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• Stedelijke distributie/Binnenstadservice

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
    biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl

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

❘ ❘ ❘

Unieke aanbieding 
voor de lezers van 
Novio Nova. 
Wilt u gratis een 
proefpakketje Bionade 
ontvangen? 
Stuur een mailtje aan 
info@fietsdiensten.nl 
met uw adresgegevens 
en het wordt bezorgd.

MEER WETEN OF ONLINE EEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE AANVRAGEN?
Kijk eens op onze vernieuwde site! 
www.drukkerijluxor.nl

TIP: de nieuwe collecties kerstkaarten
zijn binnen!
In voor een originele kaart? 
Vraag naar de mogelijkheden.

St. Annastraat 235-241 Nijmegen | T. 024-355 60 68

<

• 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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In de tweede helft van november ver-

schijnt er een special van NovioNova, 

hét magazine voor ondernemers in de 

Nijmeegse binnenstad. Het blad wordt 

geheel gewijd aan onderwerpen die pas-

sen in het thema ‘Beleef de Luxe van 

Nijmegen’. 

De extra uitgave krijgt een glossy uit-

straling en wordt op de consument 

gericht. De oplage van de special is 

bepaald op maar liefst 265.000 exem-

plaren. Verspreiding zal huis aan huis 

plaatsvinden in de regio Nijmegen, de 

stad Arnhem en in het Duitse grens-

gebied (Kreis Kleve). Om ‘NovioNova 

de Luxe’ (werktitel) ook voor de lezer in 

het grensgebied interessant te maken, 

wordt een flink deel van de redactionele 

pagina’s in het Duits vertaald en gepu-

bliceerd.

Met het oog op de feestdagen in 

december en, ondermeer, de Mariken 

Winterfeesten die in het kader van 

‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ op het 

programma staan, hebben stad en 

bedrijfsleven met deze extra uitgave van 

NovioNova een uitstekende mogelijk-

heid zichzelf extra in de schijnwerpers 

te zetten. 

 

stad, op de singels en in de ring daaromheen. 
De meerexemplaren gaan echter ook naar 
bezoekers en bewoners van het Nijmeegse 
centrum. Een geselecteerd aantal onderne-
mers, allemaal lid van de NovioNova Loyalty 
Club, zal het blad via een display op hun 
toonbank verspreiden onder bezoekers en 
relaties. Rond de 1.500 exemplaren vinden 
bovendien hun weg naar binnenstadbewoners 
die het blad, net als de ondernemers, gratis 
zullen ontvangen.

Redactionele formule
Verspreiding van NovioNova onder consu-
menten geeft overigens voor de uitgevers 
geen aanleiding om ook de redactionele for-
mule van het blad aan te passen. NovioNova 
is en blijft op de eerste plaats hét binnen-
stadsmagazine voor en door de ondernemers 
in de Nijmeegse binnenstad. De redactionele 
inhoud blijft dan ook gericht op die lezers-
doelgroep.

Adverteerders
De oplageverhoging is ingegeven door 
de veel gehoorde wens van met name  
(aspirant)adverteerders om NovioNova 
ook onder consumenten te verspreiden. 
Adverteerders vinden verspreiding van het 
magazine onder alleen ondernemers en 
sleutelfiguren in de binnenstad onvoldoende. 
Een bredere verspreiding van NovioNova kan 
ertoe leiden dat adverteerders eerder geneigd 
zijn hun advertentiebudget deels aan het blad 
te besteden, zo hopen de uitgevers. 

Organisaties
De advertentie-inkomsten bij NovioNova 
blijven tot nog toe sterk achter bij de ambi-
ties van het blad. Dat kan vooralsnog blijven 
verschijnen dankzij een (te) beperkt aantal 
vaste adverteerders en dankzij de financiële 
ondersteuning van binnenstadorganisaties 
zoals het Binnenstadsmanagement, het 
Ringstratenmanagement en de Kamer van 
Koophandel. Ook de inkomsten uit het lid-
maatschapsgeld van de NovioNova Loyalty 
Club dragen bij aan de exploitatie van het 
blad.

  ‹ pagina 15: ‘Hoge waardering  
 voor NovioNova’

Hét binnenstadsmagazine van Nijmegen nu 
ook voor bezoekers en bewoners binnenstad

Verdubbeling van 
oplage NovioNova

NovioNova, hét magazine voor onderne-
mers in de Nijmeegse binnenstad, ver-
dubbelt met ingang van het voorliggende 
septembernummer zijn oplage tot 4.500 
exemplaren per maand.

Verspreiding van NovioNova blijft plaatsvin-
den onder alle ondernemers in de binnen-

NovioNova komt
met luxe ‘special’
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beperkt tot 15 euro. Desgewenst kunnen  
rijwieleigenaren hun fiets laten registreren in 
de AFAC-databank. Mocht de fiets worden 
gestolen, dan kan deze aan de hand van de 
unieke AFAC-code sneller worden achter-
haald. 

Klantvriendelijk
Fietsen die uit het centrum zijn verwijderd, 
worden naar het AFAC-depot op Plein 1944 
gebracht. Rijwielen die bij het station zijn 
verwijderd, gaan naar het grotere AFAC-
depot aan de St. Teunismolenweg 17-19. 

Fietsparkeerbeleid op 1 september écht van start

AFAC opent fietsdepot op Plein 1944
Wie op 1 september of later zijn of haar fiets 
mist in de binnenstad, doet er verstandig aan 
eerst de Algemene Fiets Afhandelcentrale 
(AFAC) te bellen (telefoon 024 649 95 99), 
alvorens aangifte van diefstal te doen. 
Fietsen die door de gemeente wegens ‘fout-
parkeren’ uit het centrum zijn verwijderd, 
zijn namelijk voortaan terug te vinden in een 
depot van AFAC aan Plein 1944. 

Op 1 september start het nieuwe fietsparkeer-
beleid. Het is vanaf die dag de bedoeling dat 
bezoekers van het centrum hun fiets achter-
laten in een fietsenrek of in de (gratis en 
bewaakte) fietsenstallingen aan de Bisschop 
Hamerstraat of de Mariënburggarage. 
Mensen die hun fiets ‘los’ in het centrum of 
bij het station achterlaten, lopen het risico 
dat hun tweewieler wordt verwijderd.

Fiets registeren
Eigenaren van verwijderde fietsen kunnen het 
rijwiel op vertoon van een legitimatiebewijs 
en passende sleutel na betaling van 25 euro 
bestuursdwang weer ophalen. Nog enkele 
dagen, tot 1 september, blijft dat bedrag 

Deze locatie is met het openbaar vervoer 
beter bereikbaar dan het oude adres aan 
de Beurtvaartweg. Klantvriendelijker is ook 
de mogelijkheid om binnen de gemeente 
Nijmegen de fiets thuis te laten bezorgen. 
Die service kost 10 euro extra.

Het AFAC-depot aan Plein 1944 is open op 
alle werkdagen van 16.00 tot 17.00 uur. De 
telefonische bereikbaarheid is ook uitgebreid: 
op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, op de 
zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. 

Met de aanschaf van een Iveco Daily op aardgas en met laadklep is cen-
trumvervoerder Binnenstadservice.nl klaar voor zwaardere vormen van 
transport. De uitbreiding van het wagenpark stelt Binnenstadservice.
nl in staat pallets en rolcontainers van en naar de aangesloten 
(winkel)bedrijven in het stadscentrum te vervoeren.

Kleine truck op aardgas aangeschaft

Binnenstadservice 
kan nu ook zwaarder 
vervoer aan

Chauffeurs Eric van Haalen en Rolf Peters 
(voorgrond) van Binnenstadservice.nl 
demonstreren de nieuwe stadstruck op 
aardgas in de Nijmeegse Burchtstraat. 
Foto: NovioNova.

“Tijdens de startperiode konden we de 20 
aangesloten winkeliers makkelijk bedienen 
met de kleinere bestelauto. Nu we groeien en 
ook in meer straten in het centrum goederen 
afleveren, moeten we het materieel afstem-
men op de schaalgrootte. De verwachting is 
dat we een toename gaan zien in het vervoer 
van rolcontainers”, zegt Prudon. 
De kleinere bestelauto is ingeruild tegen de 
truck. Prudon: “Met dit voertuig kunnen we 
voorlopig vooruit. Mocht dit niet toereikend 
meer zijn in de toekomst dan zal er een voer-
tuig naast komen. We zullen dan niet kiezen 
voor een nog grotere wagen.”

lets en rolcontainers te vervoeren. Vooral 
met die rolcontainers zijn we blij, omdat 
we zo ook geconditioneerd vervoer kunnen 
verzorgen. Voor winkeliers in de foodbranche 
of horeca is dat een uitkomst. Voor enkele 
bedrijven was het voorwaarde om aan te slui-
ten bij ons”, aldus directeur Max Prudon van 
Binnenstadservice.nl.

De beschikbaarheid van het vrachtwagen-
tje, ‘t enige in zijn klasse dat af fabriek op 
aardgas wordt geleverd, maakt het voor 
Binnenstadservice.nl mogelijk de dienst-
verlening aan winkeliers in de binnenstad  
verder uit te breiden. 
“Met alleen de kleine bestelauto (ook op 
aardgas) was het niet mogelijk om hele pal-
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Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

COLUM
N

In de vakantie nog leed-
vermaak gehad? Ik wel. Je 
zult maar Rob Trip zijn, u 
weet wel, héél vroeger van 
Radio Gelderland, vroeger 
van NOVA, tegenwoordig 
van het Radio 1 journaal. 
Rob staat het hele jaar om 
half vijf op om vanaf zes uur zijn programma te 
presenteren. Heeft zélden iets nieuws, of het 
moeten de beurzen van Azië zijn.  Gaat ie één 
week met vakantie en dan pakken ze Karadzic 
op. Voel je je vanuit Benidorm, Giethoorn of 
Koutaloufari wel een loser! Wéér een heel jaar 
om half vijf op!
Nog zo een:
Dé boot, tijdens de Vierdaagsefeesten. Ik had 
een prachtige uitnodiging... dacht ik. Opgetogen 
fietsten wij naar de Waalkade. Aan boord wer-
den we allerhartelijkst ontvangen door Hans 
van Delft, Jan van Teeffelen en John Spierings 
namens het ACBN. Klasse! Tegen achten moes-
ten we constateren dat de andere gasten veel 
te laat waren. Ik probeerde nog: “De ontvangst 
op het stadhuis zal wel uitgelopen zijn... “ Maar 

nee, de Burgemeester, Minister 
Donner en alle uniformen kwamen 
ècht niet. De loopplank werd inge-
trokken en wij kozen het ruime 
Waalsop! Ik nog denken: “Wat lullig 
voor die gasten, dat ze de strikte 
dienstregeling niet hebben gehaald. 
Maar ja, dat gaat met de boot naar 
Terschelling nu eenmaal ook zo!” 
Enfin, de rest van het verhaal kent 
u. Veel genodigden boos dat we met 
z’n allen op de ‘Tweederangs boot’ 
zaten. 
Nou ik kan u mededelen, dat de 
Deniki van Marcel Boekhoorn, 
die toch wel als de ‘moeder aller 
jachten’ gekenschetst mag wor-
den, die avond geen betere locatie 
was geweest, want we hebben een 
heerlijke avond gehad! Uitstekend 
buffet, lekker drankje en vooral 
leuke gesprekken. Prachtig vuur-
werk! Het allerleukste? Als je met 
iemand stond te praten keek die je 
recht aan, in plaats van steeds even 
over jouw schouder te kijken of er 
misschien iemand aankwam die nóg 
belangrijker was! Op de A-boot nog 
nooit meegemaakt! Ik hoop dat ik 
volgend jaar wéér op de B-boot mag. 
Leuke avond verzekerd!

Kapitein Rob

De gemeente Nijmegen en spoorweg-
beheerder ProRail gaan het zuidelijk land-
hoofd van de spoorbrug over de Waal in ere 
herstellen. Het tijdens de oorlog bescha-
digde rijksmonument wordt in de komende 
maanden gereconstrueerd. De herstelwerk-
zaamheden zijn inmiddels begonnen en 
de verwachting is dat de historische stads-
poort dit jaar nog wordt heropend.

Het zuidelijk landhoofd, gebouwd tussen 
1876 en 1878, is eigendom van ProRail en 
uniek in zijn soort. Het was van oorsprong 
een markant bakstenen gebouw van drie 
verdiepingen met aan weerszijden een onne. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest een 
deel van de derde etage plaatsmaken voor het 
afweergeschut van de Duitsers. Na de oorlog 
is de beschadigde verdieping in zijn geheel 
verwijderd. 

Het torenmonument, dat nu kunstenaars- 
ateliers huisvest, bevindt zich in het middel-
punt van een aantal belangrijke stedenbouw-
kundige ontwikkelingen in Nijmegen. Direct 
ten westen van het landhoofd wordt het indu-
striegebied langs de Waal getransformeerd 
in een nieuw woonwerkgebied (Waalfront). 
Hiermee wordt de bestaande Waalkade, 
onder de spoorbrug door richting het westen 
verlengd. Daartegenover, aan de noordzijde 
van de rivier, wordt het stadsdeel Waalsprong 
gebouwd. De spoorbrug, met daaraan vast de 
fietsers- en voetgangersbrug, vormt een cen-
trale as tussen de twee oevers. 

De reconstructie, een initiatief van de 
gemeente, kost ruim één miljoen euro en 
wordt betaald door de gemeente, ProRail, het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat en uit 
het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling. 

Nijmegen herstelt
zeldzame stadspoort

Landhoofd spoorbrug Nijmegen anno 1880. Foto: gemeente Nijmegen

Waalkade à la Carte
gaat op de beurstoer
De organisatie van Waalkade à la Carte gaat, 
om het evenement volgend jaar veilig te stellen, 
nu al tijdens de Business Kontakt Dagen in het 
Triavium in Nijmegen op acquisitiepad. 

Niet zozeer om restaurateurs te bewegen om 
deel te nemen aan het culinair festijn op de 
Waalkade, maar meer om het bedrijfsleven 
te porren om tijdens Waalkade à la Carte 
relaties, klanten of medewerkers eens lekker 
bourgondisch te verrassen.
Er wordt door Waalkade à la Carte onder de 
naam ‘Waalkade Zakelijk’ een arrangement 
aangeboden, dat intekenaars enige 
exclusiviteit gunt. Het arrangement valt te 
boeken vanaf 40 personen. Het afnemende 
bedrijf wordt daarmee gekoppeld aan een 
van de deelnemende restuarants en heeft 
tijdens de bedrijvenavond het terras van dat 
betreffende restaurant exclusief in gebruik. 

Waalkade à la Carte staat in 2009 voor 
donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus 
op de agenda. 

Informatie: info@waalkadealacarte.nl
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Het festival geeft een goed beeld van de 
cultuur in Brazilië door een mix van dans, 
percussie, live muziek en Braziliaans eten en 
drinken. Er wordt echter ook een uitstapje 
gemaakt naar de meer Caraïbische danssoor-
ten, zoals salsa en merengue. 

Parade
Op zaterdag start het festival met een 
Braziliaanse parade met sambabands, dan-
sers en danseressen door de binnenstad. De 
parade start om 14.00 uur op de Waalkade en 
eindigt op Plein44 waar DJ Paulo dan al enige 

Sambafestival maakt
centrum tropisch ‘hot’

uren zorgt voor swingende tropische muziek. 
Braziliaanse hapjes en drankjes, zoals cairpi-
rinha’s en sucos zorgen voor lekkere verfris-
sing.
De zaterdagavond staat in het teken 
Nijmegen Tropical. Van samba wordt dan 
overgeschakeld naar salsa, de dans die 
bekend is van onder meer de Nederlandse 
Antillen. Op het hoofdpodium op Plein44 
zorgt een live band voor heerlijke dansbare 
muziek, terwijl voor de wat minder danslusti-
gen lekkere tropische drankjes en hapjes ver-
krijgbaar zijn. Na afloop van de live muziek 

Tweede kraslotenactie tijdens Najaarskermis

gaat het feest vervolgens door met lekkere 
afterparties in Club Inferno en Caribisch 
Centrum Amanné.

Percussiebands
Op (koop)zondag 7 september start het festi-
val om 12.00 uur met opzwepende percussie 
van meer dan 25 sambabands. De bands 
komen uit Nederland, België, Duitsland, 
en Engeland. Deze bands zijn te zien en te 
horen op Plein44, Grote Markt, Molenstraat, 
Koningsplein, Ganzenheuvel, Mariënburg, 
Kelfkensbos/Hoogstraat.

Swingende percussie, tropische Latin-muziek, salsadansen en nog veel meer 
tropische sferen. Op zaterdag 6 en (koop)zondag 7 september staat het centrum 
van Nijmegen weer helemaal in het teken van de vierde editie van het bruisende 
Sambafestival. Het wordt tropisch ‘hot’ in de binnenstad. 

Nijmegen Tropical, zaterdagavond op het 
hoofdpodium op Plein44.

Zij kunnen de krasloten tot en met zaterdag 
11 oktober aan hun klanten uitreiken. Het 
prijzenpakket wordt ondermeer geleverd door 
de kermisexploitanten, die kortingen geven of 
gratis ritjes.

Geen limiet
De kraslotenactie is wederom een initia-
tief van de werkgroep promotie van het 
Binnenstadsmanagement. De werkgroep 
heeft ondermeer tot taak de thema’s voor de 
koopzondagen uit te werken.
In de Vierdaagseweek werd een dergelijke 
kraslotenactie voor de eerste keer georgani-
seerd. Toen vielen er T-shirts met het ‘Altijd 
Nijmegen’-beeldmerk te winnen. De actie 
werd een succes omdat de winkeliers hun 
klanten konden trakteren op een gratis kraslot 

Binnenstadondernemers krijgen weer 110.000 loten te verdelen

Voor de tweede keer in vier maanden wordt er in de 
Nijmeegse binnenstad een grote kraslotenactie gehouden. 
Ter gelegenheid van de traditionele Najaarskermis en koop-
zondag 5 oktober worden op zaterdag 4 oktober 110.000 
krasloten (ca. 150 krasloten per winkelier) verdeeld onder de 
winkeliers in het stadscentrum.

bij een minimale verkoopwaarde van € 10,-. 
Voor de kraslotenactie rond de najaarskermis 
en koopzondag 5 oktober heeft de werkgroep 
geen verkooplimiet vastgesteld. “Winkeliers 
mogen zelf bepalen wie zij een kraslot mee-
geven”, klinkt het vanuit RBT KAN, waar uit-
voering wordt gegeven aan de kraslotenactie.

Kermislint als vanouds
De grote Najaarskermis in Nijmegen is 
tevens het thema voor koopzondag 5 oktober. 
De kermisattracties zijn als vanouds te vin-
den op Plein44, Koningsplein, Mariënburg, 
Hertogstraat, Kelfkensbos en de Waalkade. 
“Er was sprake van dat Plein44 dit jaar niet 
beschikbaar zou zijn in verband met de herin-
richting. Maar de werkzaamheden beginnen 
later en we konden dus toch op het plein 
terecht. Dat betekent dat er aan het kermislint 
in de binnenstad niets veranderd is”, vertelt 
Ivo Janvier van Bureau de Kermisgids in 
Alphen aan de Rijn.

Loopspookhuis 
De Kermisgids, een onafhankelijk in kermis- 

Nijmeegse binnenstad twee dagen in de ban van Brazilië
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Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

ReGeLS
Weer terug uit een zonnig 
Spanje, rijst bij mij de vraag 
hoe het toch komt dat de 
Spanjaarden veel relaxter 
leven dan wij. Ligt het aan 
het heerlijke klimaat, heb-
ben ze gewoon een ander 
levensritme, of hebben Zuid-Europeanen sowieso 
een veel gemoedelijker karakter? Ik weet het 
niet, maar de verschillen zijn er wel.

In het dorp waar wij verbleven, was het drie 
dagen lang FIËSTA! Er werd breed uitgepakt 
op diverse podia met live muziek, op straat 
werden gezellige bars gebouwd en op elke hoek 
kwam je wel een eetkraam tegen. Zeg maar de 
Vierdaagsefeesten in het klein. 
’s Morgens vroeg werd je gewekt met enorme 
knallen van vuurwerk. Neem van me aan dat dit 
in de bergen geweldig klonk! Vanaf 08.00 uur 
was het raak en begon de plaatselijke harmonie 
te spelen. Dat ging de hele dag door. In de late 
avond werd het even rustig, want dan zat ieder-
een aan tafel, maar rond middernacht begon het 
weer. De muziek speelde door tot 07.00 uur in 
de ochtend. Niemand die er om maalde. 
Waar wij ons hier onnoemelijk druk maken 
over geluidsnormen en ambtenaren continu met 
metertjes door de stad lopen, staat de politie 
daar gemoedelijk tussen de mensen en laat 
iedereen lekker z’n gang gaan. Niks uitgemeten 
meters voor de terrassen. De Keuringsdienst 

van waren niet gezien. Geen ver-
plichte prijslijsten. En ging er iets 
mis? Nee, het was gezellig en er 
hing een volledig ontspannen sfeer. 

Het grote verschil met onze feesten 
zit ’m in de houding en het gedrag 
van de mensen. Hier in Nederland 
hebben wij de regel zo’n beetje als 
norm gemaakt. Het gaat er niet om 
of de muziek overlast veroorzaakt, 
maar we maken ons er druk over 
of de norm wel of niet overschre-
den wordt. En ja, dan bepalen de 
(notoire) klagers wat er wel en niet 
mag. Jammer.
Hoewel ik dat niet heb waargeno-
men, zal het ontbreken van regels 
ook wel eens tot ongewenste situ-
aties leiden. Maar met een beetje 
minder zou het bij ons voor veel 
mensen wat prettiger werken en 
ook beter toeven zijn.

VAN BINNENUIT

COLUM
N

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

Daarnaast zijn er capoeïra demonstra-
ties (Braziliaanse danssport) en is er een 
Braziliaanse markt op Plein44. Ook elders 
in de binnenstad zijn standjes met Zuid-

Amerikaanse 
producten te 
vinden.
Later op de 
middag pakt 
DJ Paulo de 
draad weer op 
als opwarmer 
voor de grote 
finale aan het 
eind van de 
middag. Tijdens 
een zinderende 
finale spelen alle 
bands samen. 
Na deze laatste 
sambaklanken is 
het vervolgens 
nog even lek-
ker nagenieten 
in Caribisch 
Centrum 
Amanné.

Informatie: www.sambafestivalnijmegen.nl

Architecten leiden rond
Zaterdag 13 september organiseert het 
Architectuur Centrum Nijmegen in het 
kader van Nationale Monumentendag drie 
rondleidingen in Nijmegen. Het thema van 
de monumentendag is Sporen. 
Nijmeegse architecten leiden deelnemers 
langs 3 verschillende gebieden die de 
laatste jaren sterk van gedaante zijn gewis-
seld. Om 11.00 uur is er een rondleiding 
door de St. Josephhof (verzamelen: ACN, 
Ridderstraat 27- De Lindenberg), om 13.00 
uur een rondleiding door de Mariënburg 
door architect Paul van Hontem (verzame-
len: ACN, Ridderstraat 27- De Lindenberg) 
en om 15.00 uur een rondleiding door 
Frank Willems over het Dobbelmanterrein 
(verzamelen: Wijkcentrum Burghardt 
Nijmegen - Bottendaal, Burghardt v.d. 
Berghstraat 112). Deelname aan de rondlei-
dingen is gratis.

Poëziefestival op 
10 plaatsen in binnenstad
De dichters Jules Deelder, Kees ‘t Hart 
en Francine Oomen betreden op 22 
oktober 2008 het podium tijdens de 
zesde Nijmeegse editie van poëziefestival 
Onbederf’lijk Vers. 
Het zijn de eerste namen die het affiche 
van het poëziefestival sieren. Naast tien 
gerenommeerde dichters zullen ook twin-
tig talentvolle nieuwkomers hun poëzie 
ten gehore brengen. Aanstormend talent 
dat kans wil maken op een podiumplaats 
kan zich nog tot 1 september aanmelden. 
Met negentig optredens, verdeeld over tien 
uiteenlopende locaties in de Nijmeegse 
binnenstad, is Onbederf’lijk Vers het groot-
ste gratis toegankelijke poëziefestival van 
Nederland.

Vestingstad Nijmegen
in Museum Het Valkhof
Door de opheffing van de vestingstatus 
verloor Nijmegen vanaf 1874 voorgoed 
haar aanzien als garnizoenstad: vestingmu-
ren en poorten werden afgebroken en de 
stad werd uitgelegd. Museum Het Valkhof 
toont vanaf 29 augustus, in samenwerking 
met het Regionaal Archief Nijmegen, in 
het Prentenkabinet uit de collecties van 
de beide instellingen een selectie van 65 
foto’s, aquarellen en schilderijen van twee 
Nijmeegse kunstenaars, de amateur-schil-
der Rudolphus Lauwerier (1797-1883) en de 
fotograaf Gerard Korfmacher (1835-1914). 
Zij legden - ieder op eigen wijze - deze 
ingrijpende transformatie van Nijmegen 
vast. 

sen gespecialiseerd organisatiebureau, 
organiseert in opdracht van de gemeente 
Nijmegen de traditionele najaarskermis. 
Janvier kan melden dat Nijmegen dit jaar kan 
rekenen op twee noviteiten in het aanbod van 
kermisattracties. Zo valt er op Kelfkensbos te 
genieten van de attractie ‘Around the World’, 
een voor Nijmegen nieuwe en spectaculaire 
zweefmolen die de inzittenden tot 55 meter 
boven het maaiveld ronddraait.
Ivo Janvier: “Helemaal nieuw is het spannen-
de loopspookhuis ‘NewYork NewYork’, dat 
ook een plaatsje krijgt op Kelfkensbos. Deze 
attractie werd vorige maand in Nederland in 
gebruik genomen.”

Ter verhoging van de kermisvreugde wordt 
bekeken of op koopzondag 5 oktober ook 
nog een dweilorkest door de binnenstad kan 
zwerven. In ieder geval zal de Solartrein die 
door zonne-energie wordt voortbewogen, de 
benedenstad met het kermisterrein op de 
Waalkade verbinden. Ritjes in de Solartrein 
zijn gratis. De Najaarskermis draait van zater-
dag 4 tot en met zondag 12 oktober. 
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Te huur
Oranjesingel 30 - Nijmegen

In een prachtig gerenoveerd kantorenvillacomplex, gelegen aan de mooiste invalsweg van 
Nijmegen en in nabijheid van het stadscentrum, kantoor-/praktijkruimte op de begane 
grond met een uitermate representatieve uitstraling en een tweetal beeldbepalende erkers 
aan de voorzijde. In nabijheid van NS-station gelegen.

In totaal ca. 266 m2 BVO kantoorruimte op de begane grond, verdeeld over een diverse kantoorkamers 
en tevens voorzien van toilet, pantry, archiefruimte en garderobe. De ruimte is middels een zelf-
standige entree te bereiken. In de kelder ca. 85 m2 archiefruimte. Het pand is voorzien van diverse 
authentieke details en kent een volwaardig opleveringsniveau, voorzien van systeemplafonds, schei-
dingswanden, vloerbedekking enz. CV-gas aanwezig. Aan de voorzijde zijn een tweetal parkeerplaatsen 
op eigen terrein aanwezig, die zijn inbesloten in de huurprijs. Aanpassingen van de ruimte door ver-
huurder zijn in overleg mogelijk tegen meerprijs. Huurovereenkomst 5 jaar plus 5 optiejaren conform 
het laatste ROZ-model. Bankgarantie 3 maanden betalingsverplichting.

Aanvaarding: op korte termijn
Huurprijs: € 45.000,- per jaar exclusief servicekosten

St. Annastraat 2, 6524 GA Nijmegen  
T: (024) 360 45 55   E: info@hestia.nl  W: www.hestia.nl



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

Midstaete in 
kantoor ING

Op de derde verdieping van de ING Bank aan 
de Oranjesingel wordt ING-dochter Midstaete 
gevestigd. Midstaete is een landelijke keten 
van vooruitstrevende en toonaangevende 
financieel dienstverleners voor zowel par-
ticulieren als bedrijven. De omvang stelt 
Midstaete in staat gunstige regelingen te 
bedingen bij vrijwel alle gerenommeerde geld-
verstrekkers en verzekeraars van Nederland. 
Een aantal verzekeringen zijn direct via de 
website af te sluiten.

Miller Media 
op Oranjesingel

Miller Media bv is verhuisd. Het mediabe-
drijf, tot nog toe gehuisvest in de Nieuwe 
Marktstraat, is gespecialiseerd in het ontwik-
kelen, produceren en exploiteren van multi-
mediale content binnen de segmenten food 
en lifestyle. Miller Media heeft nieuwe huis-
vesting gevonden aan de Oranjesingel.

Metamorfose 
voor bar LUX

LUX gaat verbouwen. De afgelopen jaren 
heeft het arthouse verschillende malen water- 
en brandschade opgelopen. Die schade wordt 
nu hersteld. Daarnaast krijgt de bar een meta-
morfose. Een deel krijgt een take-away-func-
tie, een snelservice voor mensen die naar de 
film, een theatervoorstelling of debat willen. 
Tijdens de werkzaamheden blijven de zalen, 
het café en het restaurant blijven gewoon 
open. Vrijdag 19 september wordt het ver-
nieuwde café feestelijk geopend.

Sterre + Tijl in
Nieuwstraat

De Nieuwstraat is een kinderwinkel rijker. 
Bij Sterre + Tijl kunnen (aanstaande) ouders 

terecht voor buggies, kinderwagens, wiegen, 
ledikanten, commodes, kasten, juniorbedden, 
speelgoed, boeken en kleding voor kinderen 
tot 3 jaar.

Fair Trade
verbouwt

De Fair Trade Shop in de Ziekerstraat gaat 
verbouwen. De winkel krijgt een geheel nieuw 
interieur. Klanten moeten het gedurende de 
werkzaamheden zien te redden zonder de 
wereldgeschenken, variërend van exotische 
sieraden tot eerlijke pindakaas. Vanaf 18 sep-
tember is de Fair Trade Shop weer open. 

Naaimachinehandel
Teunissen neemt 
Passementerie over

Nauwelijks enkele weken nadat bekend werd 
dat Passementerie Geurts in de Nijmeegse 
Bloemerstraat zijn deuren zou sluiten, joegen 
Helma en Wim Teunissen van de gelijknami-
ge naaimachinehandel op de hoek van de Van 
Broekchuysenstraat en de Hertogstraat de 
kogel door de kerk. Zij nemen Passementerie 
Geurts over, waardoor de de kantjes, bandjes, 
knopen, ritsen, voering en overige fournituren 
behouden blijven voor de binnenstad van 
Nijmegen.

Mevrouw Geurts blijft als adviseur van het 
echtpaar Teunissen op de achtergrond bij 
de zaak betrokken. Het assortiment van 
Passementerie Geurts - ondermeer 60.000 
verschillende knopen - verhuist naar de win-

kel van Teunissen aan de Hertogstraat. 
Voor de assortimentsuitbreiding wordt de 
winkel bouwkundig aangepast. Op 13 sep-
tember, tegelijkertijd met de opening van de 
tegenover gelegen Hertogpoort, geven de 
Helma en Wim Teunissen een feestelijk tintje 
aan die assortimentsuitbreiding. 

Bestemming pand Geurts 
nog onbekend

Het interieur van het pand van Passementerie 
Geurts is inmiddels op de keuken na ont-
ruimd (zie foto). De eigenaar van het pand in 
de Bloemerstraat kan nog niets zeggen over 
de nieuwe bestemming.

Rectificatie

De homeopathiepraktijk Home Mas is niet 
gevestigd in de In de Betouwstraat, zoals 
NovioNova in juli abusievelijk meldde, maar 
in de Tweede Walstraat nummer 85. 
De praktijk wordt overigens door dr. Isolde 
Birk gedeeld met Nienke Poiesz, die prakti-
zeert in Chinese massages. “Voor klachten-
behandeling of ter ontspanning geven we 
energiemassages, gebaseerd op acupunc-
tuur”, aldus Nienke Poiesz. 
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

RABOBANK

novionovionovio
novanova

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

Rabo ChaRity DeSK

Wie aan charity wil doen, kan 
alleen al in Nederland kiezen uit 
minstens 18.000 goede doelen. 
Hoe kies je uit die vele bekende en 
minder bekende goede doelen een 
project dat precies past bij jouw 
wensen? Dat is haast onbegonnen 
werk en onder andere daarom heeft 

de Rabobank de Rabo Charity Desk opgericht. 
De Charity Desk helpt klanten die substantieel 
aan een goed doel willen bijdragen om een 
weloverwogen keuze te maken. De Rabobank 
heeft een jarenlange ervaring opgebouwd en 
klanten kunnen profiteren van haar kennis 
en netwerk. Veel klanten weten niet dat de 
Rabobank ieder jaar een deel van haar winst 
aan goede doelen besteedt. 

De accountmanager inventariseert samen met 
de Charity Manager de wensen van klanten die 
(een deel van) hun vermogen in willen zetten 
om iets (terug) te doen voor zijn of haar omge-
ving. Daarbij willen we u ook de mogelijkheid 
bieden om te kiezen voor een lokaal goed doel. 
Advies bij de keuze voor een goed doel op maat 
is een gratis service van Rabobank voor klan-
ten die een substantieel bedrag willen schen-
ken. De Charity Desk helpt op een neutrale en 
onafhankelijke manier om een weg te vinden in 
de vele doelen die er zijn. 

Wilt u meer weten over wat de Rabo Charity 
Desk voor u kan betekenen? Informeer bij 
de Rabobank naar de mogelijkheden. Onze 
accountmanagers vertellen u er graag meer 
over.

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. 

Minder papierwerk
Nijmeegse horeca

Horecawijzer: vergunningen binnenkort digitaal aanvragen

“Het beginnen of overnemen van een 
horecabedrijf brengt een enorme papieren 
rompslomp met zich mee”, weet wethouder 
Hannie Kunst van Economische Zaken. “Met 
Den Haag en Amsterdam loopt Nijmegen 
voorop om al dat administratieve gedoe 
voor de horeca wat makkelijker te maken. 
Nijmegen wil als eerste in het land de vergun-
ningaanvragen digitaal laten verlopen. Dat 
betekent dat ondernemers nog maar één 
keer hun doopceel hoeven te lichten voor het 
aanvragen van alle benodigde vergunningen. 
En hoeven daarvoor niet eens meer naar het 
stadhuis of het Bedrijvenloket te komen. Alle 
administratieve handelingen kunnen voortaan 
via internet verricht worden.”

Ellenlange formulieren
Met name ondernemers die een café, restau-
rant of andere horecazaak willen beginnen of 
overnemen, werden tot nu toe overrompeld 
door het aantal vergunningen dat ze moesten 
aanvragen. Een opsomming: Drank- en hore-
cavergunning, exploitatievergunning, gebrui-
kersvergunning, de Bibobtoets (integriteitbe-
oordeling), terrasvergunning, reclamevergun-
ning, ontheffing geluid, kansspelvergunning, 
zakelijke parkeervergunning en eventueel de 
aanvraag btw-nummer. 

Hannie Kunst: “Voor al die vergunningen 
moesten steeds opnieuw dezelfde gegevens 
ingevuld worden op ellenlange formulieren. 
Natuurlijk kan dat veel eenvoudiger door bij-
voorbeeld die stamgegevens maar één keer 
te hoeven invullen. Twee jaar lang hebben 
we er over gedaan om een programma te 
ontwikkelen dat gegevensbundeling moge-
lijk maakt en dat er bovendien voor zorgt 
dat de benodigde informatie bij de juiste 
gemeentelijke afdeling terecht komt.”

Onbegrijpelijk
Het gemeentebestuur wil met ‘Horecawijzer’ 
vooral de serviceverlening richting onder-
nemers verbeteren. “Tijdwinst en efficiënter 
werken zijn bijkomende voordelen. Op de 
eerste plaats gaat het erom die aanvraag-
procedures voor de ondernemers makkelij-
ker te maken. We kregen daar veel klachten 
over. Mensen begrepen niet waarom ze 
steeds opnieuw dezelfde informatie aan de 
gemeente moesten geven.”

‘Horecawijzer’ zal eind september in 
werking treden. Wethouder Kunst wil het 
systeem tegelijkertijd met de uitreiking van 
de Zomerterrasprijzen op maandag 22 sep-
tember officieel in gebruik nemen.

Met uitvoering van het plan ‘Horecawijzer’ zullen de stapels papier op de bureaus van 
Nijmeegse horecaondernemers aanzienlijk kunnen slinken. ‘Horecawijzer’ is geïnitieerd 
door het gemeentebestuur en heeft tot doel het vergunningensysteem voor de horeca 
te vereenvoudigen.

 



Inmiddels ben ik behoorlijk uit mijn winkelpand gegroeid. Ik wil graag 
uitbreiden maar ik heb geen zin in lange procedures. Nu heb ik gehoord 
dat sinds 1 juli 2008 de wetgeving rondom bouwvergunningen gewijzigd 
is en dat ik sneller een bouwvergunning krijg als ik die aanvraag. Klopt 
dat?

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening 
in werking getreden en is de Woningwet op 
onderdelen gewijzigd. Heeft dit nu gevolgen 
voor de termijn waarbinnen het college van 
burgemeester en wethouders moet beslissen 
op een bouwaanvraag? 

Voor een uitbreiding van een winkelpand 
is een reguliere bouwvergunning nodig. In 
de Woningwet is bepaald dat het college 
van burgemeester en wethouders binnen 12 
weken beslist op de bouwaanvraag. Deze 
termijn kan door het college worden verdaagd 
met ten hoogste zes weken. Dit was ook 
voor 1 juli 2008 het geval en daaraan ver-
andert niets. Het college moet binnen deze 
termijn beslissen. Doet zij dat niet, dan is de 
bouwvergunning van rechtswege verleend. 
Overigens kan door belanghebbenden wel 
bezwaar gemaakt worden en daarna beroep 
en hoger beroep worden ingesteld tegen de 
verleende bouwvergunning. Hierdoor wordt 
de termijn voor het verkrijgen van een onher-
roepelijke (in rechte onaantastbare) bouwver-
gunning aanzienlijk verlengd. 

Deze termijnen gelden niet als het bouwplan, 
de uitbreiding van de winkel, niet past binnen 
onder andere het geldende bestemmingsplan. 

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.

De bouwaanvraag wordt dan op grond van 
de Woningwet aangemerkt als een aanvraag 
om een ontheffing of een projectbesluit. De 
ontheffing en het projectbesluit zijn nieuwe 
rechtsfiguren, ingevoerd bij de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening. 

Als er een projectbesluit nodig is, wordt 
de bouwvergunning op een andere manier 
voorbereid. De procedure voor verlening van 
de bouwvergunning is dan aanzienlijk langer 
(minimaal 20 weken), nog afgezien van de 
beroepsmogelijkheden die er zijn. Bovendien 
zitten aan deze procedure de nodige haken 
en ogen. Daarvan is nog niet geheel duidelijk 
hoe ze gaan uitpakken, omdat het - zoals 
al is opgemerkt - een nieuwe rechtsfiguur 
betreft. Op het eerste gezicht lijkt het dat de 
procedure voor het verkrijgen van een bouw-
vergunning die afwijkt van een bestemmings-
plan door de wetswijzigingen niet veel korter 
geworden is.

David (D.H.) Nas
advocaat bij 
Poelmann van den Broek N.V.
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BOSPRAAT

Dick Bos
Product Plus 

Reclamebureau

Gaat het met u 
ooK zo SLeCht?
Sla de krant open, klik op 
nu.nl of kijk aan het einde 
van dag naar een discussieprogramma op tv: 
het is crisis. De prijzen stijgen, banken gaan 
failliet, huizenprijzen staan onder druk. Banken 
lenen elkaar geen geld meer en de olieprijzen 
verbreken alle records. Het is crisis en iedereen 
doet mee! Het lijkt wel een effectieve reclame-
campagne van de pessimisten. Maar prikken we 
door die pessimistische ballon heen, wat blijft 
er dan over? 
Gaat het wel zo slecht met ons? Ik denk dat de 
mensen elkaar in dit geval voornamelijk napra-
ten. Als iedereen maar blijft roepen dat het zo 
slecht gaat, dan geloven we dat met z’n allen. 
Maar is dat nu wel zo verstandig?
Nu de vakanties weer achter de rug zijn en 
iedereen de accu weer heeft opgeladen, ‘moe-
ten’ we weer volop aan de slag. Verander dat 
‘moeten’ in ‘mogen’ en ga vol goede moed op 
zoek naar kansen. Laat uw klanten zien dat u 
de toekomst met vertrouwen tegemoet treedt. 
Laat dat het goede voornemen zijn voor de laat-
ste maanden van dit jaar. Vertrouwen uitstralen. 
Daar draait alles om. Het is goed en het wordt 
alleen nog maar beter en leuker. Voor je het 
weet, is het weer Kerst en lopen we de hele dag 
door de stad op zoek naar cadeaus. 

Naast het uitstralen van vertrouwen moet u zor-
gen dat uw producten op een onderscheidende 
manier onder de aandacht worden gebracht. 

Wat opvalt, blijft hangen en wordt 
gewaardeerd. 
Op deze zaken kunnen wij invloed 
uitoefenen. Crises, of het nu krediet, 
liquiditeiten of vertrouwen betreft, 
daar hebben we geen invloed op. 
Daar kunnen we niets aan doen, 
alleen maar lijdzaam toekijken. 
Maar dat betekent niet dat we er in 
mee moeten gaan. Integendeel. Wij 
moeten vertrouwen houden, dat uit-
stralen en kansen blijven zoeken. 

SNELLER EEN BOUWVERGUNNING?
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tekst: Pieter Nabbe
foto’s: Edwin Stoffer

“Het duurt allemaal wat lang. Dat is niet pret-
tig, zeker niet met klanten die niet kunnen 
parkeren. Zelf moeten we ook omrijden om 
de auto kwijt te kunnen. En dan heb ik het 
nog niet over het rommelig uitzicht vlak voor 
de deur en dag in dag uit de geluidsoverlast.” 

Onder ondernemers aan de Waalkade heerst 
grote ontevredenheid over de aanhoudende 
werkzaamheden. Het enige positieve dat Cor 
de Vos, eigenaar van marktonderzoekbureau 
annex callcenter en uitzendbureau De Vos & 
Jansen, te berde kan brengen is de informatie-
voorziening vanuit de gemeente: “Dat moet ik 
ze nageven. We worden goed geïnformeerd.” 

Bewegwijzering
Vlakbij, om de hoek, aan de Lage Markt, zit 
Rob’s Knipshop. Ook Rob is niet echt geluk-
kig met de werkzaamheden op en rond de 
Waalkade. “Het verkeer wordt omgeleid en 
dat merk ik direct aan het aantal passanten 

en dus aan de omzet. Er zou best iets aan de 
bewegwijzering mogen worden gedaan, dan 
zou ik al iets geholpen zijn.”
Jules van Beek, directeur van Dutch Spirit, 
een modeontwerpbureau aan de Waalkade, 
laat een ander geluid horen. “Ik heb er eerlijk 
gezegd niet zo’n last van. Dit is een atelier 
waar we kleding ontwerpen dus we krijgen 
nauwelijks klanten over de vloer. Af en toe is 
het wat lawaaiig, dat is eigenlijk het enige.”

Horeca
Maar de Waalkade wordt toch met name 
beheerst door de vele restaurants en cafés. In 
de horeca liggen volgens uitbaters zaken als 
uitzicht, parkeergelegenheid en sfeer gevoeli-
ger dan in andere branches. Eén van die hore-
caondernemers is Mike Neuij, ooit afgestu-
deerd als waterbouwkundig ingenieur, maar 
inmiddels al negen jaar eigenaar van restau-
rant Beaubourg. Met kennis van zaken houdt 
hij de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten: 

De Waalkade als dijklichaam 
moet opgehoogd worden en ligt 
er bij als een reusachtige bouw-
put. Dat zal naar verwachting 
nog zeker een flink aantal maan-
den zo blijven. Ondernemers in 
de buurt kunnen weinig meer 
doen dan de overlast ondergaan. 
Zij moeten in elk geval nog tot 
april volgend jaar geduld heb-
ben. Vooral onder horeca-exploi-
tanten is de stemming er niet 
beter op geworden.

winkel en overlast

Mike Neuij, 
Café Beaubourg: ‘De kans 
dat de mensen ooit nog 

eens terug komen wordt er 
niet groter op.’

Mike Neuij

‘Een kop koffie en een uitsmijter met een vers laagje stuifzand

Grote ontevredenheid bij ondernemers Waalkade
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“Op de Waalkade ligt voor alle werkzaam-
heden zo’n 400 kuub zand gereed. Als het 
warm weer is, stuift dat met een beetje wind 
alle kanten op en landt dat, als het tegenzit, 
in de cappuccino of op een uitsmijter. Zie die 
mensen dat maar eens uit te leggen. De kans 
dat ze ooit nog eens terugkomen, wordt er 
niet groter op.”

Spierballenvertoon
Tim Delissen, eigenaar van Schenck en 
Schenckerij, is op een wel heel bijzondere 
onaangename manier getroffen door de werk-
zaamheden. Hij kreeg meegedeeld dat hij zijn 
terras moest sluiten: “De uitvoerders waren 

Jules van Beek, 
modeontwerpbureau 

Dutch Spirit: ‘Af en toe 
is het wat lawaaiig, dat is 

eigenlijk het enige.’

Rob Jansen, Rob’s 
Knipshop: ‘Met beweg-

wijzering zou ik al aardig 
geholpen zijn.’

Jules van BeekRob Jansen

kennelijk vergeten dat er behalve tussen het 
casino en Beaubourg nog meer horeca is. Ter 
compensatie is me een vergoeding geboden, 
maar die is nog geen acht procent van de 
omzet die ik genereer met de 110 zitplaatsen 
die mijn terras telt. Een schijntje. Het spier-
ballenvertoon van de gemeente is werkelijk 
een schande. Ik ben nu drie jaar hard aan het 
werk maar als het zo door gaat kan ik mijn 
deuren sluiten.”

Imagoschade
Eén van de bekendste cafés aan de Waal is 
Vivaldi’s, een etablissement van ondernemer 
Roel Velvis. Hij heeft nauwelijks een goed 
woord over voor de noodzakelijke werkzaam-
heden. “Het is hier al maanden één grote 
bende!” Net als zijn collega Neuij heeft ook 
hij veel last van overwaaiend stof dat zijn ter-
ras teistert. 
Volgens Velvis heeft het imago van de ‘entree 
van Nijmegen’ een flinke tik gehad. Hij zegt: 

“Wie vanaf de Grotestraat naar beneden 
loop en de Waalkade op wil lopen, ziet nu 
grote en lelijke hekwerken. Er staat dan wel 
een geel bord met de mededeling dat de 
Waalkade bereikbaar is, maar dat is niet echt 
uitnodigend. Veel passanten maken direct 
rechtsomkeer. Dat zie ik aan de omzet, cijfers 
liegen niet. “ 

Volgens Velvis hebben gemeente en 
Rijkswaterstaat er een behoorlijke klus aan 
om van de Waalkade weer een aantrekkelijke 
uitgaansgelegenheid te maken. “De Waalkade 
heeft met deze exercitie blijvende imagoscha-
de opgelopen.”

Grote ontevredenheid bij ondernemers Waalkade
13
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■ Eén aanspreekpunt ■ Heldere aanpak ■ Tijdwinst ■ Eenduidig advies

Het Bedrijvenloket van de 
Gemeente Nijmegen: servicepunt voor ondernemers

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

7
ZATERDAG6

SEPT
EN

CENTRUMVANAF 12 UUR

+
TROPICALNIJMEGEN



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
Hans Benda 
Benda Drukkers 
Huub Roelvink 
Arthouse LUX
Jan van Breukelen 
PenShop

Joost Duin 
Blokland, Duin & Van Esch 
administrateurs en belasting-
adviseurs 
Jos Doorman 
Doorman Nijmegen bv
Jos Sluijsmans 
Fietsdiensten
Luc Beumer 
Hans Janssen Bedrijfsmakelaars
Margriet Modderkolk
Van Wijk Interim & Project 
Management 
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 

NovioNova verschijnt elke laatste 
donderdag van de maand

Faits Divers vof 

Pieter Nabbe, André Sonneville

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 10-2008 
van NovioNova, verschijningsdatum 
25 september, is op maandag 8 sept. 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: 024 322 65 70  
W: www.vbonijmegen.nl
E: ted@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

Uit een kleine, telefonische rondvraag onder 
lezers van NovioNova is gebleken dat zij 
een hoge waardering voor het blad hebben. 
De diversiteit van de informatie in combi-
natie met de vormgeving sluit nauw aan bij 
het verwachtingspatroon dat de lezersdoel-
groep van het blad heeft. 

Het merendeel van de ondervraagden heeft 
de wens geuit het blad ook onder de aan-
dacht van klanten te willen brengen. Mede 
op die wens is het besluit van de uitgevers 
gebaseerd om de oplage van NovioNova te 
verdubbelen. Voor deze enquête werd geheel 
willekeurig een aantal lezers uit de doelgroep 
in het kernwinkelgebied benaderd.

Interessant genoeg
“Oplageverhoging naar bezoekers en bewo-
ners lijkt mij een goed idee. Adveteren wordt 
interessanter als de doelgroep breder wordt”, 
aldus Patrick Schouten van Jamin in de 
Broerstraat.
Jos Wegdam, eigenaar van Domino X in 
de Marikenstraat: “De informatie die in 
NovioNova staat is zeker interessant genoeg 
voor de consument, dus is oplageverhoging 
op zijn plaats.” Hij suggereert wat meer 
redactionele aandacht te besteden aan het 
personeelsvraagstuk waarmee binnenstadon-
dernemers te kampen hebben.

Ondernemers spreken zich uit in telefonische enquête

Hoge waardering
voor NovioNova

Buiten Nijmegen
“NovioNova komt bij ons, nadat wij hem zelf 
eerst gelezen hebben, altijd op de klanten-
leestafel te liggen. Dan merk ik wel dat klan-
ten de informatie over en uit de binnenstad 
leuk en boeiend vinden om te lezen”, zegt 
Mary der Linden, filiaalleidster van damesmo-
dezaak Ulla Popken in de Augustijnenstraat.
En Thijs Schreeven van de gelijknamige 
muziekhandel op Plein44 zegt: “Leuk blad 
om te lezen omdat het gaat over de stad 
en omgeving waar je zelf een bedrijf hebt. 
Oplageverhoging lijkt mij een goed idee. Wij 
zouden het blad wel willen meegeven aan 
al onze klanten die van buiten Nijmegen 
komen.”

Kritisch
Natuurlijk plaatsten ondernemers ook kriti-
sche kanttekeningen. Dat varieerde van “Altijd 
dezelfde bobo’s aan het woord” en “Altijd 
geklaag over de gemeente en het parkeerbe-
leid” tot “Te weinig aandacht voor de essentie 
van de problemen van de ondernemers”. 
Een enkeling merkte op geen heil te zien in 
verspreiding van NovioNova onder bezoekers 
en bewoners: “NovioNova moet een exclusief 
blad voor ondernemers in de binnenstad 
blijven.”

Ledenlijst NovioNova Loyalty Club

 
 ‹ vervolg van pagina 3 
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Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Persoonlijke gegevens

man        vrouw

Naam (Voorletters)

Achternaam

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum

Hobby’s / interessen

Advertentieplaatsing 1/8 pagina: 
graag voorkeur omcirkelen:

2008 aug sept okt 

 nov dec  

2009 jan febr mrt 

 apr mei juni    

Graag onderstaande gegevens (met blokletters) invullen.

man        vrouw

Handtekening voor akkoord:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lidmaatschap NovioNova Loyalty Club 

van 01-07-08 t/m 31-06-09 ad ¤395,- 

U kunt dit ingevulde en ondertekende 

formulier sturen naar: Faits Divers, 

t.a.v. Elles Jonker, Groenestraat 294, 

6531 JC  Nijmegen
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Na de bijzonder geslaagde avond in Arthouse LUX (zie 
ook pagina 22) staat de leden van de NovioNova Loyalty 
Club op dinsdag 7 oktober een bijzondere culinaire avond 
te wachten. 
Delicatessen- en cateringspecialist La Padella (Daalseweg) 
en wijnhandel De Gouden Ton (Hertogstraat) hebben 
voor die avond hun krachten gebundeld en bieden de nu 
al bijna 30 leden van de Loyalty Club de nodige culinaire 
gastvrijheid.
De supporters van ons blad kunnen uitgebreid kennis 
maken met de Italiaanse keuken en met de producten en 
specialiteiten die de mediterrane eetcultuur zo bijzonder 
maken. Ook wordt er geproefd van de wijnen die de hapjes 
en gerechten begeleiden, waarbij natuurlijk tekst en uitleg 
over de achtergronden van die wijnen wordt gegeven. 
De locatie en aanvangstijdstip voor deze tweede bijeen-
komst van de NovioNova Loyalty Club worden nog nader 
bekend gemaakt.
 

La Padella en Gouden Ton op 7 oktober gastheer

Culinaire avond leden NN Loyalty Club

Wilt u ook lid worden van de NovioNova Loyalty Club?
Stuur dan bijgaand formulier ingevuld op.



Gebroeders Van Limburg Festival 
verwacht 50.000 bezoekers

Festival groter dan ooit

Het laatste weekend van augustus staat 
de Nijmeegse binnenstad in het teken van 
de middeleeuwen. De eerste editie van het 
Gebroeders Van Limburg Festival werd 
gehouden naar aanleiding van de opening 
van de tentoonstelling van hun werk in 
Museum Het Valkhof. Dat eerste festival trok 
zo’n 7.500 bezoekers. Dit jaar verwacht de 
organisatie over twee dagen zeker 50.000 
bezoekers in de binnenstad te trekken. 

Hoogtepunten
Met een financiële bijdrage van het Task 
Force Ondernemersfonds is er het afgelopen 
jaar keihard gewerkt om een ‘trebuchet’ te 
maken. Dat is een middeleeuwse belegerings-
machine, die door de Bouwopleiding (BORN) 
van de Nijmeegse aannemers onder leiding 
van Jan van Soest is gebouwd. De trebuchet 
is te zien in het Kronenburgerpark. 
Nieuw is ook het riddertoernooi in het 
Valkhofpark. Ridders in volledig harnas zul-
len de strijd met elkaar aanbinden om de  
hand van de schone jonkvrouw. Een nieuw 
spectaculair hoogtepunt van het festival dat 
op zaterdag- en zondagmiddag te zien is. 
Sfeervol wordt ook de soiree op zaterdag-
avond met prof. Dr. Herman Pleij als hoofd-
gast. Kaarten voor alle evenementen kunnen 
besteld worden via de website www.gebroe-
dersvanlimburgfestival.nl 

Ondernemen
De middeleeuwse verkoopmarkt in de 
Burchtstraat, op zondagmiddag, telt dit jaar 
meer dan zestig deelnemers. Allemaal onder-
nemers die de mogelijkheden van de markt 
zien en hun waar te koop aanbieden. Een 
aantal ondernemers uit de binnenstad maakt 
dit jaar voor het eerst de stap om aan deze 
markt mee te doen. 

Melchior de Grood, marktmeester; ‘Er zijn 
nog kansen genoeg voor ondernemers om 
een eigen, uniek Gebroeders Van Limburg 
product te ontwikkelen. Wie dit jaar de boot 
gemist heeft, kan zich voorbereiden op het 
festival van 2009. Er is nog plaats.’
Informatie: 
www.gebroedersvanlimburgfestival.nl

Bekende Nijmegenaren
enthousiast voor optocht

Het Gebroeders van Limburg Festival is in 
korte tijd uitgegroeid tot het grootste mid-
deleeuwse festival van Nederland. 

André Stufkens, voorzitter van de organi-
serende stichting: “Het is fantastisch om 
te zien hoe in korte tijd heel veel min of 
meer bekende Nijmegenaren enthousiast 
zijn geworden voor het festival en actief 
meedoen. Albert Krielen, directeur van 
de Keizer Karel Podia loopt mee, net als 
Hans van Delft, Ton Lenting, Ben van 
Hees, Ronald Migo, Ton Linssen en wet-
houder Hannie Kunst. Ook leden van de 
Broederschap van de Blauwe Steen zijn in 
de optocht te vinden: Ger Leenders, Gerard 
van Groningen, Nol Smits lopen mee in 
middeleeuws kostuum. Zo laten ze zien 
hoe belangrijk dit festival geworden is voor 
de stad.”

De voorbereidingen zijn afgerond en alleen slecht weer kan 
roet in het eten gooien. De middeleeuwse kostuums zijn 
klaar, de tribunes op het Valkhof voor het riddertoernooi staan 
er en de organisatie staat klaar om de meer dan 300 middel-
eeuwers te begroeten. 

Uit het oog, maar niet uit het hart. Dat geldt zeker voor 
Erna van de Ven, de enige ‘zuster’ in de Broederschap 
van de Blauwe Steen. Zij bekleedt tegenwoordig een 
managementfunctie bij de Floriade in Venlo en woont 
nog in Molenhoek, waardoor ze toch nog enige bin-
ding heeft met Nijmegen.
Ook Erna neemt deel aan de Van Limburgoptocht door 
de stad. “Het is belangrijk om als stad je verleden 
uit te dragen. Nijmegen heeft een rijk middeleeuws 
verleden, dat al heel vroeg begint met Keizer Karel. Ik 
beeld een voorname dame uit de lagere adel uit. Alle fi-
guren die in de optocht meelopen, komen voor op een 
schilderij van de Gebroeders van Limburg. Zo vormen 
we samen een echt tableau vivant.”

Ook Theo Lemmen, directeur van de DAR, heeft zich 
een middeleeuws kostuum laten aanmeten. “Wie of 
wat ik voorstel in de stoet, weet ik eerlijk gezegd nog 
niet”, bekent hij tijdens het passen in het atelier van 
Corinne Roes in Lent. “Als lid van Novio Pontis, dat 
onze kostuums financiert, vind ik het van belang dat we 
allemaal meewerken aan de groei van dit evenement.”
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Robert Vroegop (lins) en zijn assistent 
René Bloemers helpen nog even een 
handje bij de afwerking van het interieur 
in het Oude Postkantoor.

Supermarktketen Albert Heyn wordt rond 
10 september in alle etalages van de win-
kels in de Van Broeckhuysenstraat breeduit 
geëtaleerd. 

Aan de officiële opening van het AH-fili-
aal in het Oude Postkantoor aan de Van 
Schevichavenstraat wordt door de winkeliers 
in de Van Broeckhuysenstraat luister bijgezet 
door in hun etalages ruimte beschikbaar te 
stellen aan de grootgrutter. 

Extra passanten
Met de etalage-actie geven de ondernemers 
aan dat zij erg blij zijn met de komst van 
Albert Heyn in het voormalige postkantoor. 
Iedereen is blij dat de verbouwing er op zit 
en het oude pand zo’n goede herbestemming 
heeft gekregen. Natuurlijk verwachten de 
winkeliers een graantje mee te pikken van de 
extra passantenstroom die AH nu eenmaal 
op gang zal brengen.

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

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

Albert Heyn wordt breed geëtaleerd
Overigens blijft het niet bij alleen de etalage-
actie in de Van Broekchuysenstraat. Ook de 
bewoners van de 26 in het pand gevestigde 
appartementen zullen met een passende 
geste welkom geheten worden. 

‘Mandjesconcept’
“Albert Heyn is zeer ingenomen met deze 
prachtige locatie en met de aandacht die 
onze collega-ondernemers schenken aan de 
opening van ons filiaal”, vertellen Robbert 
Vroegop, filiaalmanager en zijn assistent 
René Bloemers. “Het is in de binnenstad van 
Nijmegen toch al moeilijk om een grote win-
kellocatie te vinden. Het winkeloppervlak dat 
we in het Oude Postkantoor beschikbaar heb-
ben, bedraagt inclusief opslag zo’n 900 m2. 
We hebben er een uniek concept van kunnen 
maken, op een toplocatie in een prachtig 
gerenoveerd gebouw. Mooier kan niet”, jubelt 
Vroegop. 

Feestelijkheden rond offciële opening supermarkt Oude Postkantoor

In de overtuiging dat de In de Betouwstraat 
er eind september geheel volgens schema 
spik en span bij ligt, hebben de onderne-
mers in die ringstraat voor (koop)zondag 5 
oktober een vrolijke braderie op programma 
gezet. 

‘Winkels blijven bereikbaar’, onder die slogan 
proberen de winkeliers de herinrichtingspe-
rikelen van de In de Betouwstraat, die op 18 
augustus onmiddellijk na de vakanties begon-
nen zijn, goed door te komen. 

Feestje In de Betouwstraat op 5 oktober

Herinrichting wordt 
gevierd met braderie 

Spandoeken, regelmatige informatie op de 
gemeentelijke pagina in De Brug, frequent 
overleg met de gemeente en aannemer, alles 
wordt er aan gedaan om de overlast door 
de werkzaamheden voor een ieder zo klein 
mogelijk te houden.

De ondernemers hebben echter geantici-
peerd. Regeren is vooruitzien en met die 
gedachte is het initiatief genomen om de In 
de Betouwstraat eens flink in het zonnetje te 
zetten op het moment dat de herinrichting 

achter de rug is. Het straatfeest of braderie 
die voor klanten, bezoekers, bewoners en en 
natuurlijk ondernemers op touw wordt gezet, 
biedt een podium aan alle ondernemers uit 
de straat. Brocante, antiek maar ook uitstal-
lingen uit de diverse zaken en winkels, hapjes 
en drankjes van de eigen horeca-onderne-
mers zullen  het straatfeest opfleuren.
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Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
p/a Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen

De Hertogpoort, de oude stadspoort die 
de afgelopen maanden gereconstrueerd 
is op basis van fundamenten die bij 
reconstructiewerkzaamheden van het 
Hertogplein aan het licht kwamen, wordt 
op nationale monumentendag - zaterdag 
13 seoptember -officieel geopend door 
wethouder Paul Depla. 

De plechtigheid vindt plaats om 12.00 
uur en wordt door de ondernemers in 
de Hertogstraat aangegrepen om er 
voor bezoekers en bewoners een gezel-
lig middagje van te maken. Als het aan 
de ondernemers ligt, worden er op het 
Hertogplein die middag Oudhollandse 
spelen gespeeld. 
Voorzitter Aldo Paulo van 
Buurtvereniging Bataafs Kwartier zal 
een eerste exemplaar van de historische 
wandeling Bataafs Kwartier aan de wet-
houder aanbieden. Daarnaast zal Nicole 
Teunissen (Leenders Kantoormachines) 
als vertegenwoordiger van de onderne-
mersvereniging voor de wethouder een 
lekker Bataafs Biertje tappen. 

Paul Depla opent
gereconstrueerde
Hertogpoort

Extra fietsrekken 
Om de klanten in de nieuwe vestiging op 
hun wenken te kunnen bedienen, verwachten 

Vroegop en Bloemers zo’n 80 man personeel 
(part-time en full-time) nodig te hebben. 
Vroegop: “Die 80 medewerkers zijn voor 
de helft nieuwe medewerkers voor AH.  Ze 
komen voornamelijk uit de stad. Er wordt 
bij vervulling van de vacatures gelet op een 
evenredige verdeling tussen jong en ouder 
personeel. Het vakken vullen zal voornamelijk 
buiten de drukke winkeltijden om gebeuren.”

Het management van AH zegt zeer tevreden 
te zijn over de samenwerking met woning-
bouwcorporatie Talis -als pandeigenaar- en 
de gemeente Nijmegen. Wel hoopt Albert 
Heyn dat de gemeente nog extra fietsrekken 
gaat plaatsen naast de bloemenkiosk aan de 
overkant. Dit om zoveel mogelijk de overlast 
te beperken.

Gratis taart en receptie
De officiële opening van het AH-filiaal 
in het voormalige postkantoor aan de 
Van Schevichavenstraat vindt plaats op 
woensdag 10 september om 16.30 uur en 
wordt verricht door wethouder Hannie 
Kunst van Economische Zaken gevolgd 
door een receptie. Na 18.00 uur is de AH 
supermarkt tot 22.00 uur gewoon open 
voor klanten. De openingsaanbieding van 
die week is een appel/abrikozentaartje bij 
€ 15,- boodschappen. 

In het kader van de Nationale Monumen-
tendag en ter gelegenheid van de opening 
van de gereconstrueerde Hertogpoort 
worden op zaterdag 13 september de 
Ringstraten en hun specifieke historische 
kenmerken extra onder de aandacht van 
het publiek gebracht. 
Daarvoor zal de paardentram die dag 
extra ritten maken langs de monumenten 
en de vaak leuke winkels in de diverse 
Ringstraten. In het langzame tempo van 
de paardentram kunnen mensen dan 
genieten van alle gebouwen, gevels en 
verdere bijzonderheden. Leden van Het 
Gilde in Nijmegen geven tekst en uitleg 
en onderweg kan men uitstappen en 
opstappen. 
Voor de routeinformatie van de 
Paardentram:lees pagina 21, Agenda.

Monumentenroute
door de ringstraten
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Tijl Verschuur en Bas Neienhuijsen, de 
nieuwe eigenaren van café-restaurant De 
Karseboom in de Van Broeckhuysenstraat, 
hebben het etablissement omgedoopt in 
Café Faber. Met een nieuw concept in het 
oer-Nijmeegse horecapand kiezen de jonge 
ondernemers duidelijk voor een breuk met 
het verleden. 

Het concept is gebaseerd op daghoreca en 
happy hours waar een borrel bij geschon-
ken wordt. Daar past een nieuwe naam bij: 
Café Faber. “Duidelijk en krachtig”, zegt Tijl 
Verschuur die, geïnspireerd door namen als 
Café Van Buuren, gewoon de telefoongids 
opsloeg op zoek naar een goede achternaam. 
“Faber betekent vakman, werkman en dat 
spreekt ons beiden wel aan. We richten ons 
min of meer op de ‘werkers’ van de kantoren 
aan de singels.” Volgens het concept hebben 
ze als speerpunt gekozen voor lunches en 
borrels. Snel, vers en goed is hun motto.

Scoren
Het kasteleinsduo Verschuur en Neienhuijsen 
runnen ook al het Bascafe in de In de 
Betouwstraat en café De Tempelier in de 
Molenstraat. Verschuur noemt zich met zijn 
zakenpartner, een aanvaller en wil vooral sco-
ren met zijn lunches zoals hij zelf zegt. 
Waarom juist hier een lunchcafe beginnen?
“Duidelijk en simpel: een toplocatie in  
Nijmegen, zo tegenover het Marienburg-
pleintje. Ook nog in het mooiste horecapand 

(een monument) van Nijmegen. Beter kan 
haast niet! Het pleintje willen we graag meer 
gaan gebruiken, bijvoorbeeld als jeu-de-bou-
lesbaan.”

Verbeteringen
Richting gemeente zijn al enkele verbeter-
voorstellen gegaan. “De verlichting en de 
ondergrond van het pleintje zouden wel wat 
beter kunnen. We overwegen voorts volgend 
jaar een uitgebreid terras te beginnen op het 
plein. De vergunning is al aangevraagd. Ook 
zou het mooi zijn als de feestverlichting in 
een van de platanen op de zomeravonden 
kan branden”, lichten ze hun plannen toe. 
Inpandig wordt het bovenzaaltje - ooit de 
vaste vergaderplek van het Actief Comité 
Binnenstad Nijmegen - opgeknapt om het 
te kunnen gebruiken voor besloten partijen 
en borrels. Na deze werkzaamheden zullen 
de buurtbewoners uitgenodigd worden om 
nader kennis te maken met de eigenaren van 
Café Faber.

Tijl Verschuur en Bas Neienhuijsen: ‘Nieuw concept betekent breuk met het verleden’

Het aloude Karseboom
heet voortaan Café Faber



21

TE HUUR
IN HET HART VAN NIJMEGEN

Nijmegen - Arnhem

www.stmakelaars.nl

Tel: 024 - 365 10 10

Van Schevichavenstraat 1 Nijmegen
Representatieve winkelruimte in het souterrain gelegen met pantry en toilet.
Voldoende daglicht door verlaagde ramen aan zijde van Van Broeckhuysenstraat.

Vloeroppervlakte: Souterrain ca. 460  m² v.v.o.

Huurprijs  54.000,- per jaar exclusief BTW

Bloemerstraat 70-72 Nijmegen
Representatieve winkelruimte met opslagruimte in de kelder. Gelegen in het centrum van 
Nijmegen op loopafstand van het Centraal Station en zeer dicht gelegen bij diverse 
uitvalswegen.

Vloeroppervlakte: Kelder 150 m² v.v.o.
Begane grond 150 m² v.v.o.
Totaal 300 m² v.v.o.

Huurprijs  37.500,- per jaar exclusief BTW

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.

Vloeroppervlakte: 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 exclusief BTW

Tweede Walstraat 20-22 Nijmegen
Winkelruimte gelegen in het centrum en uitstekend geschikt voor zakelijke dienstverlening. 
Voormalige kantoorruimte van Dactylo en Vedior. Ook in delen te huur.
Vloeroppervlakte: Kelder ca. 100 m²

Begane grond ca. 150 m²
1e verdieping ca. 150 m²
Zolder ca.  75 m²
Totaal ca. 475 m²

Frontbreedte: ca. 16 meter

Huurprijs  47.500,- per jaar exclusief BTW.



Agenda
2008

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 september

Donderdag 28 augustus
Verschijning Nummer 9-2008 van ‘NoviaNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.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 

Dinsdag 2, 9, 16 en 23 september
Orgelconcerten in de St. Stevenskerk resp. verzorgd 
door Berry van Berkum, Bert van den Brink, Jean-Paul 
Steijvers en Geert Bierling. Tijdstip: 20.30 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl

Woensdag 3 & donderdag 4 september
Derde BedrijvenKontakt Dagen Nijmegen, Triavium, 
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur.
Informatie: www.bkdnijmegen.nl 

Woensdag 3, 10, 17 en 24 september
Historische stadswandeling door deskundige 
Gildegidsen van 14.00 tot 16.30 uur. Start vanaf 
ingang Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl 

Donderdag 4 september
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

Zaterdag 6, 13 en 20 september 
Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 6 en zondag 7 september
Vierde Sambafestival in het centrum van Nijmegen, 
alle dagen vanaf 12.00 uur 
Informatie: www.sambafestivalnijmegen.nl 

Zondag 7 september
Bataafse Preuverij, vanaf 12.00 uur.
Entertainment, muziek en markt in het Bataafs 
Kwartier op deze koopzondag.

Vrijwilligersmanifestatie 2008: “Meedoen in 
Nijmegen”. Jaarlijkse informatiemarkt en activiteiten 
rondom vrijwilligerswerk. Locatie: Mariënburg, van 

12.00 tot 16.00 uur. Informatie: www.vrijwilligerswer-
kregionaal.nl 

Zondag 7 en 14 september
Zondagmiddagrondleidingen in de St. Stevenskerk 
met als resp. thema’s ‘Rondje om de Stevenskerk’en 
‘Van Preekstoel tot Prinsenbank’. Tijdstip: van 14.00 
tot 15.00 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl

Woensdag 10 september
Officiële opening van AH-filiaal en appartementen in 
het Oude Postkantoor, Van Schevichavenstraat, vanaf 
16.30 uur door wethouder EZ, Hannie Kunst.

Vrijdag 12 september
Open Monumentennacht 2008, vanaf 19.30 uur. 
Vrijdagavondprogramma voorafgaand aan Open 
Monumentendagen met thema Sporen.

Zaterdag 13 september
Opening Hertogpoort, Hertogplein, 12.00 uur.
Wethouder Paul Depla verricht de officiële opening 
van de gereconstrueerde Hertogpoort.

Zaterdag 13 en zondag 14 september
Open Monumentendagen, dagelijks vanaf 09.00 uur. 
Openstelling van diverse monumenten in de binnen-
stad bezien vanuit het thema ‘Sporen in de oudste 
stad van Nederland’. 
Informatie: www.openmonumentendag.nl 

Maandag 15 september
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 

Zaterdag 20 september
Fietsmarkt 2008 op het Mariënburgplein met veel bij-
zondere fietsen, nieuwe designs en andere ‘duurzame 
mobiliteitsproducten’. Met speciale aandacht voor 
fietsen voor mensen met een handicap.

Maandag 22 september
Uitreiking Zomerterrasprijs 2008
Plaats en tijdstip nog niet bekend.

Exposities
binnenstad

t/m zondag 28 september
Expositie ‘Perfecta vida’ in galerie ‘ Zeven Zomers. 
Art’, Grote Markt 20/21. Openingstijden: vrijdag 
14.00-17.00 uur, zaterdag 12.00-17.00 uur en zondag 
12.00-17.00 uur. Olieverfschilderijen van Eelko van 
Iersel.
Informatie; www.zevenzomers.nl 

t/m zondag 4 januari 2009
Tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie, leven aan de 
Romeinse goudkust’, Museum Het Valkhof
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Vrijdag 12 september t/m 26 oktober, 
Expositie over de architectonische ontwikkelingen 
in de stad Dubai, Architectuur Centrum Nijmegen, 
Ridderstraat.

29 augustus t/m 22 januari 2009
Een laatste blik op vestingstad Nijmegen.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Belangrijkste 
evenementen
later dit jaar

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.

Zondag 16 november
25ste Zevenheuvelenloop.

December
Mariken Winterfeesten

‘Perfecta 
vida’ aan 
Grote 

Markt

‘Abstractie komt 
weer helemaal 
terug, in mijn 
visie is deze nooit 
weggeweest’, 
aldus galerie-
houder en kunstenaar Eelko van Iersel. De galerie op 
de Nijmeegse Grote markt exposeert unieke, non-
figuratieve olieverfschilderijen. De huidige expositie 
‘Perfecta vida’ (het perfecte leven) toont veel grote 
schilderijen, die uitermate geschikt zijn voor bedrijfs-
ruimten en voor particulieren die de ruimte hebben. 
Te zien in galerie ‘Zeven Zomers.Art’ aan de Grote 
Markt 20. 
Informatie op www.zevenzomers.nl.

De paardentram rijdt zaterdag 13 septem-
ber tussen 13.00 en 17.00 uur door de 
Ringstraten. 

De route: • Hunnerpark, oude stadsmuur, 
Poortwachtershuys • St. Josephhof, binnenplaats 
• Hertogstraat, gevel Nederlandse Bank • Van 
Broekchuysenstraat, Oude Postkantoor, pand 
Groote Broek • Van Welderenstraat, Rijksmonument 
De Glazen Kater • Bloemerstraat/Plein ‘44, 
huiskamer van Nijmegen; wederopbouw na 
‘40-’45 • Lange Hezelstraat: rondgang kelders 
oude stad/Weeshuis/kindertheater i.s.m. Oude 
Stad; St. Jabobskapel, Rode Weeshuis • Parkweg, 
Kronenburgerpark en stadsmuur • Doddendaal/
Parkweg, Oude Weeshuis, Hessenberg, Titus 
Brandsmakapel • Marienburgplein, gevels voorma-
lige bankgebouwen • Hertogstraat, Kelfkensbos en 
weer terug. 21
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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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‘De zucht naar het schone van Dubai’ is de titel 
van een bijzondere expositie over de architec-
tonische ontwikkelingen in de stad Dubai, die 
van 10 september tot en met 26 oktober in het 
Architectuur Centrum Nijmegen (Lindenberg, 
Ridderstraat) te zien is. 
De expositie vindt plaats in het kader van de 
toptentoonstelling ‘Luxe en decadentie’ in het 
Museum Het Valkhof en refereert bovendien aan 
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’. Het Architectuur 
Centrum Nijmegen is organisator van de ten-
toonstelling, als hoofdsponsor gesteund door 
Royal Haskoning. 
Vrijdag 12 september om 17.30 uur opent Leo 
Visser, lid van de raad van bestuur van Royal 
Haskoning, de expositie. Voorafgaand zal Marijke 
Brouwer, directeur van Museum het Valkhof, een 
link leggen met de 
expositie “Luxe en 
decadentie: Leven 
aan de Romeinse 
goudkust.”

Expositie over de
luxe van Dubai Arthouse LUX had de primeur en mocht als eerste de leden en hun 

introducé’s van de NovioNova Loyalty Club ontvangen. Dat gebeurde 
dan ook in stijl. Een kleine dertig supporters van NovioNova maakten 
van de uitnodiging gebruik om de voorpremière van ‘Caos Calmo’, een 
indrukwekkende film van Antonetto Grimaldi, bij te wonen.
Het gezelschap kon, voor zover nodig, met elkaar kennis maken 
tijdens een netwerkborrel, waarbij overheerlijke sandwiches en de 
nodige bittergarnituurtjes werden geserveerd. Mede namens zijn com-
pagnon Elles Jonker voerde uitgever André Sonneville kort het woord, 
waarbij hij de oplageverhoging van binnenstadsmagazine NovioNova 
wereldkundig maakte (zie ook pagina’s 3 en 15). Directeur Huub 
Roelvink van Arthouse LUX legde uit waarom LUX enthousiast koos 
voor een partnership met de NN Loyalty Club. 
Daarna was het tijd voor de film, echter niet nadat de hele club pal 
voor het witte doek nog even poseerde voor NovioNova-fotograaf 
Edwin Stoffer.

Voorpremière voor
leden Loyalty Club

De expositie geeft inzicht 
in diverse adembenemen-

de en gezichtsbepalende 
projecten in Dubai.

De Nijmeegse binnenstad is dit jaar ruim ver-
tegenwoordigd op de Business Kontakt Dagen 
(BKD) die op 3 en 4 september in het Triavium 
worden gehouden.
4D-Optiek, Maarten Tijssen Herenmode, 
Bang & Olufsen, Linnartz Opleidingen, Brunet 
Advocaten, SNS Bank, Rabobank, Irish Pub The 
Shamrock, businessbijlage ‘de Ondernemer’ en 
evenement Waalkade à la Carte presenteren zich 
op de druk bezochte zakenbeurs.

Binnenstad 
op de BKD
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Zoektocht VBO
naar voorzitter
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers (VBO) Nijmegen heeft in de vakantieperiode stil gelegen. 
Half augustus is de procedure weer in beweging gebracht, vertelt plaats-
vervangend voorzitter Ted Arnts. “Redelijk snel na het aftreden van Chris 
de Klein had het bestuur enkele kandidaten op het oog. Die zijn echter 
nog niet benaderd. Dat doen we meteen na de vakanties. Het is natuurlijk 
even afwachten hoe ze reageren.”
In het VBO-bestuur is afgesproken dat, als de nood aan de man komt en 
er geen geschikte kandidaat bereid wordt gevonden het voorzitterschap 
op zich te nemen, Ted Arnts aanblijft als voorzitter. Voorwaarde is dan wel 
dat er een serieuze herverdeling van taken binnen het bestuur plaatsvindt.

De jury van de Zomerterrasprijs 
(officieel: Werkwijzer Eventure 
Terrasprijs) is er uit. Uit de 
totaal 120 terrashouders in het 
Nijmeegse centrum zijn uitein-
delijk tien finalisten geselecteerd. 
Op 22 september wordt bekend 
wie het mooiste, gezelligste, best 
verzorgde, vriendelijkst bediende 
en schoonste, kortom, het aller-
beste terras heeft.
Voor de finale zijn genomineerd: 
Bagels & Beans, de Blonde 
Pater, Camelot, café Daen, de 
Derde Kamer, De Hemel, De 
Lindenberg, New Dutch, café Samson en het 
Vlaams Arsenaal.
Volgens juryvoorzitter Rob Seveke wordt er 
door zijn juryteam in de finale scherp gelet op 
de details. Bediening en extra service zijn daar-
bij de sleutelwoorden. 
En nou maar afwachten of er de komende 
weken nog voldoende terrasdagen met mooi 
weer komen om het team de gelegenheid te 
geven hun jurywerk te doen.

Laatste tien in
terrasprijsfinale

Terras bij het Vlaams Arsenaal. Foto: NovioNova

Zo, dat zit er ook weer 
op. Die vakantieperiode 
waarin het schijnbaar 
rustig is en waarin je 

niemand te pakken krijgt in het geval er tóch iets aan de hand is. Zo’n 
tijd waarin ter paatse eigenlijk niets gebeurd om je eens even flink 
over op te winden. Mondiaal gezien was er de afgelopen maanden 
natuurlijk genoeg te doen, maar lokaal zat er gewoon niets anders op 
dan wachten.
Nagenoeg iedereen heeft de draad nu weer opgepakt en is weer aan 
het werk. Met z’n allen maken we ons zo langzamerhand op voor de 
jaarfinale die, het ligt voor de hand, zijn hoogtepunten kent in decem-
ber, de feestmaand. 
De aanloop ernaartoe is overigens niet minder interessant. Het moet 
voor de Nijmeegse binnenstadondernemer fijn zijn te weten dat er 
heel veel mensen zijn die vanuit allerlei invalshoeken met hen mee-
denken over de manier waarop we de stad nog beter voor het voetlicht 
kunnen brengen. Ondernemers, bewoners en vele anderen tonen 
hun betrokkenheid en nemen de tijd en moeite om, veelal als vrijwil-
liger, hun steentje bij te dragen aan een hele reeks van activiteiten in 

de (binnen)stad. Neem de Mariken Winterfeesten die weer op 
stapel staan. In het kader van ‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ 
worden ze nog uitgebreider, nog verrassender, nog aantrek-
kelijker gemaakt. Zodat er in december nog meer mensen naar 
Nijmegen komen om hier een paar omvergetelijke dagen te 
beleven. En om te ontdekken dat het toch niet zo verkeerd is om 
nog eens terug te komen naar de Waalstad. 
Voor de initiatiefnemers en organisatoren en hun medewerkers 
is het doorgaans een enorme opsteker als de binnenstads-
ondernemers - bij uitstek de belanghebbenden - positief op al 
die verschillende activiteiten reageren. En nog mooier is natuur-
lijk als ze actief willen inhaken op de genomen initiatieven. Een 
zo breed mogelijk gedragen initiatief heeft altijd meer kans 
van slagen en leidt vaak tot weer nieuwe initiatieven en kansen. Het 
‘wij-gevoel’ moet de boventoon voeren, daar ontstaan de prachtigste 
dingen uit. Het mooiste voorbeeld daarvan vinden we zoals altijd in 
Nijmegen zelf: het Actief Comité Binnenstad Nijmegen dat met de 
Zomerfeesten een enorme bijdrage leverde aan de internationale 
vermaardheid van de stad.

TOT SLOT

André Sonneville






