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

S c h o o n ,  g e z o n d  e n  d u u r z a a m

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
    biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl

• personeelsfeesten • workshops •
• zaalhuur • salsaband Ayakamata •
• vrijgezellenfeest • catering •

❘ ❘ ❘

Hertogstraat 82 | 6511 SE  Nijmegen | telefoon: +31 (0) 24 388 8979
fax: +31 (0) 24 388 8270 | nijmegen@degoudenton.nl
Maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag open van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur

• Lunchbesprekingen 

• Diners, zakelijk en privé 

• Rustiek zomerterras 

• Overheerlijke lunchsalades

Met altijd dagverse 

producten knipogen 

wij vanuit de klassieke 

keuken naar het koken 

van nu.

’t Poortwachtershuys, al 28 jaar 
een culinair begrip in Nijmegen.

!
Kelfkensbos 57, 6511 TB Nijmegen, 024 3600064

www.poortwachtershuys.nl, info@poortwachtershuys.nl
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voor jongeren die met creativiteit en cultuur 
bezig zijn en die ergens een start moeten 
maken. Daarvoor willen we de Grote Broek 
nu geschikt maken. Een bijzonder project, 
dat in het kader van de sociale woningbouw 
goed bij ons past”, aldus directeur Arie van 
Grinsven van Standvast Wonen. 
Voor de woningcorporatie, die 7.000 wonin-
gen in Nijmegen beheert, is de Grote Broek 
het eerste project in de binnenstad. Volgens 
Van Grinsven wordt er gezocht naar meer 
‘bijzondere projecten’ in het stadscentrum. 
“We willen onze activiteiten op dit terrein uit-
breiden. Zo schrijven we ook in voor de aan-
besteding van het Vasimgebouw in Nijmegen 
West.” Standvast Wonen deed eerder ervaring 
op met sociale woningbouw in relatie tot 
cultuur en creativiteit door de voormalige 
Limoskazernes geschikt te maken voor bewo-
ning en atelierruimten. 

Marktconforme huur
Na de renovatie krijgen de huidige bewo-
ners/gebruikers een 10-jarig huurcontract 
aangeboden. Voor de wooneenheden wordt 
een markconforme huurprijs berekend, de 
bedrijfsruimte wordt verhuurd tegen kost-
prijs. Van Grinsven: “Standvast Wonen doet 
zaken met een stichting die er voor zorgt dat 
de huurpenningen tijdig afgedragen worden. 
Loopt het mis, dan is er nog niet veel aan de 
hand. Dan hebben we de renovatie zo uitge-
voerd dat andere huurders het probleemloos 
kunnen overnemen.”

Als de Nijmeegse aannemer KlokBouw in 
maart volgend jaar de laatste bouwhekken 
weghaalt, is het voormalige gebouw van 
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant in de Van Broeckhuysenstraat in 
oude luister hersteld. 

Het pand, sinds 1984 bekend als kraakpand 
of ‘vrijplaats’ de Grote Broek, wordt volledig 
gerenoveerd. De werkzaamheden beginnen 
onmiddellijk na de bouwvakantie. 

Zelfwerkzaamheid
Na de verbouwing c.q. renovatie telt het 
voormalige krantengebouw 18 éénpersoons 
wooneenheden met alle daarbij horende voor-
zieningen en ca. 10 culturele en/of creatieve 
werkplaatsen op een totale bedrijfsruimte van 
750 vierkante meter. 
De door architect Wil Meijknecht uitgewerkte 
plannen behelzen bovendien het in oorspron-
kelijke staat terugbrengen van zowel de voor-
gevel in de Van Broeckhuysenstraat als de 
achtergevel in de Tweede Walstraat. 
De Nijmeegse woningcorporatie Standvast 
Wonen, eigenaar van het pand, investeert 
1 miljoen euro in de renovatie. Ongeveer 10% 
van dat bedrag wordt door de bewoners/
gebruikers van de Grote Broek opgebracht 
door zelfwerkzaamheid. Het resultaat daarvan 
wordt verrekend in een (lagere) huursom.

Meer projecten
“Wij zien de binnenstad als percolator, waarin 
het kookt, borrelt en bruist. Daar is ook plaats 

Directeur Arie van Grinsven 
van woningcorporatie Standvast 

Wonen: op zoek naar meer ‘bijzon-
dere projecten’ in de Nijmeegse 

binnenstad. Foto: ESF Edwin Stoffer

Eigenaar Standvast Wonen ziet de stad als ‘percolator’

Kraakpand Grote Broek
ondergaat metamorfose
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Om het probleem aan te pakken hebben de 
Ringstraten gekozen voor een grootschalige 
schoonmaakactie, in 2006 gekoppeld aan 
een driejarig onderhoudscontract bij De 
Gevelmeesters uit Beers. “Graffitiverwijdering 
was een van de speerpunten in het Actieplan 
Ringstraten”, vertelt ringstratenmanager 
Margriet Modderkolk. 
“Drie bedrijven mochten een offerte uitbren-
gen voor het verwijderen van alle graffiti in 
de Ringstraten, met daarbij een onderhouds-

Onderhoudscontract: wat schoon is, 
moet schoon blijven

Aanpak graffiti
Ringstraten werkt
Graffiti is een grote ergernis van onderne-
mers en bewoners. Veel mensen associëren 
graffiti ook met onveiligheid en verloede-
ring. Veel ondernemers in de Nijmeegse 
binnenstad hebben last van bekladde 
muren en rolluiken. De aanpak van graffiti 
in de Ringstraten is echter succesvol en kan 
als voorbeeld dienen.

contract voor drie jaar. De keuze viel op de 
Gevelmeesters uit Beers. In november 2006 
werd alle graffiti verwijderd en de gevels met 
een beschermende coating behandeld. Dat 
heeft als grote voordeel dat eventueel nieuwe 
graffiti snel en milieuvriendelijk kan worden 
verwijderd, zonder schade toe te brengen aan 
de ondergrond.” 

Onderhoudscontract
Een onderhoudscontract moet zorgen dat 
wat schoon is, ook schoon blijft. Modderkolk: 
“De Gevelmeesters houden één keer in de 
maand een schouw en verwijderen nieuwe 
graffiti. De kosten worden in zijn geheel 
betaald uit het huidige Ringstratenbudget. De 

ondernemers zijn zeer betrokken. Als ze de 
indruk hebben dat de graffiti toeneemt, mel-
den ze het via hun straatvertegenwoordigers 
aan De Gevelmeesters. In principe doen alle 
winkelpanden mee tenzij de pandeigenaar 
aangeeft dat hij niet mee wil doen. Enkele 
panden zitten in het project ‘Gevelaanpak’ en 
zijn daarom in 2006 nog niet meegenomen. 
Dat geeft helaas soms een verkeerde indruk. 
Maar al bij al is het straatbeeld er met deze 
aanpak duidelijk op vooruitgegaan.”

Particulieren
Onder het motto ‘Nijmegen schoon, heel 
en veilig’ zorgt de afdeling Stadsbeheer van 
de gemeente Nijmegen voor het beheer 

Terwijl nieuwsgierige bestuurders uit 
allerlei Nederlandse steden de deur 
van het kantoor aan de Waalbandijk 
platlopen, is ondernemer Ton Jetten 
(La Belle Epoque, Lange Hezelstraat) 
op pad om nieuwe deelnemers voor 
Binnenstadservice.nl te werven.

In drie weken tijd heeft hij 5 winkeliers 
weten te interesseren voor de activiteiten 
van Binnenstadservice, waarmee het 
totaal aantal aangesloten ondernemingen 
op 25 komt. Jetten, die ook aan de wieg 
stond van het initiatief, besteedt geheel 
vrijwillig iedere dinsdag aan een ronde 
door het centrum, op zoek naar nieuwe 
klanten. “De eerste stappen zijn gezet, 
Binnenstadservice.nl loopt, het is nu tijd 
voor schaalvergroting. Het enthousiasme 
is groot, ondernemers willen wel heel 

concreet weten welk voordeel er te halen valt. 
Daarom bezoek ik ze persoonlijk”, vertelt 
Jetten.

Chaos voorkomen
Ton Jetten: “De werving van nieuwe deel-
nemers moet doorgaan, vandaar dat ik er 

Ondernemer Ton Jetten op acquisitiepad 

Meer deelnemers Binnenstadservice

Ton Jetten (rechts) maakt afspraken met Wim 
Delsing van ‘Car-Kid’ in de Stikke Hezelstraat. 
Weer een deelnemer voor Binnenstadservice.
nl erbij. Foto: ESF Edwin Stoffer. 

wat uurtjes in steek. De Hezelstraten en de 
Houtstraat heb ik nu bijna helemaal gehad. 
Ook in de Molenpoort en in de Ziekerstraat 
heb ik wat lijntjes uitgelegd. Het hele centrum 
komt aan de beurt, want op een paar uitzon-
deringen na kan iedere winkelier van de dien-
sten van Binnenstadservice gebruikmaken.”

Jetten wijst op de voordelen van 
Binnenstadservice voor bijvoorbeeld de 
winkeliers in de Ringstraten die de komende 
maanden heringericht worden. “Die straten 
worden opgebroken en wat betreft de aan- 
en afvoer van goederen kan er dus chaos 
ontstaan. Door de goederenstroom via 
Binnenstadservice te bundelen kan dat voor 
een groot deel voorkomen worden.”

Waar Binnenstadservice nog niet in kan 
voorzien is het vervoer voor de horeca en 
geconditioneerd transport. “We zoeken naar 
een oplossing daarvoor. Mogelijk dat we gaan 
werken met elektrisch gekoelde rolcontainers. 
Eerst moeten we dan toegerust zijn op pal-
letvervoer. Daar zijn we nu mee bezig. Stap 
voor stap breiden we uit en hebben we voor 
alle winkeliers oplossingen voor hun trans-
portproblemen.”

Foto: ESF Edwin Stoffer
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Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

COLUM
N

Nijmegenaren rekenen 
nooit met Oudjaar en met 
Nieuwjaar. Wij kennen 
alleen ‘vóór de Vierdaagse 
en ná de Vierdaagse!’ 
Als u dit leest is het ná de 
Vierdaagse en hoogst-
waarschijnlijk is er geen 
hond in de stad. Iedereen met vakantie. “Waar 
wonen jullie in Nederland?” is de meest gestelde 
vraag op talloze campings en bungalowparken 
in heel Europa. Altijd Nijmegen antwoorden! 

‘Altijd Nijmegen’. De eerste uitingen beginnen 
- ook nu wij er zelf even niet zijn- overal in de 
stad te verschijnen. Een van de aardigste zag 
ik op het megagrote scherm dat sinds een paar 
weken aan het pas van krakers bevrijde pand 
van TNT Post naast het station  is verschenen. 
Op dat scherm is nu een filmpje te zien van 
de opbouw van al die kleine stadselementjes 
die in onze ‘N’ zijn gepropt. Je moet het maar 
bedenken! Briljant en originele geest die dat 
logo bedacht heeft! Ik weet zeker, dat er straks 
andere grote merken zijn, of misschien wel 

stadsdelen elders in het land die óns 
idee dat ten grondslag ligt aan dit 
logo met al die kleine onderdeeltjes 
in die ene grote ‘N’, willen gaan 
namaken! Natuurlijk dekken wij 
ons daarvoor in, registreren we ons 
nieuwe logo en zullen alle plagiaat-
piraten met vette claims belagen als 
ze ons logo willen kopiëren.

We zitten ‘na de Vierdaagse’. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
Nog een paar weken vakantie. En 
dan: het Romeinen Festival, het 
Gebroeders van Limburg Festival 
en de start van de tentoonstelling 
‘Luxe en Decadentie, leven aan de 
Romeinse Goudkust’ in Museum het 
Valkhof. Wedden dat dat er wéér 
een wordt met meer dan honderd-
duizend bezoekers tussen augustus 
en januari? Al die bezoekers beleven 
de luxe van Nijmegen en onze bin-
nenstadsondernemers verdienen 
daar een paar centjes aan, als ze 
tenminste iets hebben verzonnen om 
op dat thema in te haken!  
Jongens, wat een heerlijke stad heb-
ben we toch! Ik verheug me op het 
nieuwe jaar !

Nieuwjaar!

en onderhoud van de openbare ruimte. In 
het centrum heeft dit het hoogste niveau. 
Graffitibestrijding maakt hier deel van uit. 
“Wat betreft de graffiti beperken we ons 
tot de openbare ruimte, straatmeubilair en 
gemeentepanden”, aldus Ger van Hagen, 
wijkmanager van de gemeente Nijmegen. 
“Bij particuliere panden hebben wij als 
gemeente geen juridische mogelijkheden om 
graffitiverwijdering af te dwingen. Eigenaren 
hebben daarin een eigen verantwoorde-
lijkheid om hun gevel schoon te houden. 
Uitzondering zijn racistische teksten, die wor-
den binnen 24 uur verwijderd.”

Kunstproject
“Een bijzonder burgerinitiatief om graffiti 
tegen te gaan, is kwetsbare gevels te voorzien 
van een muurschildering door een erkende 
kunstenaar”, gaat Van Hagen verder. “De 
gemeenteraad heeft twee jaar geleden dit 
project gehonoreerd. De gemeente vergoedt 
ook dit jaar 80% van de kosten, inclusief 
het onderhoud, als een ondernemer hiertoe 
besluit. Dit leverde in het centrum al diverse 
muurschilderingen op. Het oogt veel beter en 
het voorkomt dat die muren opnieuw worden 
beklad. En dat is belangrijk voor de uitstraling 
naar buiten en voor bezoekers aan de stad.”

Meer deelnemers Binnenstadservice
Het systeem
Binnenstadservice.nl is ondergebracht 
bij de Stichting ECO2CITY Nederland, 
die wordt bestuurd door de initiatiefne-
mers van het project, Birgit Hendriks en 
Max Prudon. Zij hebben het vooral druk 
met het organiseren van de dagelijkse 
werkzaamheden en met het ontvangen 
van gemeentebestuurders uit het hele 
land die willen weten hoe in Nijmegen 
dit kansrijke project is opgezet. 
Hoe werkt het systeem? Winkeliers 
in de binnenstad laten hun goederen 
afleveren bij een gezamenlijk maga-
zijn, Binnenstadservice.nl, geves-
tigd in het voormalige Latenstein 
aan de Waalbandijk. Daar vandaan 
gaan de goederen in een ‘schone’ 
(aardgas)vrachtauto gebundeld naar 
de winkel of direct naar de klant. Door 
het realiseren van Binnenstadservice.nl 
wordt het stadscentrum beter bereikbaar 
en leefbaar. Bovendien wordt de lucht 
schoner omdat minder (vracht)wagens 
steeds opnieuw de stad in moeten om 
kleine partijen goederen bij al die ver-
schillende winkeliers af te leveren.

Monitor Lokale Lasten: 
Nijmegen nog altijd
duur voor ondernemer 

Uit een vergelijking van de gemeentelijke las-
ten (OZB + rioolrecht) van alle Nederlandse 
gemeenten blijkt dat Nijmegen zowel in 
Centraal Gelderland als in Nederland de 
duurste gemeente is.

De verschillen tussen de gemeenten zijn fors. 
In Nijmegen betaalt een gemiddeld model-
bedrijf ruim ¤ 2000,-  meer dan in Valkenburg 
aan de Geul, nummer 5 op de landelijke lijst. 
De laagste gemeentelijke lasten voor het 
bedrijfsleven worden net als vorig jaar gehe-
ven in de gemeente Texel. Hier betaalt een 
gemiddeld modelbedrijf ¤ 2.397,-. 

Hoewel Nijmegen beterschap had beloofd, 
zijn de gemeentelijke lasten nog verder geste-
gen. In 2007 was het verschil met nummer 2 
op de lijst, de gemeente Boskoop, ca ¤ 150,-. 
Nu is dat verschil  - met nog steeds diezelfde 
gemeente Boskoop - zelfs opgelopen tot bijna 
¤ 450,-.
Tweede op de lijst in Centraal Gelderland 
is Winterswijk. Arnhem komt op de vijfde 
plaats. 

In Nijmegen zijn de kosten bijna vijf keer zo 
hoog als in de gemeente Rozendaal, die vijfde 
staat op de lijst van de goedkoopste gemeen-
ten van Nederland. 

Vanuit de gemeentelijke OZB en rioolrecht 
wordt in Nijmegen wel het Ondernemers-
fonds gevoed. Daaruit vloeit jaarlijkse 1,5 mil-
joen euro terug naar het bedrijfsleven.

Sint Stevenstoren
dicht voor publiek 

Betonrot en een breuklijn in een van de trap-
pen, geconstateerd bij een routinecontrole, 
zijn er de oorzaak van dat de gemeente 
Nijmegen heeft moeten besluiten de Sint 
Stevenstoren tot nader order op slot te doen 
voor publiek.

 Er bestaat geen instortingsgevaar, maar 
bezoekers zouden kunnen worden geraakt 
door afbrokkelende stukjes beton. Om veilig-
heidsredenen heeft de gemeente Nijmegen 
daarom besloten de Sint Stevenstoren per 
direct te sluiten voor publiek, totdat de pro-
blemen zijn opgelost. Met extra veiligheids-
maatregelen kan de beiaardier zijn werk wel 
blijven uitvoeren. Geplande rondleidingen 
zijn afgezegd. De sluiting geldt niet voor de 
Sint Stevenskerk. 
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De onaangekondigde keuringen, die al in mei 
begonnen, vinden plaats tot en met half sep-
tember. De 22 geselecteerde terrassen komen 
voort uit een bestand van 125 terrassen in het 
centrum van de stad. “Ieder bedrijf dat een 
terrasvergunning heeft, kwam in aanmerking 
en deed vanaf mei automatisch mee aan de 
voorselectieronde”, aldus Cees Thonissen 
namens de organiserende Stichting.

Nieuw leven
Thonissen verder: “Uit die voorselectie zijn 
de beste 22 in de tweede ronde gekozen. 
Daaruit komen dan de laatste 10 kanshebbers 
naar voren. Uiteindelijk leveren die de grote 
winnaar van de Zomerterrasprijs 2008.”

Terrasjury pikt anoniem
22 Nijmeegse terrasjes

Competitie Zomerterrasprijs 2008 
is al in mei begonnen

De Werkwijzer Eventure Zomerterrasprijs 
2008 is het vervolg op de terrasprijsverkie-
zing die vroeger vast deel uitmaakte van de 
Vierdaagsefeesten. Een tijd lang raakte deze 
activiteit in de versukkeling, maar werd vorig 
jaar toch weer nieuw leven ingeblazen door 
een paar actieve leden van Horeca Nederland 

Hertogpoort open op 
Monumentendag

afdeling Groot Nijmegen.

Kwaliteit verhogen
De zomerterrassen zijn en worden beoor-
deeeld op een aantal vaste criteria, waaronder 
uitstraling, bediening, presentatie, kwaliteit 
en gastheerschap. Doel is uiteindelijk de kwa-

Al tijdens de Vierdaagsefeesten is de anonieme jury van 
de Stichting Terrasprijzen Nijmegen op pad geweest om 
de 22 vooraf geselecteerde horecaterrassen te keuren. 
Zij komen in aanmerking voor de Werkwijzer Eventure 
Zomerterrasprijs 2008.  

Al vanaf mei worden de Nijmeegse terrassen door een anonieme jury beoordeeld. 
Tweeëntwintig zijn er door naar de tweede ronde. In de finaleronde strijden nog 
10 terrassen om de Zomerterrasprijs 2008. Foto: NovioNova. 

‘Beleef de Luxe’
met een Z-Card 
In een oplage van 100.000 stuks zijn vorige 
week de zogenaamde Z-Cards over Nijmegen 
verspreid onder de binnenstad onderne-
mers en onder de grootste VVV-kantoren 
in Nederland. De brochure, ter grootte van 
een creditcard en uitvouwbaar naar A4, staat 
boordevol met Nijmegenpromotie, met als 
basis de activiteiten die in het kader van 
stadsfestival ‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ 
op het programma staan.
De Z-Card, voorzien van een binnenstadsplat-
tegrondje en met waardecoupons die korting 
geven op een Luxe taart van banketbakker 
Pruyn of de Luxe wijn van De Blauwe Druif, 
heeft tot doel om nog meer bezoekers naar 
Nijmegen en zijn evenementen te trekken. 
Er staat een evenementenkalender op en de 
belangrijkste evenementen in de zomer en 
het najaar worden er in genoemd. 
Lezers worden gewezen op Nijmegen als 
oudste stad van Nederland, op de tentoon-
stelling Luxe en Decadentie, leven aan de 
Romeinse Goudkust’ die deze maand in het 
Valkhofmuseum geopend wordt, maar ook op 
het Gebroeders van Limburg Festival en op 
de Mariken Winterfeesten. 

Sinds mei wordt er met man 
en macht gewerkt aan de 
reconstructie van de Hertog-
poort. In de Vierdaagseweek 
waren de steigers even weg, 
maar na de bouwvak medio 
augustus komen ze nog even 
terug en worden de laatste 
puntjes op de i gezet. 
Gemeentelijk projectleider 
Willy Arends (zie foto) is 
tot nu toe tevreden over de 
uitvoering van dit project, 
dat deel uitmaakt van het 
Ringstratenproject en ook uit 
die pot betaald wordt. 

De vernieuwde Hertogpoort 
wordt op zaterdag 13 sep-
tember, tijdens de nationale 
Monumentendag, officieel 
geopend. Voor winkeliers 
in de Hertogstraat is dat 
voldoende aanleiding om 
een feestje voor klanten en 
bezoekers te bouwen. 

Foto: NovioNova.
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Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

PrOMOTie

Er zijn ondernemers in de 
binnenstad die nog steeds 
durven te beweren dat de 
Vierdaagse van Nijmegen 
hen niets oplevert. Ik 
vind dat onbegrijpelijk. Natuurlijk kan het 
best zo zijn dat de week zelf qua omzet niet 
de beste van het jaar is, maar het getuigt van 
kortzichtigheid alleen op die manier naar de 
Vierdaagse te kijken. 
De naamsbekendheid van Nijmegen is door het 
wandel- en feestevenement ongekend groot. Als 
je die afzet tegen de bekendheid van een andere 
middelgrote stad in Europa, dan kun je toch niet 
anders dan vaststellen dat het maar weinig van 
deze steden gegeven is zich op zo’n manier te 
profileren. 
Iedereen die een beetje thuis is in de marketing 
weet dat naamsbekendheid de basis is van het 
succes van een product. De naam, of zo je wilt 
het merk, roept associaties op en alleen dat feit 
al is voldoende om het product te verkopen. 
Ik weet zeker dat er door het jaar heen veel 
bezoekers naar Nijmegen komen omdat de stad 
bij hen positieve gevoelens oproept. Ze hebben 
de sfeer geproefd door beelden op de televisie, 
of heroïsche verhalen gelezen in de krant. De 
Vierdaagse maakt Nijmegen bijzonder en een 
anders dan al die andere. Dat geeft een speciaal 

gevoel en alleen dat al is een reden 
onze stad eens op te zoeken.
Het mooie van de feesten blijft wat 
mij betreft dat decennia geleden 
een aantal binnenstadondernemers 
met wél een brede blik aan de basis 
hebben gestaan van dit bijzondere 
evenement. Zij begrepen toen al dat 
het niet ging om het moment zelf, 
maar om de uitstraling van de stad. 
De bedrijven van de grondleggers 
van de feesten (met hun fotowinkel, 
kapsalon en winkels in witgoed en 
kantoormeubelen) konden in de 
Vierdaagseweek vast niet de beste 
omzet van het jaar maken, maar zij 
wisten dat het belang van Nijmegen 
verder ging dan dat. 

VAN BINNENUIT

COLUM
N

liteit van de Nijmeegse terrasssen nog verder 
te verhogen. De prijsuitreiking vindt plaats op 
maandag 22 september. De Zomerterrasprijs 
werd vorig jaar gewonnen door Café Biessels. 
De prijs voor het beste winterterras was in 
december 2007 voor café-lunchroom De 
Heerlijckheid.

Fietsmarkt op
Mariënburgplein

Veel bijzondere fietsen en andere ‘duur-
zame mobiliteitsproducten’ zijn op 
zaterdag 20 september te zien op het 
Mariënburgplein in Nijmegen, tijdens de 
Fietsmarkt 2008.

De fietsen zijn bijzonder vanwege innova-
tieve technologie, nieuwe materialen en 
het design. Er is speciale aandacht voor 
fietsen voor mensen met beperkingen. Een 
aantal maatschappelijke organisaties zoals 
de Fietsersbond, Milieudefensie, het IVN, 
Fietsvriendinnen, Cycling out of Poverty, 
het Rode Kruis en het Astmafonds staat 
eveneens op de markt. Wereldkampioen 
fietstrial, Patrick Smit, zal gedurende de 
middag een aantal spectaculaire optredens 
verzorgen.
Wie benieuwd is naar de Feetz, Ybio, 
Quest, Beixo, Minq Qarma, Biomega, 
MagicWheel, Greenmachine, Jakz, 
Sunrider, Giant DownTown, BerkelBike, 
Strida, handbikes of CargoCycles, kan 
op 20 september z’n hart ophalen op de 
Fietsmarkt.
De Fietsmarkt 2008 wordt door 
Fietsdiensten.nl georganiseerd in opdracht 
van de gemeente Nijmegen en mede 
mogelijk gemaakt door ondermeer 
Greenchoice, Decora Bloemdecoraties, Bo 
Green en BGH Accountants&Adviseurs.

Een ligfietstreintje, hier voor het Nijmeegse station, 
dat ook op de Fietsmarkt 2008 te zien is. 

Aanstraalverlichting
nog voor 2009

Uit een gezamenlijke brief van de wethou-
ders Paul Depla en Hannie Kunst aan de 
initiatiefnemers van de ‘aanstraalverlich-
ting’ in de Hezelstraten, blijkt dat die ver-
lichting er voor het einde van het jaar zou 
moeten zijn. 

Er is wat discussie ontstaan over de tech-
nische uitvoering van het project, maar dat 
mag de aanleg verder niet vertra-
gen, zo vinden alle partijen. De komen-
de maanden wordt het overleg met onder-
meer de gemeente en de Commis-
sie Beeldkwaliteit enerzijds en Stich-
ting Hezelstraten, Stichting Oude Stad, 
Federatie Ringstraten en Ringstraten-
manager anderzijds voortgezet.

                Deelnemerslijst 
                ‘Beleef de luxe
                van Nijmegen’
Angelica Art, 
paradijs voor kunstzinnige vrouwen
Banketbakkerij Pruyn
Binnenstadsmagazine NovioNova
Cappello- Hoeden- Tassen- Sjaals
Dagblad De Gelderlander
Eetcafé Vandaag
Federatie Ringstraten Nijmegen
Gingillo Design Shop
Holland Casino
Intermedi Art
Jan Jansen schoenen
Koninklijke Horeca Nederland, 
afd. Groot Nijmegen
Maarten Tijssen Mode BV. 
Museum Het Valkhof 
Stichting Binnenstads Management 
Nijmegen
VBO Vereniging Binnenstad Ondernemers 
Wijnhandel De Blauwe Druif
Witte Huis Lent
Zus & Zo keukengerei

Zie ook www.beleefdeluxevannijmegen.nl 
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

RABOBANK

novionovionovio
novanova

Theodor Abels
Adjunct Directeur  
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

iNTrOducTie 
SMS BeTaleN

Alle Nederlanders die mobiel bellen 
kunnen vanaf vandaag SMS beta-
len. Rabo SMS Betalen, de nieuwe 
mobiele betaaldienst van Rabo 
Mobiel, is bank- en netwerk onaf-
hankelijk. Daardoor heeft iedereen 
een mobiele portemonnee op zak.

SMS Betalen is zeer eenvoudig. Per SMS kan 
geld worden overgemaakt naar elk 06-nummer.
De ontvangers krijgen hiermee automatisch 
het geld aan hun mobiele telefoon gekoppeld 
en kunnen zelf gebruik gaan maken van SMS 
Betalen.
Iedereen  kan een sms versturen. Door SMS 
Betalen is het niet altijd nodig om contant geld 
bij je te hebben. Tegelijkertijd betekent het 
voor Mobiel Betalen in Nederland een grote, 
innovatieve stap vooruit. Het is voor alle con-
sumenten te gebruiken, het maakt niet uit bij 
welke bank of welke mobiele telefonie aanbie-
der men zit, het werkt voor iedereen! Door het 
netwerk- en bankonafhankelijk aan te bieden 
laten we iedereen meedelen in deze innovatie.

Met SMS Betalen zijn betalingen mogelijk tot € 
150,-. Rabo Mobiel verwacht dat SMS Betalen 
een breed geaccepteerd en wijdverspreid 
fenomeen wordt voor kleinere onderlinge 
betalingen. Het is gemakkelijk en snel. De 
kosten voor de lunch delen tussen vrienden? 
Geen probleem even sms’en naar degene die 
de lunch aan de ober heeft betaald en het is 
geregeld. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 
het delen van de taxikosten. Het is vandaag 
gewoon mogelijk.

Het afgelopen anderhalf jaar is bovendien uit-
gebreid ervaring opgedaan met Mobiel Betalen 
zoals ‘pinnen met je mobiel’ bij de C1000, con-
tactloos betalen bij FEBO- en Coca Cola. Rabo 
Mobiel verwacht dit jaar nog meer nieuwe toe-
passingen van Mobiel Betalen te introduceren. 

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. 

‘Bezwaren omgeving en
onvoldoende opbrengsten’

Waarom een theaterhotel bij 
de schouwburg er niet komt

“Bewoners van de Nassausingel en van de 
Burg. Hustinxstraat zagen voor hun neus, 
naast de schouwburg aan de zijde van de Van 
Schaeck Mathonsingel, hoogbouw verschij-
nen. Daar waren ze niet blij mee en verzet tot 
in de laatste instantie werd aangekondigd”, 
aldus Hannie Kunst.
 
Negatieve balans
“Doorslaggevender was echter de kostenbe-
rekening. Het plan werd gepresenteerd aan 
het gemeentebestuur als uiteindelijke inkom-
stenbron, waardoor de subsidie aan de Keizer 
Karel Podia op den duur omlaag kon. De ver-
bouwing van de stadsschouwburg om de ver-

binding tussen het hotel en de schouwburg 
tot stand te brengen zou echter al één mil-
joen euro gaan kosten. Uiteindelijk zou het 
theaterhotel in het meest positieve scenario 
50 duizend euro per jaar opleveren. Dat 
heeft de balans negatief doen doorslaan.”
 
De suggestie, na het afwijzen van het thea-
terhotel, vanuit de boezem van het stadsbe-
stuur om het Tandemgebouw -de voorma-
lige Meisjes HBS aan het Julianaplein- om te 
bouwen tot hotel, is volgens Hannie Kunst 
een optie. “Die andere suggestie, de bouw 
van een hotel op de Wedren, is ook het 
bekijken waard.”

Wethouder Hannie Kunst van Economische Zaken, die een paar maanden geleden met 
trots de hotelnotitie presenteerde, kan zich voorstellen dat het plotseling afwijzen van 
het theaterhotel bevreemding wekt. Een combinatie van bezwaren van omwonenden 
en te hoge kosten zouden het doek hebben doen vallen voor het initiatief dat directeur 
Albert Krielen van de Keizer Karel Podia een jaar of vier geleden nam. 
 

De voormalige Meisjes HBS 
aan het Julianaplein geschikt 
als hotel? Foto: NovioNova



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

Passementerie
Geurts nu dicht

Het doek is eindelijk gevallen. Jammer voor 
de vele vaste klanten maar passementerie 
Geurts in de Bloemerstraat stopt er nu 
echt mee. Ruim 50 jaar kon men terecht 
bij de fourniturenwinkel in de binnenstad. 
Eigenaresse Imelda Arts - Geurts sluit haar 
winkel per 16 augustus. Een gedeelte van de 
werkzaamheden, de borduuractiviteiten wor-
den voortgezet vanuit Wijchen. De sluiting 
van de zaak werd vorig jaar al aangekondigd. 

‘Mise en Place’
op nieuwe plaats

Mise en Place in de In de Betouwstraat gaat 
verhuizen. Het projectbureau voor horeca en 
evenementen heeft een nieuw onderkomen 
gevonden aan het Hertogplein. Het pand dat 
daarmee vrijkomt, gaat in de nabije toekomst 
huisvesting bieden aan een schoenenwinkel.

‘Bagels & Beans’ in
Lange Hezelstraat

De Lange Hezelstraat is een luxe lunchroom 
rijker. Bagels & Beans is een ‘eigentijds 
horecaconcept dat een oase van rust, harmo-
nie en menselijke aandacht brengt in deze 
drukke, technologisch hoogstaande en rus-
teloze tijd.’ De franchiseonderneming van ... 
is onderdeel van een keten van 32 bestaande 
vestigingen en 9 nieuwe vestigingen in voor-
bereiding.

Amazone Verkoop
in Tweede Walstraat

In de Tweede Walstraat gaat Cynthia van 
der Hoeven zich vestigen met haar bedrijf 
Amazone Verkoop. Deze 
onderneming is gespecia-
liseerd in advies, verkoop 
en communicatie op het 
gebied van duurzame 
energie, energiebesparing, 
duurzaam bouwen en 
milieu. Daarnaast levert 
Amazone diensten als 
telefonische acquisitie, 
interim accountmanage-
ment, het schrijven van 
teksten, het opzetten van 
communicatie trajecten of 
het maken van videopro-
ducties.

‘Eetcafé Vandaag’
open op Kelfkensbos

Op een mooie locatie aan het 
Kelfkensbos hebben Sjaak Martens 
en Hans Kok zich samen in een 
culinair avontuur, genaamd ‘Eetcafé 
Vandaag’, gestort. Sjaak is de man 
van de klussen en de bardiensten, 
Hans is de man van het manage-
ment, boekhouding en fungeert als 
gastheer. Bas Hoebink staat hen bij 
als bedrijfsleider en de genius in de 
keuken is Wesley Meeuwsen, die 
eerder als kok werkte in De Schat 
(zie foto).
Het restaurant, voorheen Grieks, is 
mooi verbouwd, een on-Nijmeegs 
interieur, strak en eenvoudig. Net 
als de kaart: iedere dag vier nieuwe 
hoofdgerechten en tweemaal per 
week nieuwe voorgerechten. Er 
is niets kant en klaar en er wordt 
gewerkt met biologische groenten. ‘Eetcafé 
Vandaag’ biedt (zit)plaats aan 65 gasten, 
inclusief de bar.

Meer ruimte in
Runnersworld

Loopwinkel Runnersworld in de Bloemer-
straat heeft meer ruimte gekregen door het 
naastgelegen pand erbij te betrekken. De 
opnieuw ingedeelde winkel met alle beno-
digdheden op gebied van loopsporten wordt 
begin augustus heropend. 

Sport 2000 in
Ziekerstraat

Per 1 juli 2008 is het pand aan de Ziekerstraat 

62-66 verhuurd aan Sport 2000. Het kolossa-
le winkelpand,dat tot voor kort toebehoorde 
aan Burghouts Kleurenhuis, is vanaf heden 
het Walhalla voor sportliefhebbers. Sport 
2000 heeft alleen al in Gelderland dertien 
vestigingen.

Wim Smids weg
bij ACBN

Directeur Wim Smids (65) van ACBN 
Evenementenbureau Nijmegen neemt per 
1 januari 2009 afscheid van die functie. Wie 
hem opvolgt is nog onderwerp van beraad 
bij het bestuur van het ACBN. Smids wil als 
zelfstandig ad interim consultant verder met 
andere andere opdrachtgevers. 

Smaakrijk in
Lange Hezelstraat

Eind augustus wordt in de Lange Hezelstraat 
nr. 12 -het voormalige pand van ‘Verre’- 
een horecabedrijf geopend onder de 
naam ‘Smaakrijk, lunch en zo’. Lunchcafé 
‘Smaakrijk’ (met afhaalfunctie) is een initiatief 
van Ilja Donderwinkel. Hij voorziet in dag-
verse streekproducten. 

Vormgevers
naar Bottendaal

Grafische vormgevers Mirgo en Appeltje S 
verhuizen eind deze maand uit de Tweede 
Waalstraat naar de Zeepfabriek in Bottendaal.

9

novionova



10

tekst: Pieter Nabbe
foto’s: Edwin Stoffer

De eerste scènes van Billy Wilders’ The Seven 
Year Itch, de romantische komedie met Jack 
Lemmon en Marilyn Monroe (inderdaad, met 
de opwaaiende zomerjurk) zijn onvergetelijk. 
De hectiek op Grand Central Terminal laat 
een ware exodus zien van New Yorkers die 
tijdens de vakantie het broeierige Manhattan 
ontvluchten. 

De werkelijkheid is niet veel anders, maar 
wat Wilder niet laat zien is dat min of meer 
tegelijkertijd de stad wordt overspoeld door 
toeristen die met goed gevulde portemon-
nees de stad komen leegkopen. En daar wil je 
als ondernemer toch graag een graantje van 
meepikken.

Invasie
Bescheidenheid siert de mens: Nijmegen 
is geen New York, maar op kleinere schaal 
gebeurt wel hetzelfde. Denk aan de dui-
zenden inwoners die met de Vierdaagse 
de invasie van wandelaars en feestvierders 
ontvluchten. Vooral voor, tijdens en na die 
hectische week doen winkeliers goede zaken, 
met op het hoogtepunt, tijdens de intocht 
zo’n miljoen mensen in de stad. Hoe krijgt de 
kleine winkelier, of de grotere het voor elkaar 
gebokst, met personeel dat op vakantie is. 
Novio Nova ging op onderzoek uit en maakte 
een rondje door de binnenstad.

De eerste stop is Sport Toto, de sigarenwinkel 
van Ruud Berger en zijn 78-jarige moeder 
Truus Berger-Jansen in de Ziekerstraat. 
Volgens zoon Ruud hebben zij de kleinste 
winkel in de stad, maar is het er altijd druk. 
De winkel is op een paar weken na altijd 
open. De deur gaat alleen dicht wanneer 
moeder en zoon samen op vakantie gaan. 

Voorkeur
Even verderop, in de Houtstraat, heeft kap-
per Theo van der Wouw zijn stijlvolle en 
trendy Heerenkamer waar hij met een viertal 
mensen binnenstadsbewoners en andere 
Nijmegenaren netjes kapt. Tijdens de vakan-

Dicht voor een paar weken 
en de gemiste omzet voor 

lief nemen of gewoon 
wat harder doorwerken 

tijdens de vakantie? Wat 
zijn de overwegingen van 
de ondernemer in de bin-

nenstad. Want vakantie of 
geen vakantie, klandizie is 

er elke dag.

winkel en vakantie

Moeder en zoon Berger 
van Sport Toto: 

“Een paar weken dicht, 
we gaan altijd samen op 

vakantie.”

Kapper Theo van der 
Wouw: “Veel van onze 

klanten hebben een 
persoonlijke voorkeur 

voor een van ons.”

Ruud Berger en zijn moeder Truus Berger-Jansen.

Vrije tijd of extra omzet?

novionova
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tieperiode blijft de zaak gewoon open maar 
is het wel aanpoten: “We gaan nooit tegelijk 
op vakantie, daar is het te druk voor. Het is 
dus elk jaar weer een kwestie van zorgvuldig 
plannen.” 
Is een uitzendbureau misschien een uit-
komst? Van der Wouw: “Veel van onze klan-
ten hebben een persoonlijke voorkeur voor 
een van ons, daar proberen we zoveel aan 
tegemoet te komen.”
Bij Damesmodezaak Fifth in de Molenstraat 
is het niet anders. Alexie Dimou is parttimer. 
Zij legt uit dat ze er tijdens de zomermaan-
den met zijn drieën en de eigenaresse altijd 
wel uitkomen: “Soms is het wat gepuzzel, 
want ieder van ons wil het liefst in juli of 
augustus op vakantie.”

Schuiven en puzzelen
Chris Malakauseya geeft een stellig antwoord 
op de vraag of Jewelz & More dicht gaat: 
“Nee hoor, geen denken aan.” Het charmante 
winkeltje in de Stikke Hezelstraat heeft een 
keur aan halskettingen, armbanden, rin-
gen, oorbellen, tassen, shawls en riemen. 

Chris Malakauseya van 
Jewelz & More: 

“Dicht? Nee hoor, geen 
denken aan.”

Chris MalakauseyaTheo van der Wouw

Daarnaast is er de mogelijkheid om een eigen 
sieraad in de winkel samen te stellen of iets 
op bestelling laten maken. 
Chris: “Moeder Dori en dochter Anniek heb-
ben ook in Elst en Zevenaar vestigingen. 
Tijdens de zomermaanden is het een kwestie 
van plannen en waar nodig schuiven met de 
personele bezetting. Als het nodig is komt er 
iemand uit Elst naar Nijmegen toe of anders-
om. Maar het lukt altijd.”

Sluiten geen optie
De zelfstandige ondernemers houden dus 
het liefst de deur open. Hoe werkt dat bij de 
grotere ondernemingen? Pascal Rutten is 

bedrijfsleider van Dixons in de Burchtstraat. 
Bij bijna elk van de 170 filialen de winkels in 
vrijetijdselectronica is het vooral ‘s zaterdags 
topdrukte met in het Nijmeegse filiaal een 
maximale personeelsbezetting van zeven 
man. 
Rutten: “De vakantieperiode loopt van juli 
tot en met september. Met 900 man perso-
neel in de regio levert dat geen problemen 
op. Als het echt moet, laten we iemand uit 
Maastricht komen. Bij ons is het vooral rond 
de Kerst erg druk, dan is het alle hens aan 
dek. Sluiten is geen optie. Nu niet en dan ook 
niet” 

Wat doet de binnenstadondernemer 
in de vakantiemaandenVrije tijd of extra omzet?

novionova



Een van mijn werknemers heeft de afgelopen periode met de bedrijfs-
auto en tijdens werktijd meerdere snelheidsovertredingen begaan. 
Inmiddels heb ik voor deze snelheidsovertredingen een aantal bekeurin-
gen ontvangen. Een collega-ondernemer wist mij te vertellen dat ik deze 
boetes niet op mijn werknemer mag verhalen en dat ik als werkgever 
dus voor deze bekeuringen opdraai. Klopt dit?

Om direct een antwoord op uw vraag te 
geven; het klopt niet dat u opdraait voor 
verkeersboetes die aan de werkgever als ken-
tekenhouder zijn opgelegd voor door werkne-
mers in de uitoefening van hun werk begane 
verkeersovertredingen. 
Wel is deze onduidelijkheid begrijpelijk. In 
2006 heeft het gerechtshof in Den Haag 
namelijk beslist dat de werkgever verkeers-
boetes moet betalen die werknemers in de 
uitoefening van hun werkzaamheden opge-
legd krijgen. Dit is volgens het gerechtshof 
anders indien sprake is van ‘opzet of bewuste 
roekeloosheid’ van de werknemer. 
Het gerechtshof heeft in dezelfde kwestie 
verder beslist dat boetes voor snelheidsover-
tredingen tot 10 kilometer per uur in principe 
wél voor rekening van de werkgever komen.

Tegen deze uitspraak is de werkgever bij het 
hoogste rechtscollege ‘in cassatie’ gegaan. De 
werkgever was namelijk van mening dat als 
een werknemer een (geld)boete krijgt opge-
legd, de werknemer deze boete zelf moet vol-
doen. Van een boete dient immers een prikkel 
uit te gaan tot naleving van de wet. Deze prik-
kel heeft alleen effect als de feitelijk bestuur-
der ook de (financiële) gevolgen draagt.

V O O R  U  E E N  V R A A G . . .
Exclusief voor NovioNova geeft Poelmann van den Broek NV antwoord op juridische 
vragen die bij binnenstadondernemers leven. De illustratie is van cartoonist Fons 
Burgers. Heeft u ook een vraag voor deze rubriek, mail dan naar: info@novionova.nl.

Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege de 
uitspraak van het gerechtshof als onterecht 
bestempeld. Het gevolg is dat de werkgever 
ook geringe snelheidsovertredingen op de 
werknemer kan verhalen. Als uitzondering 
geldt dat er bijzondere omstandigheden 
denkbaar zijn op grond waarvan een werkge-
ver toch gehouden is om de boete te betalen. 
Hierbij kan gedacht worden aan de omstan-
digheid dat de werkgever de overtreding heeft 
bevorderd (denk daarbij bijvoorbeeld aan een 
koerier die door zijn baas wordt ‘gedwongen’ 
te snel te rijden om een pakketje op tijd te 
kunnen bezorgen). 
Om discussie hierover met werknemers 
te voorkomen, doet de werkgever er dus 
verstandig aan om met betrekking tot het 
verhalen van de boetes een duidelijk beleid te 
ontwikkelen én om dit beleid ook met zoveel 
woorden in de bedrijfsregels op te nemen. 

Alexander Jansen
advocaat bij 
Poelmann van den Broek N.V.

COLUM
N

COLUM
N

COLUM
N

BOSPRAAT

Dick Bos
Product Plus 

Reclamebureau

MeedOeN iS heT 
BelaNgrijkST 
Met de Olympische 
Spelen voor de deur kun-
nen we de inhakers weer van stal halen. Nog 
maar net ‘verlost’ van het EK-oranje, loopt de 
oranjekoorts weer op! En het wordt goed. Er 
staat ons namelijk een echte kwakkelzomer 
te wachten. Dus adviseer ik u origineel mee te 
doen met de Olympische Spelen. Pin me niet 
vast op de bewering betreffende het weer, maar 
als ondernemer vind ik dat je altijd van het 
meest positieve uit moet gaan. Voor uw omzet 
is een hittegolf funest. Omzettechnisch gezien 
is bewolking, met kans op een bui en 18 graden 
een stuk beter. 
Een kwakkelzomer betekent dat de stad wordt 
overspoeld met kooplustigen: toeristen, dag-
jesmensen en mensen uit de regio die niet op 
vakantie zijn. Deze mensen brengen in hun 
drang toch iets leuks van de dag te maken, de 
‘zon’ in uw winkel. Het blijkt namelijk dat bij 
winkelende zomergasten het geld losser in de 
broek zit. Ze geven het geld net wat makkelijker 
uit. Maak daar gebruik van en zorg dat u een 
winnende Olympische actie in uw winkel hebt. 
Denk aan Olympisch-ringen-korting-werpen. 
Korting-meerkamp, lage-prijzen-marathon, wij-
zwemmen-in-de-scherpe-prijzen, Chinese-weken 
etc. Met een leuke actie, goede prijzen en ‘goed’ 
weer bieden de Olympische Spelen u mooie kan-
sen om uw omzet een gouden plak te bezorgen. 
Alleen blijven we op weg naar winst, sterk 
afhankelijk van het weer. Zijn de vrouwen bloot, 

is de handel dood! Een hittegolf is 
de doodsteek voor uw handel, dan is 
het roeien tegen de stroom in. Zodra 
de thermometer de dertig graden 
aantikt, loopt de stad leeg en de 
stranden vol. En dan wordt het geld 
uitgegeven in strandtentjes. En u? 
U staat met de armen over elkaar 
in de zon te wachten op een klant. 
Maar ook dan is mijn advies: mee-
doen! Lekker naar het strand en de 
deur op slot! 

W I E  B E T A A LT  D E  B O N ?
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LUX trakteert op ‘Caos Calmo’, een mooie Italiaanse film

Dubbelpremière voor leden
NovioNova Loyalty Club
LUX nodigt alle kersverse NovioNova Loyalty Clubleden van harte 
uit voor een heuse dubbelpremière. Het is namelijk de allereer-
ste ‘clubavond’ van de NovioNova Loyalty Club, maar ook de 
Nederlandse (voor)première van een speciaal voor deze gelegen-
heid geselecteerde film.

Ledenlijst NovioNova Loyalty Club
Zij  gingen u voor en werden al lid
van de NovioNova Loyalty Club:

Anne Louman 
Ontwerpbureau Louman & Friso

Bart Vliexs 
Brunet Advocaten

Birgit Hendriks 
Binnenstadservice bv

Corrie de Jong  
Bofligt

Elrie Bakker 
Adviesbureau Bakker & Buursink

Franc Korsten
Adviesbureau Korsten

Gerard Cillessen 
Schoenmakerij Tweehuysen

Huub Roelvink 
Arthouse LUX

Jan van Breukelen 
PenShop

Joost Duin 
Blokland, Duin & Van Esch 
administrateurs en belastingadviseurs 

Jos Doorman 
Doorman Nijmegen bv

Jos Sluijsmans 
Fietsdiensten

Luc Beumer 
Hans Janssen Bedrijfsmakelaars

Marieke Hoogeboom 
Hoogeboom = Mode

Marnie van Duijnhoven 
Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland

Maud van Weers 
Hoge van Gerven Notarissen

Michael Stekhuizen 
De Spil eten & drinken

Philip van Vliet
De Manenberg BV

Sébastien Flandrin 
Sébastien F. mode pour hommes

Ted Arnts 
CSN Plastic Cards

Tijn van de Venne 
Mobility Store 

Arthouse LUX, als partner van de NovioNova 
Loyalty Club, trakteert de clubleden als  cultu-
rele binnenstadondernemers namelijk op een 
geheel verzorgde filmavond op dinsdag 19 
augustus. Vertoond wordt een voorpremière 
van Caos Calmo, een mooie Italiaanse film 
over onverwachte gebeurtenissen, verlies en 
veerkracht. 
Huub Roelvink, directeur van LUX: “Leden 
van de NN Loyalty Club krijgen de film te zien 
voordat heel Nederland hem kan bekijken! 
Voor de film is er een borrel met hapjes om 
elkaar te ontmoeten en te inspireren, door 
ideeën en ambities uit te wisselen. Wat voor 
een klimaat wensen wij in de Nijmeegse bin-
nenstad? En hoe kunnen we dat gezamenlijk 
vormgeven.” 

LUX en NovioNova hopen de (aspirant)leden 
in groten getale te mogen begroeten.

Programma 
dinsdag 19 augustus 2008
NoviaNova Loyalty Club@LUX

17.30 - 18.00 uur
 inloop met borrel
18.00 uur 
 welkomstwoord Huub Roelvink,  
 directeur LUX & 
 André Sonneville/Elles Jonker, 
 initiatiefnemers van de   
 NoviaNova Loyalty Club
18.15 uur
 borrel, hapjes, netwerken
19.15 uur
 Start voorpremière van Caos  
 Calmo van Antonetto Grimaldi  
 (110 min.). 

Graag voor 12 augustus per mail opgeven via: mbouwmans@lux-nijmegen.nl, onder vermelding van 
‘Deelname NovioNova Loyalty Club@LUX’. En graag uw bedrijfsnaam, naam, adres, e-mail en 
telefoonnummer vermelden! 
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Toine van Wilderen 
Foto: Sonja Antheunis

Uitbreiding van het aantal Ringstraten wordt van harte 
toegejuicht door de Federatie Ringstraten Nijmegen. De 
straten en straatjes die naar de ringstraten leiden en de 
verbinding vormen van de ringstraten met het kernwin-
kelgebied kunnen naar de mening van het ringstraten-
bestuur én van het gemeentebestuur ook als ringstraten 
bestempeld worden. 

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

Lange en Stikke Hezelstraat   Bloemerstraat   In de Betouwstraat   
Van Welderenstraat   Van Broeckhuysenstraat   Hertogstraat   Kelfkensbos

Federatie Ringstraten is blij met uitbreiding

Ondermeer de Smetiusstraat, 
de Walstraten, de St. 
Jorisstraat, Wintersoord, 
de Gerard Noodtstraat, de 
Arksteestraat, de Eilbrachtstraat 
en de Van der Bruggenstraat 
komen in aanmerking om aan 
te sluiten bij de negen bestaan-
de ringstraten. 
“Enige voorwaarde is eigenlijk 
dat de organisatiegraad van 
ondernemers in die straten 

versterkt moet worden. In de eigenlijke 
Ringstraten hebben wij dat als een bijna 
natuurlijk proces ervaren”, zegt voorzit-
ter Toine van Wilderen van de Federatie 
Ringstraten. “Als je aandacht schenkt aan de 

straten en activiteiten op touw zet, komt het 
met de organisatie ook wel goed.”

Veel bereikt
Sinds het najaar van 2006 is Van Wilderen 
voorzitter van de Federatie Ringstraten. 
Dankzij een goed op elkaar ingespeeld perso-
neelsteam in zijn winkel Runnersworld in de 
Bloemerstraat, is Toine van Wilderen in staat 
veel tijd te steken in de talloze vergaderingen 
die het voorzitterschap met zich meebrengt. 
Terugkijkend op de afgelopen jaren ziet Van 
Wilderen dat de Ringstraten zich positief 
hebben ontwikkeld. “Er is veel van de grond 
gekomen. De onderlinge betrokkenheid 
van de ondernemers in de Ringstraten is 
aanmerkelijk vergroot. Misschien dat de 

Voorzitter Toine van Wilderen heet ‘aanpalende straten’ welkom

Na bijna een jaar uitstel begint aanne-
mer Van Mensvoort bv uit Veghel op 18 
augustus eindelijk aan de herinrichting van 
de In de Betouwstraat. Fasegewijs volgen 
daarna de Van Welderenstraat en de Van 
Broeckhuysenstraat. Eind februari 2009 
moet de klus geklaard zijn.  

Om terugloop in omzet van winkeliers 
zoveel mogelijk te voorkomen, wordt rond 
de feestdagen een bouwstop ingelast. Van 
17 november tot en met 2 januari 2009 ligt 
het werk stil. Bekeken wordt nog of het deel 
van de Van Welderenstraat (Ziekerstraat-

Spannende vraag bij herinrichting In de Betouwstraat vanaf 18 augustus 

Wat zit er nog onder de grond?
Eilbrachtstraat) waar de meeste winkels 
zijn gevestigd, eerder aan de beurt kan 
komen dan het deel Eilbrachtstraat-Bisschop 
Hamerstraat. 
Tijdens iedere fase in het herinrichtingsplan 
zullen spandoeken met de tekst ‘Wij zijn 
bereikbaar’ duidelijk aangeven dat de straat 
weliswaar opgebroken is, maar dat de winkels 
toch geopend en bereikbaar zijn. 

Spannend
Het uitgraven van de In de Betouwstraat, 
noodzakelijk in verband met de aanleg van 
nieuwe riolering, en de mogelijke archeo-

logische vondsten die daar het gevolg van 
kunnen zijn, levert nog wel wat spannende 
momenten op. 
“In grote lijnen weten ze bij de gemeente 
wel wat er te verwachten is. Maar heel vroe-
ger heeft hier een stadsgracht gelegen, dus 
je weet maar nooit wat meer gedetailleerd 
onderzoek nu oplevert. Laten we hopen 



Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
p/a Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen

dat het niet uitdraait 
op nog meer vertra-
ging Al met al zijn 
we toch al twee jaar 
met de herinrich-
ting bezig geweest”, 
aldus een bezorgde 
Gerard Cillessen 
van Schoenmakerij 
Tweehuysen in de In de 
Betouwstraat.

Waardering
Mede namens zijn col-
lega-ondernemers zegt 
hij blij te zijn dat de 
aannemer nu eindelijk 
in augustus gaat beginnen met de werk-
zaamheden. Ook hebben de ondernemers 
waardering voor de manier waarop ze in de 
planvorming hebben kunnen meepraten. 
Volgens de planning van de gemeente en 
de aannemer moeten de werkzaamheden 

In de tweede helft van augustus zal de 
gemeente een inloopavond organiseren 
voor bewoners van en ondernemers in 
de Lange Hezelstraat. Ook die straat 
staat een fikse opknapbeurt te wachten 
waaraan al heel wat uurtjes vooroverleg 
zijn besteed. De planning van de herin-
richting van de Lange Hezelstraat is nu 
bijna zover om voorgelegd te worden 
aan bewoners en winkeliers. De bedoe-
ling is nog in het najaar met de werk-
zaamheden te beginnen. 

Lange Hezelstraat dit
najaar onder het mes

kleine zelfstandige meer betrokken is bij zijn 
straat en omgeving dan medewerkers van 
een winkelketen. In ieder geval heeft zich in 
iedere ringstraat nu een winkeliersvereniging 
gevormd, die allemaal vertegenwoordigd zijn 
in de federatie”, stelt hij vast.

Aanlooproute
Voorzitter Van Wilderen is er samen met 
zijn bestuur trots op dat er, ondanks de stro-
perigheid en soms direct tegenslagen, heel 
veel ringstratenprojecten van de grond zijn 
gekomen. Een daarvan, oorspronkelijk niet 
opgenomen in het Actieplan Ringstraten, 
is de opknapbeurt van de Burgemeester 
Hustinxstraat. “Het initiatief van de onder-
nemers van de Bloemerstraat om deze 
belangrijke aanlooproute van het Centraal 
Station onder de aandacht te brengen van de 
gemeente is goed gelukt. Inmiddels zijn er al 
belangrijke verbeteringen tot stand gekomen 
en in de nazomer zijn de werkzaamheden 
klaar. Die aanlooproute is niet alleen belang-
rijk voor de Bloemerstraat, ook de rest van 
de binnenstad profiteert er van mee als der-
gelijke routes er goed bij liggen”, aldus Van 
Wilderen.

Ringstratenmanager
Voor het aflopen van de EFRO-subsidie-

in In de Betouwstraat op 26 september zijn 
afgerond. “Mooi op tijd voor het najaar en de 
feestdagen. Maar dan moet er verder geen 
vertraging opgelopen worden”, zegt Cillessen.

Nijmegen kan op zondag 21 september 
grotendeels autovrij zijn als alle straten 
daaraan meewerken. De gemeente maakt 
het voor inwoners van Nijmegen mogelijk 
om die dag de straat te laten afsluiten 
voor gemotoriseerd verkeer.
Op aanvraag van de straatbewoners 
en/of ondernemers zet de gemeente een 
straat(gedeelte) af met hekken. Deze 
worden kosteloos ter beschikking gesteld, 
zolang de voorraad strekt.
Alle woonstraten komen in aanmerking 
voor een vergunning. De hoofdwegen 
mogen niet meedoen om de verkeers-
doorstroming niet in de weg te zitten. Als 
door een straat een buslijn loopt beoor-
deelt de gemeente een aanvraag apart.
Ook voor ondernemers(verenigingen) 
kan het interessant zijn om hun straat 
deze zondag autovrij te maken, aldus 
de gemeente. Het biedt allerlei moge-
lijkheden voor bijzondere initiatieven en 
activiteiten. Ondernemers in de Tweede 
Walstraat hebben, op initiatief van Jos 
Sluijsmans van Fietsdiensten.nl, in ieder 
geval al met elkaar afgesproken aan 
deze autrovrije zondag mee te werken. 
Sluijsmans is aan het lobbyen om nog 
meer centrumstraten warm te maken. 
Het autovrij maken van een straat moet 
voor 27 augustus aangevraagd worden. 
Voor meer informatie en ideeën voor 
straatactiviteiten, kijk op www.weekvande-
vooruitgang.nl. 

Nijmegen autovrij
op 21 september?

periode in 2010 moet de herinrichting van 
alle ringstraten zijn afgerond. “Ook andere 
projecten, zoals promotie en investerings-
regelingen, hebben dan hun uitwerking niet 
gemist, waardoor de aantrekkelijkheid van 
de Nijmeegse binnenstad alleen maar groter 
is geworden. We moeten ons sterk blijven 
maken voor een goede uitvoering van alle 
projecten. Dat blijft voorlopig onze eerste 
zorg”, meent Van Wilderen. Ook over de 
inzet van de Ringstratenmanager is hij kort 
maar duidelijk. “Zonder is niet mogelijk. Een 
essentiële ondersteunende functie voor al 
die vrijwilligers uit de Ringstraten en voor de 
gemeenteambtenaren die zich inzetten.”

Meer samenwerking 
Naast ontwikkeling en uitvoering van de 
‘eigen’ EFRO-projecten wil de Federatie 
Ringstraten Nijmegen zich de komende 
jaren ook richten op meer en betere samen-
werking met de andere ondernemersor-
ganisaties in de binnenstad, zoals het 
Binnenstadsmanagement (SBMN) en de 
Vereniging Binnenstad Ondernemers (VBO). 
Toine van Wilderen: “Zeker bij belangrijke 
zaken als parkeerbeleid, milieu, actualisatie 
bestemmingsplan Binnenstad, Horecanota, 
bereikbaarheid of projectontwikkeling is meer 
samenwerking van eminent belang.”

Gerard Cillessen
Foto: Sonja Antheunis

15

novionova



NovioNova verschijnt elke laatste 
donderdag van de maand

Faits Divers vof 

Pieter Nabbe, André Sonneville

m.m.v. Peter Waterkoort

Sonja Antheunis, Edwin Stoffer,

Louman & Friso

Elles Jonker, 06-47087974

Trioprint

Fietsdiensten.nl

uitgever

redactie

fotografie

vormgeving

marketing

drukker

verspreiding

colofon

novio
nova
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 8-2008 
van NovioNova, verschijningsdatum 
31 juli, is op maandag 14 augustus 2008.

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

‘Europa’ en provincie Gelderland dragen 2,3 miljoen bij

Ringstraten hebben
nu 5,4 miljoen in kas

Samen met de investeringen van de 
gemeente en particulieren heeft Nijmegen 
nu ruim 5,4 miljoen beschikbaar om van de 
Ringstraten een nog aantrekkelijker winkel- en 
horecagebied te maken met een onderschei-
dend Nijmeegs aanbod en aandacht voor het 
historisch erfgoed. 

Panden verbeteren
Gedeputeerde Marijke van Haaren van de 
Provincie Gelderland overhandigde kort voor 
de Vierdaagse een cheque voor 2.306.530 
euro EFRO-subsidie aan Hannie Kunst, wet-
houder economische zaken, en Toine van 
Wilderen, voorzitter Federatie Ringstraten. 
Van dat bedrag is ruim twee miljoen euro 
bestemd voor verbetering van het verblijfs- en 
vestigingsklimaat in het horeca- en winkelge-
bied in de Nijmeegse Ringstraten. 
Twee ton provinciale subsidie gaat naar een 
investeringsregeling, bedoeld om eigenaren 
en ondernemers te stimuleren hun panden te 
verbeteren. De gemeente Nijmegen verdub-
belt dit bedrag. 
In totaal investeert de gemeente zelf ruim 
2,7 miljoen in de Ringstraten. Samen met 
400.000 euro van particuliere investeerders 
is nu ruim 5,4 miljoen euro beschikbaar 

voor een grootschalige opknapbeurt van het 
gebied.

Toeristen trekken
Met dit bedrag gaat de gemeente Nijmegen 
acties financieren uit het project ‘Economisch 
Offensief Ringstraten’. Het gaat bijvoorbeeld 
om het stimuleren van ondernemerschap, 
het ondersteunen van een professioneel 
Ringstratenmanagement en promotie van 
de Ringstraten gericht op het aantrekken van 
toeristen en bezoekers uit de regio. 
Een bijzonder project binnen dit Economisch 
Offensief is de reconstructie van de oude 
Hertogpoort. Nog dit jaar wordt gestart 
met een grootschalige herinrichting van de 
openbare ruimte in de Van Welderenstraat, 
In de Betouwstraat, Van Broeckhuysenstraat 
en Lange Hezelstraat. Het aantal Ringstraten 
wordt uitgebreid met Wintersoord, Tweede 
Walstraat, Smetiusstraat en St. Jorisstraat. 
De komende jaren krijgen ook deze straten 
een opknapbeurt.

De Nijmeegse Ringstraten hebben 2,3 miljoen euro subsidie uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gekregen. 

De duimpjes gingen omhoog bij winkeliers en andere 
ondernemers uit de Ringstraten toen gedeputeerde 
Marijke van Haaren (l) in De Spil de cheque van 2,3 
miljoen euro overhandigde aan wethouder Hannie 
Kunst (r) en Ringstratenvoorzitter Toine van Wilderen. 
Foto: NovioNova
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Agenda
2008

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.

Koopzondagen 
Binnenstad 2008 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 7 september, thema ‘Samba Festival’ 
• 5 oktober, thema ‘Kermis’
• 2 november, thema ‘Herfst - Halloween’ 
• 30 november, thema ‘Sint’ 
• 14 december, thema ‘Kerst & Beleef de Luxe’ 
• 21 december, thema ‘Marikenwinterfestival’ 
• 28 december, thema ‘Marikenwinterfestival’

Koopzondagen 
Bijzondere gelegenheid
• Alleen in Winkelcentrum Dukenburg - 28 september
• Alleen in centrum, najaarskermis - 5 oktober
Winkelopenstelling feestdagen

Koopavonden
• Koopavond Sint - 3 en 4 december
• Koopavond Kerst - 22 en 23 december

Evenementen-
kalender augustus

Donderdag 31 juli
Verschijning Nummer 8-2008 van ‘NoviaNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

t/m vrijdag 1 augustus
Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen. De afstan-
den bedragen 25, 40, 60 en 80 kilometer. 
Start en finish vinden plaats op het evenemententer-
rein aan de Waalkade te Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Zaterdag 2, 9, 16 en 23 augustus 
Boekenmarkt, Plein 1944

Zondag 3 en 17 augustus
Lezingenreeks ‘Luxe en decadentie’ in Museum Het 
Valkhof, van 13.30 tot 15.30 uur.
De respectievelijke thema’s zijn ‘Romeinse werelden: 
schilderkunst van Laurens Alma Tadema’ en ‘De villa’s 
van Andrea Palladio’. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Zondag 3, 10, 17 en 24 augustus
Zondagmiddagrondleidingen in de St. Stevenskerk 
met als resp. thema’s Katholieke sporen in een 
Protestantse Kerk, Begraven in de Kerk, Geschiedenis 
van de St. Stevenskerk en De Vier Orgels van de St. 
Stevenskerk. Tijdstip: van 14.00 tot 15.00 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl

Dinsdag 5, 12, 19 en 26 augustus
Orgelconcerten in de St. Stevenskerk resp. verzorgd 
door resp. IJsbrand ter Haar, Leon Berben, Joost 
Langeveld en Klaas Stok. Tijdstip: 20.30 uur 
Informatie: www.stevenskerk.nl

Woensdag 6, 13, 20 en 27 aug
Historische stadswandeling door deskundige 
Gildegidsen van 14.00 tot 16.30 uur. Start vanaf 
ingang Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl 

Donderdag 7 augustus (gaat borrel door in 
augustus, nog nabellen)

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

Donderdag 7 tot en met zondag 24 augustus
Donderdag 7 augustus gaat de Internationale 
Muziekzomer Gelderland van start met een groots 
openingsconcert in De Vereeniging te Nijmegen. Zie 

de website voor de vervolgactiviteiten in de binnen-
stad. www.muziekzomer.nl 

Vrijdag 15 augustus
‘Break on Organ’, breakdance op muziek van een eeu-
wenoud kerkorgel op de slotavond van de expositie 
Hedendaagse Luxe en Decadentie.  Vanaf 20.30 uur, 
locatie: St. Stevenskerk, Stevenskerkhof.
Informatie: www.intermedi-art.nl  

Zaterdag 16 augustus
Internationale muziekzomer Gelderland, de 
Lindenberg, vanaf 19.00 uur.
Muziek en poëzie van verschillende dichters en het 
Kamerorkest van de NJO Summer Academy onder 
leiding van Reinbert de Leeuw, Sabine Wüthrich en 
Daniël Kramer staan centraal. Op het programma 
onder meer werken van Van Liszt en Adams en Die 
Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, 
een stuk van Frank Martin. Presentatie: Rick de Leeuw.  

Maandag 18 augustus
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 19 augustus
Arthouse LUX. Vanaf 17.30 uur
Dubbelpremière voor leden ven de NovioNova Loyalty 
Club

Zaterdag 23 augustus 
Opening tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie, leven 
aan de Romeinse goudkust’, Museum Het Valkhof
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus
Romeinenfestival op het terrein van het Kops Plateau. 
Dit plateau biedt vanwege de Romeinse geschiede-
nis van deze locatie een unieke mogelijkheid om de 
Romeinse geschiedenis voel- en zichtbaar te maken. 
Informatie: www.romeinenfestival.nl 

Zaterdag 30 augustus
Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
4e Gebroeders van Limburg Festival in de oude bin-
nenstad met tal van middeleeuwse activiteiten, zoals 
een groot riddertoernooi, demonstraties, een middel-
eeuwse markt, een optocht, kinderactiviteiten en meer.
Informatie: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl 

Exposities
binnenstad

Zondag 3 en 17 augustus
Lezingenreeks ‘Luxe en decadentie’ in Museum Het 
Valkhof, van 13.30 tot 15.30 uur.
De respectievelijke thema’s zijn ‘Romeinse wandschil-
derkunst’, ‘Keizerlijke allure in het antieke Nijmegen’, 
‘Romeinse werelden: schilderkunst van Laurens Alma 
Tadema’ en ‘De villa’s van Andrea Palladio’. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

t/m zondag 17 augustus 
Zomerexpositie in de Stevenskerk met Nijmegenprent, 
een kleurets van Laetitia de Haas, collectie schoe-
nen van Jan Jansen en werk van kunstenaars en 
(hoeden)ontwerpers, die zich lieten inspireren door 
het thema ‘Luxe en Decadentie’.
Informatie: www.intermedi-art.nl 

tot en met zondag 31 augustus 
Expositie ‘Perfecta vida’ in galerie ‘Zeven Zomers. Art’ 
op de Grote mark 20/21. 
Informatie: www.zevenzomers.nl  

Zaterdag 23 augustus 
t/m zondag 4 januari 2009

Tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie, leven aan de 
Romeinse goudkust’, Museum Het Valkhof
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Belangrijkste 
evenementen
later dit jaar

Zondag 7 september
Vierde Sambafestival Nijmegen
Informatie: www.sambafestivalnijmegen.nl 

Bataafse Preuverij, vanaf 12.00 uur.
Entertainment, muziek en markt in het Bataafs 
Kwartier op deze koopzondag.

Vrijwilligersmanifestatie.

Zaterdag 13 en zondag 14 september
Open Monumentendagen, dagelijks vanaf 09.00 uur. 
Openstelling van diverse monumenten in de bin-
nenstad. 

Zaterdag 4 t/m zondag 12 oktober
Najaarskermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Woensdag 29 oktober
Het Groot Nijmeegs Ondernemerscongres 2008

Zaterdag 15 november
Intocht St. Nicolaas, aankomst per schip rond 13.00 
uur op Waalkade.

Over het 
leven van de 
Romeinse 
‘Quote 100’

Van 23 augustus 2008 
tot en met 4 januari 
2009 is de nieuwe top-
tentoonstelling ‘Luxe en 
decadentie. Leven aan 
de Romeinse goudkust’ 
te zien in Museum Het 
Valkhof. De expositie 
biedt een inkijkje in het 
leven van de Romeinse 
‘Quote 100’, de kleine 
groep superrijken die 
2000 jaar geleden in 
immense villa’s woon-
den aan de Golf van 
Napels.
Bezittingen van die elite, 
pronkstukken uit het 
Nationaal Archeologisch Museum in Napels, worden 
voor het eerst buiten Italië getoond: muurschilderin-
gen, beelden van brons en marmer en sieraden. Ook 
zijn er 3-D animaties van villa’s en tuinen te zien.
Zie voor meer informatie over ‘Luxe en Decadentie’: 
www.museumhetvalkhof.nl. 
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We schrijven augustus 2008. Eindelijk komt de expositie ‘Luxe en 
decadentie. Leven aan de Romeinse goudkust’ in Museum Het 
Valkhof in zicht. De ultieme kaskraker voor het museum, waarvan de 
stad Nijmegen meer dan één graantje hoopt mee te pikken. Al bijna 
een jaar worden we warm gemaakt voor deze uitzonderlijke tentoon-
stelling. Aangespoord om op wat voor een 
manier dan ook in te haken op het thema 
hebben we er zelfs het stadsfestival ‘Beleef 
de Luxe van Nijmegen’ er aan gewijd. En 
dat alles met als doel (en in de hoop) 
zoveel mogelijk bezoekers naar het muse-
um en naar de binnenstad te lokken.
Nou mogen we wat de breinen achter 
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ betreft, 
daarbij niet meteen denken aan de fysieke 
geneugten van ‘het-Nijmegenaar-zijn’. In 
het oude Romeinse Rijk deden ze daar niet 
zo moeilijk over, zo laat de tentoonstel-
ling zien. “Rijke Romeinen besteedden 
graag veel geld en tijd aan eten en drinken. 
Sommige fresco’s (zie foto, red.) tonen 
losbandige banketscènes. Gasten op aan-
ligbedden aan rijk gedekte tafels worden 
bediend door slaven of vermaakt door 
meisjes van plezier. Een schildering laat 
zelfs een man zien die overgeeft, onder-
steund door een slaaf.” Taferelen dus, die 
het ultieme luxe en decadentie uit de oud-
heid laten zien en die in de huidige ‘moder-
ne’ tijd heus niet ondenkbaar zijn.

Luxe en decadentie
eindelijk in zicht Zo ging de Hessenberg de bouwvak in. Erg nat, maar met 

gestorte betonvloeren. Zodat de bouwers na de vakantie, als 
alles wat droger is geworden, in augustus vlot verder kunnen. 
In het midden is duidelijk de afrit naar het kelderparkeerdek 
te zien.  

De Hessenberg
in ontwikkeling

Wandschildering met banket-
scène. Afkomstig uit Pompeii. 
Foto: Luciano Pedicini/Archivio 
dell’Arte, Napels.
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Gerard zei wat
velen dachten
“Net als tegenwoordig bestond er in de Romeinse Oudheid kritiek op 
het decadente leven van de superrijken. In de expositie wordt dan ook 
aandacht besteed aan deze vaak bijtende kritiek van de antieke auteurs 
op het luxe leven van de Romeinse jetset, dat zich steeds meer op status 
richtte en steeds minder vasthield aan de traditionele Romeinse waar-
den”, meldt Museum Het Valkhof in een persbericht over de komende 
tentoonstelling ‘Luxe en decadentie’. 
Wat Nijmegen betreft is er in 2000 jaar nauwelijks iets veranderd. 
Bijtende kritiek was er de afgelopen weken bijvoorbeeld op het Actief 
Comité Binnenstad Nijmegen en de gemeente. Die waagden het om hun 
gasten, in twee groepen vanaf verschillende schepen -de één veel luxer 
dan de ander- naar de ‘Waal in Vlammen’ te laten kijken. 
Voor het uiten van die kritiek haalde stadsorganisator Gerard van 
Groningen, zelf oud topman van de Vierdaagsfeesten, de kastanjes uit het 
vuur. In De Gelderlander nam hij geen blad voor de mond en sprak uit 
wat vele anderen ongetwijfeld gedacht hebben.

Meegekregen in de Vierdaagseweek? 
Met veel aplomb gaf Lina Doma-
cassé van Caraïbisch centrum 
Amanné haar pijp aan Thom. 
Zij weigerde haar salsa-event 
Hòfi Jòsi Tropical 2008 op het 
Mariënburgplein voort te zetten 
omdat ze het idee had door gemeen-
telijke handhavers en toezichthou-
ders onevenredig tegengewerkt te 
worden. Ze ging op de bon voor 
teveel geluid en illegale uitbreiding 
van haar terras. Woedend, diep 
teleurgesteld en misschien een beet-
je te emotioneel over de gemeente-
lijke handhaving van regels en voorwaarden 
(Lina vond de toezichthouders “overwegend 
star, onmenselijk, onbeleefd en grof”) liet ze 
het Mariënburgplein ontruimen. Een inves-
tering, en dus schade, van tienduizenden 
euro’s op de koop toenemend. De gemeente 
reageerde stoïcijns: “We hebben voldoende 
gewaarschuwd. Regels zijn regels.”
Voor Lina is de zaak nog niet afgedaan. “Ik ga 
eerst lekker op vakantie. Een paar weken rust 
op Curaçao. Even wat afstand nemen.” Daarna 
kijkt ze verder. In ieder geval heeft ze een 
advocaat in stelling gebracht om een klacht 
tegen de gemeente te formuleren. Wordt ver-
volgd.

Lina versus gemeente:
een paar weken rust

Lina Domacassé

En zo is het alweer 
augustus. Een rustige 
maand, waarin wat tijd 
is om wat zaken op een 

rijtje te zetten. Bijvoorbeeld de net-niet rellen die in de Vierdaagseweek 
zijn voorgevallen, maar die door de voetstappen en het feestgedruis 
goeddeels onder het maaiveld bleven. Wel aangeroerd, óók in dit num-
mer van NovioNova, maar (nog?) niet tot volle wasdom gekomen. 
Dus eindigen ze als beloftevol in de agenda voor 2009 met de opmer-
king ‘in de gaten houden!’. 
Verschillende gasten op verschillende partyboten, drank-in-blik, hand-
having op de feestpleinen en de bijdrage van winkeliers aan de fees-
ten. Over dat soort dingen heb ik het dan.
De uitspraak van Vierdaagsefeestendirecteur Wim Smids als zouden 
de winkeliers in de binnenstad profiteurs zijn (de goede niet te na 
gesproken zal hij daar ongetwijfeld bijgezegd hebben), was een hef-

tige. Profiteurs, omdat zij niets in het laatje stoppen waaruit 
de feesten gefinancierd worden, maar er wel de benefits van 
hebben. Eigenlijk kan die kwestie niet wachten tot 2009. De 
gremia in de binnenstad en natuurlijk de winkeliers die zich aan-
gesproken voelen, zouden dit akkefietje wat eerder op de agenda 
moeten zetten. Daarmee voorkom je bij de organisatie van de 
feesten volgend jaar, herhaling van zetten. 

Elrie Bakker slaat met haar column (zie pagina 7) in dit nummer 
de spijker op z’n kop. Ten principale gaat het niet om wel of niet 
die fininaciële bijdrage. De crux zit ‘m in de grondhouding. Voel 
je je betrokken bij de (binnen)stad of zeg je altijd en overal nee 
op? Wim Smids zal het zo bedoeld hebben. En ja, soms moet 
ook een Vierdaagsefeestendirecteur eens kort door de bocht om een 
duidelijk punt te maken. Dat houdt de discussie gaande. Ook in rus-
tige maanden, als augustus.

TOT SLOT

André Sonneville



B E D A N K T !
Stichting Local Heroes dankt allen die bijgedragen 
hebben aan de fantastische wandeltocht Mosae 
Magus Trajectum van Xanten naar Nijmegen voor 
hun steun en voor de bijdrage van  10.000,-! En 
natuurlijk, de hele groep van harte gefeliciteerd met 
deze sportieve prestatie!

R U N N I N G  F O R  A F R I C A !

De stichting Local Heroes zet zich in om de bewustwording van de 
levensomstandigheden van mensen in Afrika te vergroten en fondsen 
te werven om projecten te realiseren die een directe positieve invloed 
hebben op deze omstandigheden.
De projecten hebben vooral betrekking op gezondheid, scholing en 
bewustwording en worden gedragen door een in ons rijke Westen 
bekend geworden lokale Afrikaanse sporter, die door zijn of haar 
sportresultaten een Local Hero is geworden. 
Gekozen is voor atletiek omdat het een breedtesport is, die door veel 
mensen over de hele wereld bedreven wordt. 
De stichting hoopt via de Local Heroes anderen te inspireren èn 
motiveren om de economische cirkel op gang te brengen. Daar ligt de 
sleutel voor een beter, gezonder en krachtiger Afrika!




