinational was
bovendien initiatiefnemer van het Nijmeegs
Energie Convenant (NEC), waarin de grootste Nijmeegse bedrijven en instellingen met

elkaar afspraken hebben
gemaakt over het minderen
van energiegebruik en CO2uitstoot.
Nog meer wapenfeiten:
medewerkers van Royal
Haskoning toonden zich
maatschappelijk betrokken
door vrijwillig en voor niks
Museumpark Oriëntalis
rolstoelvriendelijk te maken
en door de logistiek van de
voedselbank goed te organiseren.
De beloning voor dit alles
was de Dar MVO Award 2008, bestaande uit
een kunstwerk van Andreas Hetfeld en een
geldbedrag van € 5.000,-, die directeur Peter

Foto: Theo van Zwam

Visser uit handen van juryvoorzitter Wim
Hompe mocht ontvangen (zie foto boven).

Meubelwinkels zat in binnenstad
De retorische vraag ‘Hoezo geen meubelwinkel in de binnenstad?’ die we stelden in het aprilnummer in een stukje
over de komst van Zen Lifestyle van Frans Oosterbaan in de Lange Hezelstraat, leverde meteen een korzelig telefoontje op van Denny Arends van Kabinet De Vrij Binnenhuisarchitectuur. Of wij wel wisten dat er nog meer meubelzaken waren in de Nijmeegse binnenstad. Ja, dat wisten we. En voor een feel good moment bij dit mei-nummer
van NovioNova zullen we ze ook even noemen. Natuurlijk Kabinet De Vrij Binnenhuisarchitectuur in de Bisschop
Hamerstraat, Piet Hoefsloot in de Burchtstraat, Deja Vu in de Houtstraat, Domestique in de Ziekerstraat, Brinkman
Meubelen in de Pauwelstraat en ’t Rijkere Zitten in de Van Welderenstraat. En dan hebben we in de schil rond de binnenstad natuurlijk nog Vissers Meubelen aan de Tunnelweg en Wals’ Emotional Living aan de Graafseweg.

COLUMN

TOT SLOT

Er zijn van die beroepsgroepen waar je over
struikelt als je ze kunt
missen als kiespijn, en
die in geen velden of wegen te bekennen zijn als je er naar smacht.
Politieagenten bijvoorbeeld, of parkeerwachters, of obers.
Een paar weken geleden is er daar voor mij één bijgekomen: taxichauffeurs.
De buitengewoon gezellige nazit bij Café Goossens, na een voortreffelijke lunch in ’t Savarijn, moest ik wat eerder dan mijn disgenoten
achter me laten. Taxi gebeld om me naar huis in de Hazenkamp te
laten vervoeren. Na een kwartiertje nazit-verlenging zie ik een taxi de
Grote Markt oprijden.
‘Da’s de mijne’, denk ik.
Na een vluchtig afscheid spoed ik me naar buiten. Niks taxi, nergens
niet op die hele steenvlakte voor het Waaggebouw.
‘Dan zal-ie zo wel komen’, denk ik.
Ik begin met wachten. Het is gelukkig droog en druk, dat verzet de
zinnen. Maar een kwartiertje, twintig minuten wachten levert allesbehalve een taxi op.

‘Dan loop je even naar Plein44, daar staan ze meestal wel’, denk ik.
Dus even aan de wandel, de Augustijnenstraat naar beneden.
Maar op het Plein ook geen taxi. ‘Nou, dan loop ik even door
naar de Bisschop Hamerstraat, daar staan ze in ieder geval,
Frans Kuijken van Claudius klaagt er zelfs over’, denk ik.
Tanden op elkaar en de pas erin over Plein44 en door de
Molenstraat naar Bisschop Hamer. Daar vang ik natuurlijk ook
bot. Welke idioot denkt nou dat er ook maar één taxi op vrijdagavond rond zes uur op de Bisschop Hamerstraat staat te wachten op ‘een vrachtje’?
Ik wacht daar nog even, maar vergeefs. En omdat een strippenkaart, een OV-jaarkaart of welk ander toelatingsbewijs tot
het openbaar vervoer niet tot mijn dagelijkse uitrusting behoort,
zit er niets anders op dan de thuisreis per benenwagen te ondernemen. De opperbeste stemming van een uurtje eerder, heeft inmiddels
plaatsgemaakt voor luid tandengeknars en ’s binnenmondse verwensingen aan het adres aan de hele (inter)nationale taxiscene, met enige
nadruk op de lokale vertegenwoordigers daarvan.
‘Zie je wel, als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet’, denk ik....
André Sonneville
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