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E bedrijfsvoorlichting-gelderland@kvk.nl
I www.ondernemersbus.nl

a d v e r t o r i a l

Na de ingebruikname was de 
Ondernemersbus wekelijks in 
de wijk Presikhaaf in Arnhem te 
vinden. Ook stond de bus gepar-
keerd bij diverse locaties van de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
“Al na een paar dagen werd dui-
delijk dat de bezoekersaantallen 
gelijke tred houden met die aan 
onze vaste kantoren in Arnhem en 
Nijmegen. Een beginnerssuccesje 
dat natuurlijk naar méér smaakt”, 
constateert André Ribbers die als 

Manager Voorlichting bij de Kamer 
van Koophandel de coördinatie van 
de Ondernemersbus onder zijn 
hoede heeft.
 

Drempelloos
Met de Ondernemersbus in de wij-
ken met een achterstand verwacht 
de Kamer van Koophandel aan een 
paar doelstellingen te voldoen. “We 
ondersteunen de leefbaarheid in 
die wijken door daar de onderne-
mers op te zoeken en het onderne-
merschap op locatie te stimuleren. 

De Ondernemersbus geeft in ieder 
geval drempelloze toegang tot de 
Kamer van Koophandel”, aldus 
Ribbers.
Een belangrijke constatering want 
al tijden besteedt de Kamer van 
Koophandel landelijk veel aan-
dacht aan de bereikbaarheid van de 
ondernemersorganisatie. Ribbers: 
“Voor sommige geïnteresseerde 
ondernemers in spé hangt er toch 
een geurtje van het notariaat en 
de advocatuur rond de vestigingen 

van de Kamer van Koophandel. De 
Ondernemersbus heeft dat blijk-
baar veel minder.”
 

Onderwijs
Het mobiele kantoor van de KvK 
is uiteindelijk ook een vrucht van 
het idee om het ‘kamergezicht’ 
meer te laten zien in het (beroeps)
onderwijs, vertelt André Ribbers. 
“Al langer waren we in overleg met 
ondermeer het ROC Nijmegen hoe 
we onze expertise en diensten nu 
het beste zouden aanbieden aan 

De Ondernemersbus van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, waar-
voor belangstelling bestaat van andere Kamers in het land.

De Kamers van Koophandel 
Centraal Gelderland en Brabant zul-
len boventallige NXP-werknemers 
die erover denken ondernemer 
te worden intensief begeleiden 
onder andere met inzet van de 
Ondernemersbus bij de NXP-sites 
in Nijmegen en Eindhoven.
In de Ondernemersbus konden 
de medewerkers van NXP terecht 
voor al hun vragen over het onder-

nemerschap. Daarnaast organiseer-
de de Kamer van Koophandel voor 
beide NXP vestigingen het seminar 
´Starten met een eigen bedrijf´. 
Medewerkers die tot de conclusie 
kwamen dat het ondernemerschap 
iets voor hen is, konden  zich via 
NXP JOB - het mobilteitscentrum 
van NXP - ook nog aanmelden voor 
een persoonlijk adviesgesprek bij 
de Kamer van Koophandel.

Ondernemersbus 
actief bij NXP

De focus op achterstandswijken zoals de gemeenten Arnhem en 
Nijmegen die momenteel aan de dag leggen, wordt door de Kamer 
van Koophandel voor Centraal Gelderland ondersteund met de inzet 
van de Ondernemersbus. Het mobiele KvK-kantoor dat eind oktober 
officieel opende, is met ingang van januari 2009 op gezette te vinden 
in vier Arnhemse wijken, in de Nijmeegse wijk Hatert en bij diverse 
onderwijsinstellingen in de stadsregio.

Zonder drempels toegang
tot Kamer van Koophandel

Ondernemersbus blijkt uitkomst voor wijkondernemers en studenten

hun studenten die ondernemersam-
bities hebben. Ook hier blijkt de 
Ondernemersbus een uitkomst te 
zijn. De bus staat al een paar keer in 
de week geparkeerd op locaties van 
de Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
en ook daar zijn de bezoekersaan-
tallen zeker de moeite waard.”
 
Studenten met ambities zelfstan-
dig ondernemer te worden zijn er 
natuurlijk ook bij de ROC’s in het 
werkgebied van de KvK en bij de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
“Al die mogelijkheden worden 
vanaf januari in het standplaatsen-
schema opgenomen. Naast onder-
nemers in de wijken, zijn toekom-
stige ondernemers op de opleidin-
gen een belangrijke doelgroep voor 
ons”, verzekert Ribbers. 
 

Kantoorbus
De Ondernemersbus werd gevon-
den bij een bedrijf in het Friese 
Drachten. "Hij is eerder als rij-
dend bankkantoor gebruikt. 
Carrosseriebouwer Veth in Duiven 
heeft de bus aan onze wensen aan-
gepast, gespoten en bestickerd en 
heeft hem vervolgens als een echte 
KvK Ondernemersbus aan ons ver-
huurd.”
 
Doel is uiteindelijk de bus vier 
dagen per week twee dagdelen open 
te stellen in het werkgebied van de 
Kamer van Koophandel. “We zullen 
ruim de tijd nemen om de beste 
standplaatsen op te zoeken en uit 
te testen. Die hoeven niet alleen in 
Arnhem en Nijmegen te liggen. We 
gaan bijvoorbeeld ook naar Ede toe 

waar een wijk ligt met veel onder-
nemerspotentieel. De praktijk leert 
dat bewoners van die wijken in een 
kleinere wereld leven. Er bestaat 
informatieachterstand en die men-
sen weten doorgaans niet waar ze 
als startende ondernemers met hun 
vragen terecht kunnen.”
 
De zeer flexibele dienstverlening 
van de Gelderse Kamer is niet onop-
gevallen gebleven. “Raar maar waar, 
geen enkele andere Kamer van 
Koophandel is eerder op het idee 
gekomen een bus in te schakelen. 
Nu is er uit het hele land belangstel-
ling voor ons project”, aldus Ribbers 
niet geheel zonder trots.
 
Via www.ondernemersbus.nl kun-
nen belangstellenden zien waar en 
wanneer de Ondernemersbus de 
komenden maanden standplaats 
inneemt. 
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ders voor 2009 zijn 
al maandenlang 

stapelsgewijs te koop 
bij de boekhandel. De 

feestdagen worden 
door menigeen te baat genomen om ze 

Een slechte advertentiemarkt dwingt 
NoviaNova, hét binnenstadsmaga-
zine van Nijmegen, een stapje terug 
te zetten. Het idee om met een 
hogere oplage (4.500 vanaf augus-
tus 2008) meer adverteerders voor 
het magazine te interesseren is niet 
aangeslagen. Uitgever Faits Divers 
vof heeft daarom besloten de oplage, 
en daarmee de verspreiding, terug 
te brengen naar het oorspronkelijke 
aantal 2.500. Uit kostenoverwegingen 
is bovendien besloten NovioNova in 
2009 zeswekelijks (8x) te laten ver-
schijnen, in plaats van maandelijks. 
Waar nodig wordt wel de omvang van 
het blad uitgebreid. De advertentieta-
rieven voor volgend jaar blijven voor-
alsnog ongewijzigd. Op pagina 20 
treft de lezer een overzicht aan van 
verschijningsdata en tarieven.

De werkzaamheden die al het hele jaar aan 
de gang zijn, hebben het bedrijfsleven aan 
de kade enorm veel schade toegebracht. 
Heel wat bedrijven staan op omvallen. Wie 
de eindjes deze winter aan elkaar kan kno-
pen vond in ieder geval dat we uiteindelijk 
volgend jaar veel beter uit de strijd moeten 
komen dan we erin zijn gegaan. In feite bete-
kent het: uithuilen en opnieuw beginnen. 
Maar dan wel goed.”

 ‘Altijd Nijmegen’
René Kotsalas, eigenaar van grand-café Riva, 
is voorzitter van de nieuwe ondernemersclub, 
die tot nu toe over de hele lengte van de 
Waalkade dertien horecazaken en één galerie 
verenigt. Roel Velvis van café Vivaldi’s en 
Mike Neuij van restaurant-café Beaubourg 
zijn zijn mede-bestuursleden. 
In een gesprek met de wethouders Hannie 
Kunst (Economische Zaken) en Jan van der 
Meer (Groen en Recreatie) hebben zij hun 
ideeën voor herinrichting van de Waalkade 
op tafel gelegd. “De verhoging voor de bedrij-
ven wordt een stuk breder dan die nu is. We 
mogen daar terrassen op uitstallen. Ook de 
terrassen op het lagere deel komen terug. 
Als het aan ons ligt, met uniforme parasollen 
waar het logo ‘Altijd Nijmegen’ op komt te 
staan. Verder komen er op de hele kade grote 
potten met palmen, zoals nu al op de trappen 
naar het Groene Balkon. De doorgaande weg 
krijgt verkeersdrempels om de snelheid eruit 
te halen.”
	  pagina 4: ‘Markt welkom op  
 evenementenplein’

Ondernemers bundelen krachten 
Gemeente volgt herinrichtingsvoorstellen

Horeca Waalkade
neemt zelf initiatief

“We waren hogelijk verbaasd toen bleek dat 
de gemeente eigenlijk geen visie had op de 
Waalkade ná verhoging van de keermuur. 

Stapje terug
NovioNova

Net zulke palmen als op de Veerpoort - 
trappen naar het Groene Balkon 
komen op de Waalkade te staan en 
zorgen min of meer voor een exotische 
uitstraling. Foto: Theo van Zwam.
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In reactie op een grotendeels verloren winterseizoen hebben de ondernemers aan de 
Waalkade hun krachten gebundeld. De nieuwe Vereniging Ondernemers Waalkade heeft 
initiatieven genomen om de Waalkade na het verhogen van de waterkering nog fraaier 
en aantrekkelijker te maken. De plannen zijn door het gemeentebestuur met open armen 
ontvangen. 

33
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Ook wordt er gewerkt aan meer gezamenlijke 
activiteiten op de Waalkade. “Gebruik het 
evenementenplein voor het Holland Casino 
als parkeerterrein op dagen dat er geen eve-
nementen zijn”, zo adviseerden Kotsalas, 
Velvis en Neuij de wethouders. Ook de sug-
gestie om de weekmarkt van Kelfkensbos en/
of  Burchtstraat geheel of gedeeltelijk naar het 
evenementenplein op de Waalkade te verhui-
zen, wordt door het bestuur van de onder-
nemersvereniging als reële optie gezien. 

Lagere parkeertarieven
Behalve het feit dat de wethouders de schets-
plannen van de ondernemers momenteel 

Ondernemers Waalkade willen 
banden met centrum aanhalen

‘Markt welkom op
evenementenplein’

Speerpunt voor de nieuwe ondernemersvereniging op de Waalkade is het aanhalen 
van de banden met de ‘bovenstad’, het kerngebied van de Nijmeegse binnenstad. 
Betere verbindingen met het hoger gelegen centrum, bijvoorbeeld door roltrappen 
aan te leggen, staan hoog op het verlanglijstje. 

laten uitwerken, hebben zij ook nog toege-
zegd het bedrijfsleven tegemoet te willen 
komen, ondermeer door de parkeertarieven 
aan de Waalkade te verlagen. Kotsalas: “Het 
komt er op neer dat tussen 09.00 en 18.00 
uur het normale tarief betaald wordt. Van 
18.00 uur tot middernacht is het tarief slechts 
1 euro per uur en van middernacht tot 09.00 
uur is het gratis parkeren. Voor onze gasten 
is dat een hele verbetering, die al op 1 januari 
ingaat.”

Nieuw élan
Het bouwen van een gezamenlijke website, 
het lanceren van een reclamecampagne voor 

de Waalkade en het ontwikkelen van een 
loyaliteitsprogramma voor klanten en gasten 
van de Waalkade-ondernemers zijn andere 
resultaten van de krachtenbundeling. René 
Kotsalas: “Na deze winter hebben wij een 
hele slechte periode achter de rug. Sommigen 
zullen het niet eens halen. Daar kunnen we 
niets aan doen. Maar we moeten weg van 
de somberheid en de donkerte. Na de winter 
breekt er een nieuw voorjaar aan en dan moe-
ten we klaar zijn. Om met nieuw élan aan de 
slag te gaan. De Waalkade is en blijft tenslotte 
een unieke plek voor heel Nederland. Daar 
moeten we samen iets van maken.”

De inmiddels traditionele 
oudejaarsborrel die de 
Vereniging Binnenstad 
Onder nemers jaarlijks 
voor alle entrepreneurs in 
de binnenstad organiseert, 
viel dit jaar wat vroeg uit. 
Al op 19 december waren 
de ondernemers en hun 
aanhang naar het Vlaams 
Arsenaal uitgenodigd.
 

Na winkelsluiting eerst om zes uur de (beslo-
ten) ledenvergadering, waarna om half acht 
het ‘openbare’ gedeelte begon waarvoor ook 
een groot aantal niet-leden van het VBO zich 
in goed gemoed meldde. 

Blauwe Steen
De traditie wil dat de oudejaarsborrel van het 
VBO samengaat met de bekendmaking van 
de winnaars van de etalagewedstrijden rond 
St. Nicolaas en Kerstmis en met de benoe-
ming van een nieuw lid van de Broederschap 
van de Blauwe Steen.
Dit jaar viel die eer te beurt aan Theo van 
Stiphout, het creatieve brein achter het 
Vierdaagse feesten evenement ‘Kunst in de Kerk’, 
bedenker van het concept Nijmegenprent en 

eigenaar-directeur van Intermedi-Art, een galerie 
aan huis (Pater Brugmanstraat). 
Met de organisatie van ‘Kunst in de Kerk’ 
levert Theo van Stiphout, bijgestaan door 
zijn partner Sytske Zwart, ieder jaar weer een 
belangrijke bijdrage aan het succes van de 
Vierdaagsefeesten. ‘Kunst in de Kerk’ wordt 
door talloze feestgangers gezien als een rust-
gevende tegenhanger in een week lang feest-
gedruis dat gekenmerkt wordt door muziek, 
glitter en glamour. 
Daarnaast betekent Van Stiphout, aldus 
de hem toesprekende VBO-voorzitter a.i. 
Ted Arnts, veel voor de (vaak debuterende) 
kunstenaars die hij via zijn onderneming 

Het bestuur van de nieuwe Vereniging Ondernemers 
Waalkade, v.l.n.r. Mike Neuij, Roel Velvis en René 
Kotsalas. Foto: Theo van Zwam

 vervolg van pagina 3

Theo van Stiphout nieuwe drager van de Blauwe Steen

Traditioneel prijzenfeest
bij VBO’s oudejaarsborrel

De prijzentafel voor de 
VBO-etalage wedstrijden 
kwam tot stand dankzij 
de medewerking van een 
flink aantal binnenstad-
betrokken ondernemers:

•	NovioNova, hét binnenstads-
magazine van Nijmegen

•	hotel-restaurant De Wolfsberg 
(Groesbeek)

•	Hoogenboom=Mode
•	Doorman BV Audio- Video 

Huishoudelijke Apparaten

•	Parfumerie Albers
•	Eetcafé Lodewijk (Berg en 

Dalseweg)
•	Museum Het Valkhof
•	Decora Bloemdecoraties
•	Jacco Otten Mooie  

bloemen en ...

Foto: Bert Beelen
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Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

COLUMN

2008

“Afsluiten en heel gauw 
opnieuw beginnen!”
In de afgelopen dagen 
steeds vaker gehoord 
over 2008! Toch heeft dit 
jaar een aantal prachtige 
momenten laten zien. 
• Een nieuw stadslogo met bijbehorende slo
gan. Béétje gejat, maar wel ijzersterk.  ‘Altijd 
Nijmegen’! Nu de marketing nog!
• We krijgen steeds meer levend verleden 
dankzij onze burgemeester, die opgravingen 
van de laatste decennia zichtbaar wil maken in 
een nieuwe opzet. Hulde! Gauw meer van laten 
horen en zien! 
• We genoten van NEC, onder leiding van 
Mario Been, dat het voor elkaar kreeg om in de 
Europese top mee te draaien!
• We kregen in de zomer Olympische 
Kampioenen in Nijmegen!
• Voor het eerst werd de stad een beetje minder 
als Havanna aan de Waal beschouwd door de 
prachtige tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie’. 
Voor het eerst mocht het woord ‘luxe’ in de stad 

weer eens uitgesproken worden en 
het beleefde een hoogtepunt in het 
festivalthema ‘Beleef de luxe van 
Nijmegen’. Prachtig voorbeeld van 
citymarketing!
• We weten inmiddels wie de mach
tigste Nijmegenaar is. Of was u dat 
al weer vergeten? Onze dynamische 
wethouder Paul Depla natuurlijk, 
met op de tweede plaats ‘Mister 
NEC’ Hans van Delft en op de derde 
plaats onze eigen ‘Local Hero’ 
Ronald Migo!
• En het leukste van 2008: mijn 
oudste zoon haalde zijn VWO 
diploma en ging op kamers en mijn 
jongste zoon werd 18!

Het opmerkelijkste nieuwtje van de 
afgelopen weken bij het afscheid 
van 2008? Dat we in Nederland 
met elkaar per week zo’n slordige 
€3 miljoen teveel in parkeermeters 
gooien! Da’s €150 miljoen per jaar!! 
Laten we de parkeerdiensten eens 
een financiële crisis bezorgen in 
2009 en dáár iets aan doen! 
Gelukkig en Zalig Nieuwjaar 
en tot de 5e januari tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie! 

Sinterklaas is alweer vertrokken en ook de 
eerste sneeuw van dit jaar hebben we al weer 
gehad. Het valt niet te ontkennen: de winter 
komt er aan. 
Wie in tijden met mooier weer wel eens zeilt, 
zal dit wel herkennen. Een prima ambiance, 
leuk gezelschap, veel zon en misschien wel 
dertig graden. Met een beetje wind is dat per-
fect zeilweer. 
Rustig de haven uit dobberen, veel plezier 
aan boord en niemand merkt eigenlijk dat 
het allemaal maar heel zachtjes gaat. De zon 
schijnt volop, af en toe de schaduw van het 
zeil opzoeken is noodzaak. Ongemerkt is de 
dag zo voorbij en een heuse vlootschouw 
vereist tijdige terugkeer naar de haven. Het 
verzetten van de zeilen levert wel meer snel-
heid op, maar er is te weinig wind om op tijd 
de haven te halen. In ondiep water dreigt het 
schip zelfs aan de grond te lopen! Gelukkig 
houdt de kapitein het hoofd koel en start, 

De A van Anders 
In de serie ‘De A van Anders’ geven bedrijfsadviseurs en vakspecialisten 
van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland concrete adviezen en 
praktische tips aan winkeliers en overige middenstand om hen (beter) te 
wapenen tegen de gevolgen van de naderende recessie. Ze geven inzicht 
in de manier waarop winkeliers de bestaande omzet zoveel mogelijk op 
peil kunnen en in mogelijkheden om extra (nieuwe) omzet te genereren.

Je kunt de wind niet veranderen, 
wel de stand van de zeilen!

als het krap dreigt te worden, de motor. Nét 
op tijd de haven in, de admiraal groeten en 
daarna het genieten van een koud drankje. 

De moraal van dit verhaal?
U bent de kapitein van uw onderneming. 
Als het goed gaat met de zaken wil er wel 
eens even iets in de schaduw worden gezet, 
acquisitie bijvoorbeeld. Als het eind van het 
jaar nadert en u langzaam aan de balans gaat 
denken, kan wel eens blijken dat de zon niet 
het hele jaar heeft geschenen. U probeert nog 
wat, maar er rest helaas nog maar weinig 
tijd. U dreigt zelfs financieel aan de grond te 
komen. Het lijkt nog maar kort geleden dat 
het allemaal zo goed ging! Als u het hoofd 
koel houdt en op tijd hulp zoekt, is de 
veilige haven ook voor u bereikbaar. 

Meer weten? 
www.kvk.nl/schulden

St. Nicolaasetalages: 

1. Betouwbloemist Marttin, In de 
Betouwstraat; 2. Simon Lévelt Koffie & Thee, 
Lange Hezelstraat; 3. Pen Shop Nijmegen, 
Van Welderenstraat; aanmoedigingsprijs: 
Strik Patisserie, Ziekerstraat.

Kerstetalages:

1. Candyworld, Lange Hezel straat; 
2. Hoogenboom=Mode, Molenstraat; 
3. 4D Optiek, Stikke Hezelstraat; 
aanmoedigingsprijs: Leenders 
Kantoorvakhandel, Hertogstraat.

Intermedi-Art vertegenwoordigt en die hij 
ondermeer via de Nijmegenprent promoot. 
“De bijdrage die Theo met zijn activitei-
ten levert aan de promotie van Nijmegen 
is ontegenzeggelijk en van onschatbare 
waarde”, aldus Arnts die ondermeer daarmee 
de opname van Theo van Stiphout in de 
Broederschap van de Blauwe Steen toelichtte.  

Etalageprijzen
Ook in 2008 schreef de Vereniging 
Binnen stad Ondernemers, gesteund door 
binnenstads  magazine NovioNova, weer  
etalagewedstrijden uit rond St. Nicolaas en 
Kerstmis. De jury beoordeelde weer meer eta-
lages dan in voorgaande jaren en kwam tot 
de volgende uitslagen.



De gebundelde krachten in de Nijmeegse 
binnenstad zouden in 2009 een economi-
sche agenda voor de komende jaren op tafel 
moeten leggen waar de in 2010 te kiezen 
nieuwe gemeenteraad niet omheen kan.

Op die manier kan de achterstelling die de 
binnenstad tengevolge van het coalitieak-
koord op dit moment bij het gemeentebe-
stuur heeft, teniet gedaan worden. 
De voorzitter van het binnenstadsmanage-
ment Elrie Bakker roept alle organisaties 
die ondernemersbelangen in de binnenstad 
behartigen op, de rijen te sluiten en meer 
samen te werken. “Het economisch plan 
moet een breed gedragen draagvlak in het 
centrum van Nijmegen opleveren. De focus 

Economisch plan moet  nieuwe impuls 
geven aan binnenstadseconomie

Krachtig pleidooi voor
meer samenwerking

van de gemeente ligt nu te eenzijdig op de 
wijken. Er is bij het college en bij de gemeen-
teraad te weinig aandacht voor de toekomst 
van de binnenstad. Er is geen mankracht, er 
zijn geen middelen. Voor structurele inves-
teringen ter versterking van de binnenstad 
is geen geld. We zijn aangewezen op het 
Ondernemersfonds, waarvan het de vraag is 
of dat na 2010 ook nog bestaat.”

Brede discussie
Als het aan Bakker ligt komt er in 2009 een 
brede discussie over de toekomst van de bin-
nenstad op gang. “Tegelijkertijd moet er meer 
samenwerking met ondermeer de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers en de Ringstraten 
tot stand komen. We hebben tenslotte alle-

“Waarom zou ik me nu al druk maken 
over Koninginnedag 2009 en de komende 
Vierdaagsefeesten, als er nog een heel win-
terseizoen moet komen. De Winterfeesten 
bieden ook kansen en die grijpen wij met 
beide handen aan.”

Tom Westra, pas 24, is evenementenmanager 
bij Oubaha Beheer bv, de onderneming die 
nagenoeg alle café’s op het zelfbenoemde 
‘Molenplein’ onder zijn hoede heeft. Westra 
is verantwoordelijk voor het pr- en promo-
tiebeleid van al die horecagelegenheden en 
moet dus met de organisatie van originele 
en opvallende acties en events ook zorgen 
voor de nodige reuring in de zaken in de 
Molenstraat.
Hij vond Khalid Oubaha, eigenaar van Café 
van Buren, Boogie Wonderland, Malle Babbe 
Café, Café Stretto, El Sombrero, De Drie 
Gezusters, Heidi’s Skihut en De Groote Griet 
meteen aan zijn zijde toen hij voorstelde om 
‘eens wat te maken van die Winterfeesten’. 

maal hetzelfde doel, namelijk te zorgen voor 
een sterke binnenstadseconomie. Maar liefst 
14.000 mensen zijn afhankelijk van hun werk 
in of direct gerelateerd aan het centrum. Het 
kan niet zo zijn dat het gemeentebestuur die 
mensen aan hun lot overlaat.”

Vrijwillig voorzitter
Vooruitlopend op de ontwikkeling van 
het economisch plan, vindt ook bij het 
Binnenstadsmanagement een structuur-
verandering plaats. Per 1 januari fungeert 
Elrie Bakker als voorzitter op louter vrij-
willige basis. Uitvoerende taken worden 
bezoldigd en in handen gelegd van Rosalie 
Thomassen, die tot nog toe op projectbasis 
hand en spandiensten verrichtte voor het 
Binnenstadsmanagement. 
“Als bezoldigd voorzitter voelde ik me niet vrij 
genoeg om de rol te spelen die nodig is om 
de binnenstad vooruit te helpen”, constateert 
Bakker. “Zonder last en ruggespraak, maar 
met het mandaat van het bestuur van het 
Binnenstadsmanagement en gesteund door 
de overige organisaties is het makkelijker de 
luis in de pels van het gemeentebestuur te 
spelen.”

Evenementenmanager Tom Westra van Oubaha Beheer 
weet enthousiasme als bindende factor over te brengen

Ondernemers Molenstraat
hebben er weer zin in 

“Contact met het ACBN was snel gelegd. De 
ideeën die we daar op tafel legden, vonden 
instemming en werden meteen vertaald naar 
vergunningaanvragen bij de gemeente”, ver-
telt Westra.

Bijna tegelijkertijd ontvouwde Westra zijn 
plannen bij de overige winkeliers in de 
Molenstraat. Ook daar werd met enthousi-
asme gereageerd en bleken ondernemers 
bereid om mee te investereren in straatover-
spannende sfeerverlichting en aankleding en 
versiering van de straat. 
De pogingen die enkele ondernemers in 
de Molenstraat ondernamen om de winke-
liersvereniging weer nieuw leven in blazen, 
kregen door het enthousiasme van Westra 
een flinke duw in de goede richting. “We 
waren met elkaar in overleg om weer wat 
meer samen te gaan doen, de actie van Tom 
Westra en de reactie daarop van onze collega-
ondernemers in de straat hebben het enthou-
siasme flink aangewakkerd”, vertellen Marieke 

Hoogenboom van de gelijknamige herenmo-
dezaak en Marion Barrère van lingerie- en lin-
nenspeciaalzaak Förster.

De actie van Westra in combinatie met de 
investeringsbereidheid van alle onderne-
mers in de Molenstraat, heeft in het kader 
van de Mariken Winterfeesten een vol en 
aantrekkelijk programma in dat deel van 
de stad teweeg gebracht. Een geslaagde 
Amerikaanse kerstmarkt op het Molenplein, 
een druk bezochte Kerstmannenrace in het 
Kronenburgerpark en een frisse, maar gezel-
lige Nieuwjaarsduik op 1 januari zijn daar de 
belangrijkste voorbeelden van.  

Marion Barrère (links) en Marieke Hoogenboom 
(rechts) flankeren evenementenmanager Tom Westra 
die voor reuring in de winterse Molenstraat zorgde. 
Foto: Theo van Zwam. 
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Met de aanwijzing van 4 extra ‘toeristische’ 
koopzondagen heeft de Nijmeegse binnen-
stad in 2009 16 koopzondagen op de agenda 
staan. Voor het centrum gelden 12 algemene 
koopzondagen, te houden steeds op de eer-
ste zondag van de maand. De aftrap is op 
koopzondag 4 januari, wanneer de Mariken 
Winterfeesten met enig vlagvertoon worden 
afgesloten.

Omdat er in juli en augustus geen regu-
liere koopzondagen zijn en koopzondag 
4 oktober als toeristische koopzondag wordt 
beschouwd, was er ruimte voor extra koop-
zondagen op 1 juni (Tweede Pinksterdag),  
29 november en 22 december. 

De koopzondagen voor het centrum zijn 

vastgesteld op: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 
5 april, maandag 13 april (tweede Paasdag, 
toeristische koopzondag), 3 mei, maandag 
1 juni (tweede Pinksterdag), 7 juni, 19 juli (toe-
ristische koopzondag), 6 september, 4 okto-
ber, 1 november, 29 november, 6 december, 
20 december en 27 december (toeristische 
koopzondag).

De Stichting Binnenstadsmanagement 
Nijmegen kent in samenspraak met andere 
binnenstadorganisaties thema’s toe aan 
de koopzondagen. Een aantal daarvan ligt 
al vast. Zo staat koopzondag 4 januari in 
het teken van de Mariken Winterfeesten, 
1 februari Kunst en Cultuur, 1 maart ‘Voorjaar 
in de bol’, 5 april Museumweekend, 13 april 
Paasmarkt, 3 mei Groenmarkt, 19 juli 
Vierdaagse, 4 oktober Kermis, 29 novem-
ber St. Nicolaas en de koopzondagen in 
december staan in het licht van de Mariken 
Winterfeesten. 

In 2009 extra 
koopzondagen
in Nijmegen

45 50 55 60 65 70

Sittard-Centrum

Meppel-Centrum

Alkmaar-Binnenstad-West

Rotterdam-Oude Noorden

Emmen-Centrum

Bergen op Zoom-Centrum

Roermond-Binnenstad

Rotterdam-Stadsdriehoek

Amsterdam- Oude Pijp

Den Bosch-Binnenstad-Centrum

Apeldoorn-Binnenstad

Purmerend-Binnenstad

Middelburg-Binnen de Vesten

Haarlem-Centrum

Nijmegen-Stadscentrum

Winkelsoorten in winkelbuurten 
met grootste diversiteit

2004         2008

bron: C
B

S, infographic: Loum
an &

 Friso
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De buurt met het grootste aantal verschil-
lende soorten winkels in Nederland is het 
stadscentrum van Nijmegen. De binnen-
stad telt 66 verschillende soorten winkels. 
Hiermee is het centrum van Haarlem, dat 
sinds 1996 op de eerste plaats stond, voor-
bij gestreefd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
maakte deze cijfers begin december bekend. 
De diversiteit wordt door het CBS gedefini-
eerd als het aanbod van de soorten winkels 
in de detailhandel. Deze winkelsoorten zijn te 
verdelen in 81 verschillende detailhandelsac-
tiviteiten, 13 food en 68 non-food activiteiten. 
Nijmegen centrum scoort respectievelijk 
12 food, 55 non-food en 66 totaal. Haarlem 
kwam er in de telling van 2008 net een paar 
onder.

Nederland heeft in 2008 ruim 11 duizend 
buurten. Hiervan hebben er 8.400 ten minste 
één detailhandelsvestiging. In de 15 winkel-
buurten met de grootste diversiteit aan win-
kels zijn in de periode 2004-2008 73 soorten 
winkels opgeheven. Daar kwamen 60 soorten 
winkels voor terug. 

CBS telt winkelbuurten van grote 
steden niet mee

Nijmeegse
binnenstad
meest divers

Bij publicatie van het onderzoek tekent het 
CBS aan dat stadscentra van de grote steden 
in Nederland niet in de top 15 van grootste 
winkeldiversiteit staan. In de grote steden is 
het stadscentrum vaak verspreid over meer 
dan één buurt. Ook hebben grote steden vaak 
meerdere buurten met kleine winkelcentra. 

WINNAARS

Het leek er even op 
dat Nijmegen een Joop 
Zoetemelk zou worden: 
Altijd tweede. In de 
afgelopen weken kwamen 
echter de eerste prijzen 
binnenstromen. Het lijstje is inmiddels wel 
bekend: Café Jos het beste café, de beste Bed 
& Breakfastlocatie in de Kastanjelaan, De 
Bruidsfoto Award 2008 voor fotograaf Ron Moes 
en ‘Atrium’ de beste alternatieve bouwwinkel. 
Als toef op de taart kopte de Telegraaf vorige 
week ‘Nijmegen heeft het beste winkelhart’. Vijf 
eerste prijzen in een paar weken tijd, daar kun 
je mee thuis komen.
Het geeft een goed gevoel om te winnen, om 
ergens de beste in te zijn. Natuurlijk bepalen 
de lokale bedrijven de diversiteit van de stad. 
Zij geven er een eigen kleur aan. Maar tegelij
kertijd kunnen we ook in onze stad niet zonder 
de grote trekkers. Juist de mix van bedrijven 
met een landelijke uitstraling en de lokale ves
tigingen met hun specifieke identiteit maken dat 
we een compleet assortiment kunnen bieden. En 
dáár komt de consument voor naar Nijmegen! 

Als ik iets mocht wensen voor 2009 dan is het 
wel dat bij iedereen het bewustzijn versterkt 
wordt dat we met z’n allen de stad maken. 
In het afgelopen jaar hebben veel mensen 

zich ingezet om organisaties in 
de stad een nieuwe structuur te 
geven. Dat geldt voor het bin
nenstadsmanagement, maar ook 
voor het VBO, de Ringstraten en 
de straatverenigingen. Volgend 
jaar moeten die structuren weer 
inhoud krijgen. Met elkaar aan tafel 
nieuwe initiatieven ontwikkelen die 
onze stad op de kaart zetten en die 
onze binnenstad zijn onderschei
dende profiel geven. De Stichting 
Binnenstadsmanagement wil dat er 
aan het einde van 2009 een econo
misch programma op tafel ligt dat 
klinkt als een klok. Wij zullen het 
initiatief hiertoe nemen, maar we 
rekenen op een grote inbreng vanuit 
de ondernemers en hun organisa
ties. Met de juiste winnaarmenta
liteit gaat ons dat zeker lukken. Ik 
wens u het allerbeste voor 2009!

afgelopen weken kwamen 

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen



IN HET HART VAN NIJMEGEN

Nijmegen - Arnhem

www.stmakelaars.nl

Tel: 024 - 365 10 10

Van Broeckhuijsenstraat 16  Nijmegen
Representatieve winkelruimte met uitzicht op Mariënburg, voorzien van 
een hoog sierlijk pleisterwerk plafond, hoge vitrines en een centraal gelegen 
authentieke trap.

Vloeroppervlakte:  Kelder     81 m² v.v.o.
  Begane grond   82 m² v.v.o.
  Totaal             163 m² v.v.o.

Huurprijs e 32.500,- per jaar exclusief BTW

Burchtstraat 75 Nijmegen

Karakteristiek winkelpand gelegen op een uitstekende locatie binnen het 
voetgangersgebied in het centrum van Nijmegen. Dicht bij diverse uitvals-
wegen en naast Benders Schoenen en Sleutel Makelaardij, chocola belga 
en tegenover het Goed. Omliggende trekkers zijn Piet Hoefsloot Wonen, 
Halfords, C&A en Intertoys.

Vloeroppervlakte: Begane grond   ca. 80 m² v.v.o.

Huurprijs e 22.000,- per jaar exclusief BTW

IN HET HART VAN NIJMEGEN

TE HUUR
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Boeken in 
de bioscoop

De uitbreiding van LUX met een depen-
dance aan de Oranjesingel komt goed uit, 
want de ruimte die daarmee vrijkomt, wordt 
efficiënt benut, althans tijdelijk. Boekhandel 
Roelants neemt er, zo lang de verbouwing in 
de Van Broeckhuyzenstraat duurt, zijn intrek. 
Eigenaar Wouter Roelants is tevreden met 
zijn tijdelijk nieuwe onderkomen in de kan-
toorruimte van het artcomplex. “Iedereen is 
enthousiast. En ik ook.”

Wisseling 
van de wacht

De verbouwing van schoenenzaak M. van de 
Ven op Plein 1944 gaat vermoedelijk rond 
februari plaats vinden. Met een nieuwe vloer 
en nieuw fris behang spreekt eigenaar Mart 
van de Ven liever van een facelift. Van de Ven 
heeft de zaak, inmiddels een halve eeuw in 
hetzelfde pand van zijn vader overgenomen, 
die de winkel 45 jaar runde. Mart senior, nam 
het bedrijf destijds over van zijn vader, die 
ook Mart heette. 

Mooi en betaalbaar
Man Fashion is de naam van de herenmode-

zaak van Nora Elbanidaoui 
in de Van Welderenstraat. 
De geboren en getogen 
Nijmeegse voert naast Eleven 
en Humberto Tan andere 
mooie en betaalbare merken, 
van business en casual tot 
fashion.

Niet goed voor uitstraling
Het lot van Café & Zo aan de Waalkade is 
voorlopig nog ongewis. Het café is sinds de 
zomer wegens ‘reorganisatie gesloten’. Het 
pand is eigendom van Den Besten, een hore-
cabeheer maatschappij. “De laatste pachter 
heeft schulden en een puinhoop achtergela-
ten”, aldus René Kotsalas voorzitter van de 
Vereniging Ondernemers Waalkade en eige-
naar van café-restaurant Riva. Hij is niet blij 
met de leegstand: “Het is niet goed voor de 
uitstraling van de Waalkade.” Een woordvoer-
der van brouwerij Grolsch heeft toegezegd in 
gesprek te gaan met Den Besten.

Stunten
Naast de bioscoop op Plein 1944, op nummer 
29 komt The Outlet Store. De winkel van Rolf 

Hengeveld is gespecialiseerd in merkkleding 
die voor stuntprijzen worden aangeboden. 
Hengeveld heeft ook in Doetinchem een filiaal.

 Goede doelen
Op nummer 20 in de Tweede Walstraat 
komt een vestiging van The Sales Unit, een 
direct marketingbureau, onder leiding van 
Patrick Roy. Dit bedrijf dat hoofdzakelijk 
met studenten werkt, werft donateurs voor 
opdrachtgevers als het Wereld Natuur Fonds, 
CliniClowns, VNU en het Diabetes Fonds. 
The Sales Unit heeft filialen in onder meer 
Haarlem, Den Bosch, Leiden, en Amsterdam.

Gay bar gesloten
Bar dancing Monroe in de Van Welderenstraat 
is gesloten. Heinekenbrouwerij, uitbater van 
de gay bar dancing, heeft de huur opgezegd. 
Eigenaar van het pand, Ferdinand Antheunis 
uit Middelaar heeft geen idee waarom de 
brouwerij de verbintenis ongedaan heeft 
gemaakt. Heineken accountmanager Marcel 
van Aken wil niets kwijt over de beweegrede-
nen van het vertrek van zijn klant. 

Van kapper tot galerij
Per december wordt kapsalon Forbici van 
Yasmin Hoogland in de Van Broeckhuyzen-
straat omgetoverd tot Gallery Kunstzinniger. 
Samen met Rob Lubberhuizen gaat de onder-
neemster kunst exposeren en verkopen. Het 
duo werkt ook in opdracht. Belangstellenden 
met een eigen idee voor een schilderij kunnen 
dit aanleveren. Kunstzinniger is vier middagen 
per week geopend.

 Geen gezonde
sapjes meer

Juicy Details in de Ziekerstraat is eind novem-
ber gesloten. De juicebar met drankjes als 
tarwegras sap is er na twee jaar mee opge-
houden. Juicy Details heeft nog vestigingen 
in Rotterdam en op Schiphol. Het pand is 

inmiddels ver-
huurd aan de 
Outlet Shoestore 
die er daags 
na Sinterklaas 
opende. 

Notariskantoor nu van
particuliere investeerder

De kantoorvilla aan de Van Schaeck 
Mathonsingel, die lange tijd in gebruik is 

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

Verbeteringen
• In onze novemberuitgave berichtten wij in de 
rubriek ‘Komen & Gaan’ over de sluiting van Food 
XL in de Augustijnenstraat. De melding van het 
feit dat de eigenaar Food XL niet tot overeenstem-
ming kon komen met de eigenaren van het pand en 
gerechtelijke stappen overwoog tegen de eigenaren 
is volgens die laatsten onjuist. “De situatie is juist 
omgekeerd. De huurder zat aan alle kanten fout. 
Als er iemand gerechtelijke stappen zou moeten 
ondernemen, zijn wij het tégen hem. Dat doen we 
uiteindelijk niet, we hebben een dikke streep onder 
het verhaal Food XL gezet en een nieuwe huurder 
gevonden voor het pand.”

• In het verhaal over hoe Bourgondisch Nijmegen 
het summum van luxe beleeft betitelen we slager 
Wim Coenen uit de Fransenstraat ten onrechte als 
biologische slager. Iedereen die hem kent weet het 
wel, de feitelijke juistheid vereist dat we hem schar-
relslager noemen. Bij deze. 

• En kok Rob Beernink (FunFoodFactory)die in 
NovioNova de Luxe van december speciale ‘Beleef 
de Luxe van Nijmegen’-receptuur publiceerde, dankt 
de opmerkzame lezers die meldden dat hij vergeten 
was erbij te zeggen voor hoeveel personen de recep-
ten zijn. Beernink: “De receptuur komt uit ‘cooking 
the books’ en daarin staat centraal vermeld voor 
hoeveel personen de receptuur bedoeld is. Het gaat 
dan om het normaal gehanteerde aantal 4.”

geweest als 
notariskantoor 
(notariskantoor Schuijren en later notaris-
kantoor Schuijren - Simonis), is verkocht aan 
een particulier investeerder. Het karakteristiek 
object aan één van de meest prestigieuze sin-
gels in de binnenstad werd verkocht via een 
openbare inschrijvingsprocedure, procedureel 
begeleid door VAD Notarissen uit Rotterdam. 
De nieuwe eigenaar zal de kantoorvilla, met 
een oppervlakte van circa 460 m_ alsmede 21 
parkeerplaatsen, grondig renoveren en daarna 
ter verhuur aan de markt aanbieden. Verbeek 
Bedrijfsmakelaars (IBG) uit Nijmegen advi-
seerde de verkoper.

Tweegesprekken
te boek gesteld

‘Ambitie onder de kaasstolp. Tweegesprekken 
over de toekomst van Nederland’, zo luidt 
de titel van een boek dat door Philipstopman 
Harry Hendriks namens de Nijmeegse uit-
geverij VOC Uitgevers (uit de ‘familie’ van 
Ravestein en Zwart redactiebureau aan de 
Oranjesingel) onlangs werd aangeboden aan 
Z.K.H. Prins Friso. Het boek, geschreven door 
Sijmen van Wijk en Sanne de Roever, bevat 
achttien tweegesprekken tussen 18 toponder-
nemers en topwetenschappers over de toe-
komst van Nederland. 



afdeling Groot-Nijmegen van Koninklijke 
Horeca Nederland. “Afgesproken om in 2009 
de winterterrassen te gaan evalueren. Als 
er de komende maanden geen verbetering 
valt te bespeuren, ziet het gemeentebestuur 
zich gedwongen meer regels toe te passen. 
“Eigenlijk moeten we dat niet willen. Ook 
’s winters moet het aantrekkelijk zijn op de 
terrassen in de binnenstad”, aldus Kunst.

Buiten roken
Ook de parasols die horecaondernemers 
buiten plaatsen om hun gasten gelegenheid 
te geven met een dak boven hun hoofd een 
sigaretje te roken, zijn wethouder Kunst een 
doorn in het oog. “Zo’n parasol en misschien 
een heater. That’s it, meer doen ze niet. Ik 
zou die ondernemers willen aansporen er iets 
van te máken. Tref een voorziening die een 
beetje uitstraling heeft!”  

Koninklijke Horeca heeft de wethouder 
beloofd haar leden een brief te sturen waarin 
zij opmerkzaam worden gemaakt op de pro-
blematiek.

“Dat zou jammer zijn voor de horeca onder-
nemers en voor de gemeente. Meer regels 
betekent namelijk ook meer controle, meer 
handhaven, meer bureaucratie en dus 
meer kosten”, aldus Hannie Kunst, die als 
wethouder economische zaken ook de horeca 
in haar portefeuille heeft. 

Met een lichtje
Hannie Kunst: “Een aantal horecabazen heeft 
het winterterras prima voor elkaar. Dat zie je 
als je er zit of er langs loopt. Ze kleden het 
terras aan, er zijn plaids en er is oplettend 
personeel en op de tafeltjes staat bijvoorbeeld 
een lampje. Op veel andere terrassen zie je 
een compleet tegengesteld beeld. Daar slaat 
duidelijk de verrommeling toe. Soms lijkt 
het wel alsof ondernemers hun vergunning 
gebruiken om goedkoop hun terrasmeubilair 
op te slaan in de winter. Ze voegen niets toe 
aan de sfeer op het terras of de uitstraling 
van de zaak.”

Aantrekkelijk
De situatie wordt ook onderkend door de 

BINNENSTAD-
SPREEKUUR

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. 

Winterterrassen hebben
meer regels te duchten

Hannie Kunst: “Er wordt veel te weinig mee gedaan”

De gemeente Nijmegen gaat de komende maanden meer letten op de winterterrassen 
bij de horecazaken in het centrum van de stad. De indruk bestaat dat horecaonderne-
mers ‘te weinig doen’ met hun winterterrasvergunning. Als die indruk juist blijkt te zijn, 
zullen er meer regels gesteld worden aan de wintervergunning voor een terras. 
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Ledenlijst 

Anne Louman
Ontwerpbureau Louman 
& Friso
Bart Vliexs
Brunet Advocaten
Birgit Hendriks
Binnenstadservice.nl
Corrie de Jong
Bofligt
Danny Verpoorten
VWGNijhof
Dick Bos
Product Plus 
Reclamebureau bv
Elrie Bakker
Bakker & Buursink, 
bureau voor Project- en 
Organisatiemanagement.
Erik Langedijk
NEC
Franc Korsten
Adviesbureau Korsten
Gerard Cillessen
Schoenmakerij 
Tweehuysen
Hans Benda
Benda Drukkers 
Huub Roelvink
Arthouse LUX
Jan van Breukelen
PenShop
Inge Peters Rit
Golfbaan Het Rijk van 
Nijmegen
Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint
Joost Duin
Blokland, Duin & Van Esch 
administrateurs en belas-
ting-adviseurs
Jos Doorman
Doorman BV Audio Video 
Huishoudelijke Apparaten

Jos Sluijsmans
Fietsdiensten.nl
Luc Beumer
Hans Janssen 
Bedrijfsmakelaars
Margriet Modderkolk
Van Wijk Interim & 
Project Management
Marieke Hoogenboom
Hoogenboom Mode
Marnie van Duijnhoven
Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland
Maud van Weersch
Hoge van Gerven 
Notarissen
Michael Stekhuizen
De Spil eten & drinken
Mirande van Kerkhof
Ondernemersvereniging 
Marikenstraat
Monique Spierings
de Bedrijfspoli
Paul van Osch
Kilsdonk Kartonnen 
Dozen
Philip van Vliet
De Manenberg bv
Roland de Wit
Kaaswinkel De Wit
Robert van Eldik
Van Eldik & van Eldik 
Notarissen
Sébastien Flandrin
Sébastien F. mode pour 
hommes 
Ted Arnts
CSN Plastic Cards
Tijn van de Venne
Mobility Store

Loyalty Club naar
‘Motel Westcoast’
Half februari hebben de leden van de 
NovioNova Loyalty Club een muzikaal 
avondje ‘Motel Westcoast Part 2’ in de stads-
schouwburg op het programma staan.

Leden en introducé’s van de NovioNova 
Loyalty Club zijn door partner Keizer Karel 
Podia uitgenodigd voor de concertavond 
waar het zonnige Westcoastrepertoire cen-
traal staat. Syb van der Ploeg, Julian Thomas, 
Mirjam Timmer en Edward Reekers vertolken 
met hun vijfkoppige band het Californische 
genre, met wereldberoemde songs van onder-
meer The Eagles, The Beach Boys, Crosby 
Stills & Nash, the Byrds, Venice, Doobie 
Brothers en anderen. 

Behalve het schouwburgavondje op 18 febru-
ari staat er nog een muziekavond bij Cardo 
op het programma van de Loyalty Club.  
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Faits Divers vof 

Pieter Nabbe, André Sonneville

Theo van Zwam, Edwin Stoffer

Louman & Friso

Elles Jonker, 06-47087974

Suzanne Egbers

Trioprint

Fietsdiensten.nl
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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 02-2009 van 
NovioNova, verschijningsdatum 19 februari, 
is op maandag 2 februari 2009.

Belangrijke adressen
 ı Ringstraatmanagement Nijmegen
Margriet Modderkolk, Ringstraatmanager
Wijkcentrum Doddendaal
Achter de Valburg 2, 6511 DM  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

Ik wil mijn leaseauto overdragen aan mijn collega, maar nu weigert 
leasemaatschappij Brik mee te werken aan het overschrijven van het 
contract op diens naam. Mag Brik zomaar haar medewerking weigeren 
of kan ik haar dwingen mijn contract over te schrijven?

Voor overdracht van de leaseauto van u naar 
uw collega is contractsoverneming nodig. Dit 
houdt kort gezegd in dat een partij (A) bij 
overeenkomst haar rechtsverhouding tot de 
wederpartij (B) overdraagt aan een derde (C). 
A verkoopt de auto natuurlijk niet aan C, want 
daarvan is B de eigenaar. A draagt alleen de 
overeenkomst met B over aan C.

In de wet is bepaald dat contractsoverneming 
een drie-partijenovereenkomst is, waarbij 
overeenstemming van alle drie betrokken par-
tijen vereist is. Met deze wetenschap is goed 
te begrijpen dat om de overdracht tussen A 
en C te bewerkstelligen ook van drie partijen 
‘iets’ wordt verwacht. Allereerst is een schrif-
telijk stuk tussen A en C nodig. Ten tweede is 
medewerking van B aan de overdracht vereist. 
B krijgt na de contractsoverneming immers 
een nieuwe wederpartij (C). Goedkeuring van 
die nieuwe wederpartij kan erg belangrijk zijn 
voor B. C kan immers minder betrouwbaar 
zijn. Helaas voor u kunt u Brik dus niet op 
grond van een overeenkomst met een ander 
dan Brik zelf dwingen medewerking aan de 
contractsoverneming te verlenen. 
Een mogelijke oplossing kan zijn, om vóórdat 
u een concrete wederpartij heeft gevonden, 

V O O R  U  E E N  V R A A G . . .

Exclusief voor NovioNova geeft Poelmann van den Broek Advocaten 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.

met Brik af te spreken dat u uw contract mag 
overdragen aan een (willekeurige) derde. In 
de wet is namelijk niet bepaald dat medewer-
king achteraf moet worden verleend. Dit kan 
ook bij voorbaat. 
Weigert Brik ook vooraf haar medewerking, 
dan kunt u eventueel denken aan borgstel-
ling. Contractsvrijheid brengt mee dat Brik 
helemaal zelf mag bepalen met wie hij con-
tracteert, maar u kunt door in te staan voor 
de verplichtingen uit de leaseovereenkomst, 
een van de mogelijke bezwaren (financieel 
risico) wegnemen. Borgstelling is voor u 
echter niet bepaald risicoloos. U zult daarom 
goed moeten nagaan of u niet onverhoopt 
een dubieuze kandidaat heeft aangedragen!
Mocht u een dergelijk probleem hebben, 
dan zijn de advocaten van onze sectie 
Ondernemingsrecht graag bereid u te advi-
seren.

      Farah (F.M.) Aarts
      advocaat bij 
      Poelmann van den Broek N.V.

MIJN LEASEAUTO OVERDRAGEN



Frits van der Pol

door Pieter Nabbe
foto’s: Theo van Zwam 

Tellen, tellen en nog eens tellen. 
Er zijn verheffender bezigheden. 
Maar het opmaken van de jaar-
balans is onlosmakelijk verbon-
den met het winkelierschap. De 
belastingdienst wil inzage in de 
cijfers en daar is geen ontko-
men aan. Voor de een is het 
een terugkerend ritueel dat erbij 
hoort, voor de ander een saai en 
noodzakelijk kwaad. Hoe pakken 
Nijmeegse ondernemers dit jaar-
lijkse karwei aan?

Telraam of computer,  het blijft ’n oersaaie klus!
Hoe maken Nijmeegse winkeliers letterlijk de eindejaarsbalans op?

Wie de winkel Technica in de Van Welderen-
straat betreedt, krijgt ogenblikkelijk het gevoel 
een tijdreis te hebben gemaakt. Vanaf de dag 
dat de familie Van der Pol in 1950 daar de 
deuren van hun winkel Technica opende, is er 
nauwelijks iets veranderd. 
Sinds 1973 is zoon Frits van der Pol (62) eige-
naar. Hij heeft in de ruim 35 jaar dat hij er zijn 
nering betrekt periodiek een peertje verwis-
seld. Aan het interieur is verder zo goed als 
niets veranderd. 
Zijn inventaris bestaat uit duizenden snoer-
tjes, pluggen, lampjes, batterijen, stekkertjes, 
aardklemmen, fittingen, veren, meetcellen 
en Amerikaanse stekers. Maar ook uit kabel-
zadels, wikkeldraad, telescoopantennes, 
plaatnippels, spoelen, en talloze andere zon-
derlinge appendages waarvan menig hobbyist 
in staat van verrukking raakt. 
Sommige van die schroefjes en ander spul 
zijn zo minuscuul klein dat je ze met het 
blote oog nauwelijks kunt zien. En in januari 
moet dat allemaal geteld worden. Leuk om te 
doen? “Nee”, zegt Van der Pol, “het is saai 
en tijdrovend werk. Maar het is nu eenmaal 
verplicht.”

Tussen de bedrijven door
Paul Dencker is eigenaar van de gelijknamige 
tijdschriftenwinkel in de Broerstraat. De twee 
zussen van zijn grootvader begonnen ooit 
de zaak in de tijd dat in het centrum op elke 
straathoek nog een boekhandel te vinden 
was. Al die jaren gebeurde het balansen 
handmatig en dat is ook nu nog het geval. 
Dencker: “Ik probeer elk jaar alles zo snel 
mogelijk te tellen. Daarbij gaat het niet om de 
aantallen maar om de waarde die tijdschrif-
ten, wenskaarten, magazines en boeken verte-
genwoordigen. Voorheen deden we dat altijd 
op een zondag. Maar het personeel voelt er 
weinig voor om, met de vele koopzondagen, 
nog een extra zondag vrij te maken. Daar heb 
ik alle begrip voor, dus gebeurt het tussen de 
bedrijven door. Wel met de intentie er niet 
veel langer dan een dag over te doen. Het 
resultaat moet tenslotte een momentopname 

Frits van der Pol, Technica: 
‘Het is saai en tijdrovend 
werk. Maar het is nu een-

maal verplicht.’

Paul Dencker, Dencker: 
‘Vroeger telden we op

zondag, tegenwoordiger 
doen we het tussen de 

bedrijven door.’
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Paul Dencker Cor van Hilst

Tellen móet
volgens de wet

De wettelijke verplichting tot het 
voeren van een boekhouding 
vloeit voort uit het burgerlijk 
wetboek boek 3 art. 15i lid 1: Een 
ieder die een bedrijf of zelfstandig 
een beroep uitoefent, is verplicht 
van zijn vermogenstoestand en 
van alles betreffende zijn bedrijf 
of beroep, naar de eisen van dat 
bedrijf of beroep, op zodanige 
wijze een administratie te voeren 
en de daartoe behorende boeken, 
bescheiden en andere gegevens-
dragers op zodanige wijze te 
bewaren, dat te allen tijde zijn 
rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.
Bron: wikipedia

Telraam of computer,  het blijft ’n oersaaie klus!

Cor van Hilst, Van Hilst 
Koffie en Thee: 

‘De voorraden kloppen 
niet altijd helemaal, 
want ook wij maken 

wel eens fouten.’

zijn en representatief voor de voorraad op 
een vast moment.”
Over 2008 heeft hij gemengde gevoelens. 
‘Redelijk tevreden’ is hij over de tijdschriften. 
De kerst- en andere wenskaarten zijn niet 
meer wat het geweest is. “Die kun je tegen-
woordig overal kopen. Daarom moet je iets 
verzinnen. In mijn geval is dat een website 
waarop klanten terecht kunnen. Ook studen-
ten kunnen binnenkort hun boeken online 
bestellen. Bol.com is echt niet de enige online 
winkel.”

Een druk op de knop
Tellen hoeven Cor van Hilst en zijn partner 
Michiel Houtvast niet. De jaarbalans komt na 
één druk op de knop op een A-viertje uit de 
printer gerold. Alle geldstromen van Van Hilst 

Koffie en Thee zijn volledig geautomatiseerd. 
Eens per kwartaal worden keurig alle omzet-
groepen in kaart gebracht die vervolgens naar 
de accountant gaan. Van Hilst: “Dat wil niet 
zeggen dat we helemaal niets tellen. De voor-
raden kloppen niet altijd helemaal, want ook 
wij maken wel eens fouten. En we hebben 
helaas ook te maken met diefstal.”
De omzet van zijn winkel groeit nog steeds 
sinds de start in 2000, toen nog in de 
Molenpoortpassage. De verhuizing naar de 
Moenenstraat viereneenhalf jaar geleden, 
waar hij per kwartaal een huurprijs betaalt 
van ruim € 8000,-, heeft daar aan bijgedra-
gen. 
Wat zijn de vooruitzichten voor 2009? “Ik 
zie de toekomst helemaal niet somber. Ons 
bedrijf is financieel gezond, alle investeringen 
zijn gedaan en we hebben geen schulden. 
Daarnaast hebben we niet alleen de winkel. 
Van Hilst heeft ook een webwinkel en een 
technische dienst. En we bedienen in Groot 
Nijmegen de zakelijke markt met koffie en 
thee. Koffie, daar hebben we op alle fronten 
verstand van.” 
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Bedrijven die u voorgingen o.a:
ABN-Amro. 
Event: ‘So you wanna be a callstar’-verkiezing
B&W’s van de grootste gemeenten in 
Gelderland. 
Event: debat met 3-gangendiner in 5 
kwartier
Van Lanschot Bankiers. 
Event: Sales Meeting
Promovenda. 
Event: fictieve stadsontwikkeling in 
gamevorm
BKB (Bureau Booij, Klusman & van Bruggen). 
Event: diverse congressen voor overheden 

Interesse?
Laat ons weten wat uw 
ideeën zijn en wij maken 
een offerte op maat. 
Tot ziens in LUX!

lux
Mariënburg 38-39
6511 PS Nijmegen
Verhuur: 024 3818129
verhuur@lux-nijmegen.nl
www.lux-nijmegen.nl

lux
Zoekt u een locatie voor  
uw symposium, conferen-
tie, expertmeeting, borrel 
of debat op maat? In LUX 
kan het allemaal. 

LUX is een thuis voor  
internationale cinema, 
debat, theater, dans en 
muziek. Naast 9 zalen, een 
grand café-restaurant en 
een foyer heeft LUX veel 
expertise in huis. Op het 
gebied van film, theater, 
debat, horeca, organisatie 
en productie. Graag maken 
we van uw evenement een 
inspirerende belevenis. 

Een inspirerende 
locatie met allure!

www.rabobank.nl/rust

Het is tijd voor de Rabobank

Het is tijd voor een bank die zichzelf blijft.

Rust en stabiliteit. Als er één bank is die deze waarden weet te behouden, zijn wij dat. Dat komt omdat de

Rabobank al meer dan 110 jaar een coöperatie is. Zonder aandeelhouders, maar wel met ruim anderhalf

miljoen leden. En hoewel Rabobank ook wereldwijd actief is, komen we bij belangrijke beslissingen - hoe

groot ze ook zijn - altijd weer terug bij onze klanten en leden. Want die hebben het gewoon nog steeds

voor het zeggen. 

De waarde van rust. 



De herinrichting van de Lange Hezelstraat 
was op tijd voor elkaar. Het ruwe werk was 
op tijd klaar en het kooplustige publiek liet 
zich in de decemberweken weinig gelegen 
liggen aan de afrondende werkzaamhe-
den. Want in de oudste winkelstraat van 
Nederland is er altijd wel wat...

Tijdens de feestdagen hebben ze het nog 
even te druk, maar op 24 januari zullen 
de winkeliers van de Lange Hezelstraat 
de nieuwe inrichting van hun straat vieren 
met een uitgebreid straatfeest. Ze doen de 
Winterfeesten nog even lichtjes over, dit keer 
speciaal gericht op hun eigen straat die zowel 
in de ogen van winkelend publiek als van 

Fotograaf Theo van Zwam maakte een plaatje van de Lange 
Hezelstraat na de jongste herinrichting vanuit dezelfde hoek 
als de straat ongeveer 100 jaar geleden werd gefotografeerd. 
De oude foto behoort tot de collectie van Het Archief. 

Lange Hezelstraat
klaar voor feestje

ondernemers alsmaar populairder wordt. 
Voor het straatfeest komen er kramen te 
staan, van waaruit een hapje en een drankje 
worden geserveerd. Activiteiten als een gan-
zenparade, een optreden van Pinokkio en 
Gepette, clowns, uitdelen van ballonnen en 
het optreden van een sambaband dragen die 
dag bij aan de feestvreugde.

oud nieuw

Het is zo goed als zeker dat de Van 
Broeckhuysenstraat er een lunchroom bij 
krijgt. De verwachting is dat Nostra, zoals het 
etablissement gaat heten, in april haar deuren 
opent. 
Nostra is een onderneming van John van 
Doorn en Chris Diks. Van Doorn is nu 

nog bedrijfsleider van een lunchroom in 
Rotterdam. Zijn partner Diks is jurist in 
Nijmegen. Het tweetal heeft een aantal maan-
den gezocht naar een geschikte locatie in de 
binnenstad. Rob Westers, eigenaar van kan-
toorvakhandel Westers bood hen de helpende 
hand. Zijn pand, dat uit twee ongeveer gelijke 
delen bestaat, wordt opgesplitst. 
Westers: “Met het veranderende koopgedrag 
van de laatste afgelopen jaren, kan ik ook 

toekomen met een vloeroppervlak van 100 
m2. En het is goed om nieuwe, enthousiaste 
ondernemers een kans te bieden.” 
Een horecabestemming heeft het pand al. 
Maar nog niet alle vergunningen zijn officieel 
rond, vanwege bezwaren van naburige hore-
caondernemers. Diks verwacht echter geen 
serieuze moeilijkheden. Nostra gaat zich 
vooral richten op de lunch en is geopend tij-
dens winkeltijden.

Na vijf jaar op rij in de top 3 te hebben 
gestaan van de landelijke Café Top 100 van 
vakblad Misset Horeca heeft Café Jos aan de 
Daalseweg de eerste plaats veroverd. 

“Café Jos is duidelijk een mensencafé en daar-
door één van de weinige cafés in ons land die 
het iedereen naar de zin wil en kan maken”, 
beargumenteert de jury in haar rapport. 
Het buurtcafé beschikt over zestien bieren 
van het vat en 115 van de fles. Daarnaast 
schenkt het meer dan honderd whisky’s en 
diverse wijnen, theesoorten en koffies. 
Eigenaar Evers van Café Jos laat de jury van 

de Café Top 100 weten dat het effect van het 
rookverbod op de sfeer en de gezelligheid in 
het café groter is dan verwacht. “De typische 
Nederlandse gezelligheidssfeer als onderdeel 
van onze cultuur, moet beschermd worden.” 

Andere Nijmeegse cafés die terug te vinden 
zijn in de lijst zijn: Café Samson in de 
Houtstraat eindigde dit jaar op de 12de plaats 
en won daarmee een positie ten opzichte 
van 2007. Café ‘In de Blaauwe Hand’, Achter 
de Hoofdwacht, zag zichzelf terug op de 
74ste plaats in de Top 100, 8 plaatsen hoger 
dan het jaar ervoor. Nieuwkomer in de lijst 
van 100 beste café’s is het Bascafé, in In de 
Betouwstraat, op een 69ste plaats. 

Tot en met 30 december staan op de Grote 
Markt en op begraafplaats Rustoord kerstbo-
men waarin ter nagedachtenis aan overleden 
personen sterren gehangen kunnen worden.

De Sterrenherdenkingsboom is een initiatief 
van Lydia de Jong en Arjan Steigenga, die hun 
idee tot nu toe in 30 Nederlandse gemeenten 
tot uitvoering zien komen. De in de boom te 
hangen sterren zijn te beplakken, beschrijven 
of van een foto te voorzien. Ze zijn weers-
bestendig en gratis af te halen bij Het Open 
Huis en de begraafplaats. 

Plannen voor lunchroom 
in pand Westers

Vier Nijmeegse
cafés in Top 100

Herdenken
met sterren
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Bedrijvenloket Gemeente Nijmegen:
al vijf jaar hét servicepunt voor ondernemers!
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen sinds november 2003 met al hun vragen aan de gemeente
Nijmegen 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 de Stadswinkel.
Mariënburg 75
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Tel: (024) 329 90 00 / Fax: (024) 329 34 11
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl

Openingstijden: 
Maandag, woensdag, donderdag,
vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. 
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur.
Donderdag na 17.00 uur 
op afspraak.

g
Oranjesingel 53-57 Nijmegen ❘ Telefoon 024 - 3810990 ❘ Telefax 024 - 3232266 ❘ www.brunet.nl

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

DPN
Digital Printservice 

Nederland BV

wenst u

een
kleurrijk

2009

Metaalweg 17d
6551 AC Weurt

Tel 024 3606033
E-mail info@dpn.nl

www.dpn.nl

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

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



Tekst: Peter Waterkoort
Foto: Theo van Zwam

De speelgoedgidsen lagen in september al 
in de bus, het snoepgoed puilt de schappen 
uit en elk tuincentrum had al in oktober de 
gebruikelijke kerstmarkt ingericht. De dure 
maand december is aangebroken, terwijl 
het einde van de financiële wereldcrisis nog 
niet in zicht is! De meeste huishoudens 
zullen de komende maand aanzienlijk meer 
uitgeven dan in andere maanden. Of toch 
niet? Hoe zorg je dat de financiën de feest-
pret niet hoeven te drukken? Hoe kun je 
met minder geld meer doen?

Veel geld gaat deze dagen voornamelijk op 
aan cadeautjes, voeding, alcohol en kerstver-
siering. Maar gelukkig maakt een dertiende 
maand, de kerstgratificatie of een eindejaars-
bonus dat we in december vaak ook meer te 
besteden hebben. Bovendien zijn er de zegel-
boekjes, de spaarpotjes en de airmilespunten 
die we traditiegetrouw voor de feestdagen 
aanspreken. Maar wat als je budget laag is en 
er niets extra’s is voor die feestdagen? 

Astrid Janse doet in de dure decembermaand méér met minder

Gezelligheid
kent geen tijd
en geen geld

Ook met een klein budget is veel mogelijk, 
weet Astrid Janse, die noodgedwongen met 
partner en twee nog thuiswonende en twee 
uitwonende kinderen moet rondkomen van 
nog minder dan een minimuminkomen. 
Met heel weinig geld tovert ze de heerlijkste 
gerechten op tafel en in haar sfeervol inge-
richte huiskamer staan opgeknapte twee-
dehandse spullen die niet van nieuw zijn te 
onderscheiden. Gezelligheid kent geen tijd en 
geen geld.

Herfsttafel
Sinterklaas of de Kerstmis worden niet 
nadrukkelijk gevierd in huize Janse. Marc, 
haar 10-jarig zoontje geeft er niets meer om. 
“Toen hij 2 jaar was, geloofde hij er al niet 
meer in”, legt Astrid uit. “Met Kerstmis leg 
ik de nadruk op gezelligheid. Het huis fees-
telijk inrichten hoeft geen geld te kosten. Een 
herfsttafel is zo gemaakt. Ik woon hier vlak bij 
het bos. Het is nu het seizoen om kastanjes 

te rapen en mooie gekleurde bladeren te ver-
zamelen. Dat is gewoon een feest. Heerlijk 
met je kinderen naar buiten, mijn twee hon-
den kunnen ravotten, je bent in beweging, je 
ruikt de herfstgeur en na afloop een prach-
tige, kleurige herfsttafel. Wat is er mooier? 
Marc kan daar later met heel veel plezier aan 
terugdenken. Toch?”

Prijzen vergelijken
Het maakt soms veel uit waar je boodschap-
pen doet. Supermarkten als de Aldi en Lidl 
zijn een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld de 
Albert Heijn of de C1000. Astrid pluist van 
tevoren de verschillende weekfolders uit en 
kent de prijzen van de meeste producten uit 
haar hoofd en bij welke supermarkten deze 
het goedkoopst zijn. “Het vergelijken van prij-
zen scheelt al gauw vele euro’s en daar kun je 
dan weer andere leuke dingen voor doen.”

Tweedehands
Astrid Janse loopt ook regelmatig bij kring-
loopwinkel Het Goed binnen en let op wat 
mensen weggooien. Ook surft ze met behulp 
van haar dochters langs de veilingsite van 
vraag- en aanbod. “Op www.gratis.nl worden 
zelfs gratis spullen aangeboden. Ik krijg ook 
veel weggevertjes. In de loop van de tijd heb 
ik al heel wat mooie tweedehands spullen op 
de kop weten te tikken of speelgoed gekocht 
dat er als nieuw uitziet. Een likje verf doet 
soms wonderen, een mooi papiertje erom 
heen en je hebt een prachtig cadeau. Ook je 

Haar huiskamer heeft 
Astrid Janse sfeervol in-
gericht met opgeknapte 
tweedehandse spullen 
die niet van nieuw zijn 
te onderscheiden. 

‘Weinig geld hebben 
maakt creatief’

feestkleding hoeft niet altijd nieuw te zijn. 
Koop wat glitters of lintjes en je oude rok 
wordt weer als nieuw.”

Tevreden
Van niets iets maken vult het leven van Astrid 
Janse. “Weinig geld hebben maakt creatief. Ik 
vind het heerlijk om te knutselen. Zagen, tim-
meren, een televisie aansluiten of repareren, 
ik draai er mijn hand niet voor om. Hoewel 
we het niet breed hebben, zou ik niet met een 
ander willen ruilen. Ik ben gelukkig met wat 
we hebben en wie we zijn. Het valt me wel 
eens op dat mensen die veel hebben zo onge-
looflijk kunnen nuilen. Het lijkt haast dat hoe 
rijker je bent des te moeilijker het wordt om 
tevreden te zijn.”
Op verzoek van de geïnterviewde is niet haar werkelijke 
maar een gefingeerde naam gebruikt.

‘Koop wat glitters of lintjes 
en je oude rok wordt weer 

als nieuw.’

Een bijzondere 
kerstgedachte
Diverse fondsen verzorgen ieder jaar een 
kerstbijdrage voor mensen die onder het 
bestaansminimum leven. NIM Maatschappe-
lijk werk is een van de organisaties die ieder 
jaar rond Kerstmis cliënten voordraagt voor 
een kerstbijdrage. Voor meer informatie: NIM 
Maatschappelijk Werk, Panovenlaan 1, 6525 
DZ Nijmegen.

Armoede
monitor
Uit de gemeentelijke stads- en wijkmonitor 
2007 blijkt dat in Nijmegen 13% van de huis-
houdens tot de echt lage inkomens wordt 
gerekend en 12% tot de huishoudens op of 
rond het sociaal minimum (In Nederland 
beide tot 9%). Met dit percentage behoort 
Nijmegen tot de top tien van steden qua aan-
deel huishoudens met een laag inkomen.
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Muurschilderingen van Ceciel Naalden 
in de Tweede Walstraat. 

Art-impression van 
‘vergroening’ van de 
Molenpoortgarage 
door groenbehang. 
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Groene Allure Binnenstad is de naam van 
het project dat de binnenstad aantrekkelij-
ker, schoner en veiliger moet maken. “Meer 
groen in de stad zorgt bovendien voor 
een aantrekkelijker vestigingsklimaat”, zegt 
beleidsmedewerker Willy Arends van de 
gemeente Nijmegen. 

Het project Groene Allure heeft als ambitie 
om Nijmegen op de kaart te zetten als een 
groene stad. Om dat te verwezenlijken worden 

er, afhankelijk van de beschikbare 
ruimte in het centrum op allerlei 
locaties verschillende soorten 
groen toegepast. Bomen op een 
buurtpleintje, klimplanten tegen 
de gevel van een smal steegje et 
cetera. 

Muurschilderingen
Op dit moment is de Tweede 
Walstraat aan de beurt, een 
straat die niet tot de parels van 
het centrum behoort en een 

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

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

‘Vergroening’ van Tweede Walstraat
verfraaiing best kan gebruiken. Het plan van 
aanpak hier voorziet in het aanbrengen van 
onder meer gevelgroen en de beplanting van 
bomen. Decoratieschilderes Ceciel Naalden 
heeft er blinde ramen verfraaid met muur-
schilderingen van seringtakken en er worden 
bomen geplant ongeveer 10 meter hoog. 

Groenbehang
Daarnaast zijn er onderhandelingen gaande 
over ‘vergroening’ van de Molenpoortgarage. 
Arends: “De plannen zijn er om de gevel van 
dit gebouw, eigendom van vastgoedmaat-
schappij Breevast, met planten te ‘behangen’.  
Mocht er een akkoord komen, is de garage 
tenminste tien jaar in groen gehuld, conform 
de looptijd van het vermoedelijke contract.” 
Andere projecten die binnenkort en in de 
loop van 2009 worden opgeleverd zijn de 
daktuin van het stadhuis, het miniparkje bij 
de Johanietterhof, de schoorsteen op de hoek 
van de Grote Markt en Stikke Hezelstraat en 
mobiel groen op de Waalkade.

Ondernemers verenigd in de Federatie 
Ringstraten en in het VBO hebben zich 
fel gekant tegen tweerichtingfietsverkeer in 
met name de ringstraten in de binnenstad. 
Het protest wordt ingegeven door het feit 
dat in een aantal betrokken Ringstraten aan 
een zijde van de straat de parkeervakken 
worden opgeheven. 

De besturen van de Federatie Ringstraten 
Nijmegen en van de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers Nijmegen trekken samen op 

Federatie Ringstraten en VBO maken bezwaar tegen raadsbesluit

Ondernemers tegen
fietsen in 2 richtingen

in het officieel aantekenen van bezwaar tegen 
het besluit van de gemeenteraad om fiets-
verkeer in twee richtingen mogelijk te maken 
zodra over enkele jaren de parkeergarage aan 
de Van Schaeck Mathonsingel gereed is. 

Om het fietsverkeer in twee richtingen veilig 
te maken, worden volgens het raadsbesluit 
in de Van Broeckhuysen-, Van Welderen- en 
In de Betouwstraat de parkeervakken aan 
een kant van de straat volledig opgeofferd. 
Ruimte voor kortparkeerders is van levens-

belang voor de winkelbedrijven in genoemde 
straten, zo vinden de ondernemers. 
Daarnaast is het bestuur van de Hezelstraten 
ongelukkig met het toestaan van fietsverkeer 
in de Lange Hezelstraat/Houtstraat. Een 
gehouden enquête onder de ondernemers 
wees uit dat een ruime meerderheid tegen 
fietsverkeer in die straten is. 



Zo’n 600 bezoekers beleefden eind november 
een luxueuze dag in de Stevenskerk. Organi sa-
toren Alex en Regien Vermeulen van Arte d’Oro 
Sieraden en Bas van 4 D Optiek spreken van 
een zeer geslaagde dag. Na opening van de 
beurs door Olympisch hockeykampioene Eefke 
Mulder, kon iedereen genieten van een luxe 
verwendag waar ondernemers hun collecties 
toonden en bezoekers van Sandra Obstfeld 

Eendaagse luxe in Stevenskerk
en Andrea Hermans adviezen kregen op 
het gebied van kleur, haar en kledingstijl. De 
reacties van de bezoekers waren zeer positief: 
“Ook in moeilijke tijden mag je blijven genie-
ten van de goede dingen van het leven”, was 
een veelgehoorde opmer-
king. “Volgend jaar mis-
schien wel weer”, aldus 
de trotse ondernemers.
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‘Vergroening’ van Tweede Walstraat

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

Het bestuur van de Federatie 
Ringstraten Nijmegen is uitge-
breid met een vertegenwoordi-
ging van de Tweede Walstraat 
en de Smetiusstraat. Nog een 
paar andere straten zoals St. 
Jorisstraat, Wintersoord en Van 
der Brugghenstraat erbij en dan is 
het nieuwe FRN-bestuur compleet. 
Voor Toine van Wilderen, voorzit-
ter van de Federatie een leuke uit-
daging om iedere straatvertegen-
woordiger zijn of haar verhaal te 
laten doen in het bestuur en mee 
te laten denken in de uit te voeren 
activiteiten en projecten van het 
nieuwe Actieplan II.

Onlangs is het bestuur van 
de Ondernemersvereniging 
BROMA (Van Broeckhuysenstraat, 
Mariënburg) vernieuwd. Eindelijk 
kan Rob Westers met een gerust 
hart het stokje aan de jongere 
garde overdragen. Maurice Bos 
van Il Deco Tapijten, Raymond 
Rikken van Rikken Keukens en 

Mario Janssen van Tabbers Licht 
Design gaan samen aan de slag 
voor BROMA.

Een winkel om in te wonen, 
zo zien de Heeren Wonen hun 
onlangs geopende woonwinkel 
aan de Van Welderenstraat 93 

te Nijmegen. De oorspronkelijke 
woonvertrekken van het heren-
huis uit 1895 zijn gerenoveerd en 
ingericht in de modern-klassieke 
stijl. Van woonhuis naar woonwin-
kel dus. Naast moderne banken, 
antieke kasten of trendy tuininrich-
ting omvat de collectie ook unieke 
en originele accessoires. Inrichting 
van A tot Z, voor binnen en bui-
ten, met tips, adviezen en trends.

Ringstraten Kort

Met de opening van het nieuwe bedrijfspand 
van Van der Stad Technische Groothandel 
aan de Energieweg ontstaat er in de 
Hertogstraat in de binnenstad een heront-
wikkelingslocatie. 

Details zijn bij Polvo BV, die Van der Stad van 
de eigenaren Paul en Tijne Hendriks overnam, 
nog niet bekend. Vast staat dat het oude Van 
der Stadpand zowel een winkel- als woonbe-
stemming zal krijgen. 

Professioneel
Van der Stad is van oudsher een familiebedrijf 
dat tijdens haar bijna 100-jarig bestaan een 
flinke naamsbekendheid heeft opgebouwd in 

Winkels en woningen
in pand Van der Stad

Nieuwe eigenaar Polvo BV is bezig met herontwikkeling

Graffiti verwijderen in
‘nieuwe’ Ringstraten

Vooruitlopend op de vaststelling van het 
Ringstraten Actieplan II door het burge-
meester en wethouders hebben de pand-
eigenaren en winkeliers in de ‘nieuwe’ 
Ringstraten alvast een vooraankondiging 
van de zgn. 0-beurt graffitiverwijdering van 
firma De Gevelmeesters gehad. 
Deze zgn. 0-beurt houdt in dat de winkels 
en panden in de Van der Brugghenstraat, 
Hertogsteeg, Spaarpot, St. Jorisstraat, 

Groene Zuilen
in Ringstraten
In januari worden de lang verwachte Groene 
Zuilen geplaatst in de nieuw ingerichte 
Ringstraten. Eenmaal vol begroeid met 
klimop zullen de zuilen de indruk geven 
poorten te zijn die toegang geven tot de 

achterliggende winkelstraat en tot het kern-
winkelgebied in Nijmegen. De groene zuilen 
geven in ieder geval de Ringstraten extra 
cachet mee. 

Tweede Walstraat en de Smetiusstraat in 
een keer schoongemaakt zullen worden. 
Voorts zal er een beschermlaag tot 3 meter 
hoog aangebracht worden, waarna er 
gedurende drie jaar maandelijks een zoge-
naamde schouw en schoonmaakbeurt zal 
plaatsvinden. Ook worden aanplakbiljetten 
en posters maandelijks verwijderd. Alle 
werkzaamheden worden op kosten van de 
gemeente uitgevoerd. 

Nijmegen en omgeving. Een team van vak-
kundige specialisten, een assortiment van 
45.000 artikelen, bediening vanuit 4 vestigin-
gen (Wijchen, Nijmegen, Uden en Oss) en 
een eigen bezorgdienst staan borg voor een 
professionele partner in business voor de 
bouw en industrie. Te kleine behuizing aan 
de Hertogstraat en perikelen rond bereikbaar-
heid en parkeergelegenheid maakten vertrek 
uit de binnenstad noodzakelijk. 
De nieuwe eigenaar, Polvo BV, maakt deel 
uit van de Pallieter Group uit Eindhoven. De 
onderneming, met 9 vestigingen in Zuid-
Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland en 
Brabant, is zeer verheugd over de opname 
van Van der Stad in de groep. 
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Jan Jaap van der Wal:
Zonder band
Vorig jaar viel hem de eer ten deel de 
oudejaarsconference te verzorgen en 
trad daarmee in de voetsporen van 
Freek, Youp en flink wat langer geleden 
Wim Kan. Maar eer? Is het niet ander-
som en moeten wij niet verheugd zijn 
dat Jan Jaap van der Wal genegen is om 
zijn superieure spotsalvo’s op ons te 
laten afvuren? Van der Wal is tenslotte 
origineel, erg geestig, geëngageerd en 
behoort inmiddels tot de top van het 
conferenciersgilde. Met zijn nieuwe 

show Zonder Band verrast 
hij wederom met persoon-
lijke ontboezemingen en 
spitsvondige observaties 
op de ontwikkelingen in 
ons land, zonder kram-
pachtig lollig te willen zijn. 
Maar dat er gelachen gaat 
worden staat vast.

Koopzondagen 2009 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 28 december 2008, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 4 januari, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 1 februari, thema ‘Kunst en Cultuur’
• 1 maart, thema ‘Voorjaar in de bol’
• 5 april, thema ‘Museumweekend’
• 13 april, 2de Paasdag, thema ‘Paasmarkt’
• 3 mei, thema ‘Groenmarkt’
• 1 juni, 2de Pinksterdag
• 7 juni
• 19 juli, thema ‘Vierdaagse’
• 6 september
• 4 oktober, thema ‘Kermis’
• 1 november
• 29 november, thema ‘St. Nikolaas’
• 6 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 20 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 27 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’

Evenementen-
kalender januari

Woensdag 24 december
Verschijning nummer 01-2009 van ‘NovioNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Woensdag 31 december
• Oud op Nieuw party in Salsadansschool Amanné, 
Tweede Walstraat. Met de Antilliaanse Band 
“FANTASY”. Informatie: www.amanne.nl 
• Oudjaarsnacht in de Molenstraat. Kaarten te koop 
bij Cafe van Buren, El Sombrero, Boogie Wonderland, 
Malle Babbe Cafe, Cafe Stretto, Heidi’s Skihut en 
Groote Griet.
Informatie: www.molenstraatnijmegen.nl  

Donderdag 1 januari - Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsduik in het gelegenheidszwembad van café 
Malle Babbe, Molenstraat.

Vrijdag 2 januari 
Avondopenstelling Museum Het Valkhof vanaf 19.00 
uur, thema ‘De Romeinse gastronomie’ met lezing 
door Janiek Kistemaker, Romeins culinair specialist, en 
proeverijen van wijn en Romeinse hapjes.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 3, 10, 17 en 24 januari
Boekenmarkt, plein 1944

t/m zondag 4 januari 
Mariken Winterfeesten in het hele stadscentrum, met 
ondermeer ijsbaan op het Valkhof, levende Kerststal 
op en rond het Koningsplein (tot 31 december), ijs- en 
winterpret in de Molenstraat/Molenplein met o.a. een 
nieuwjaarsduik op 1 januari. Wintermarkt tot en met 
30 december in het centrum.
Informatie: www.marikenwinterfestival.nl

Zondag 4 januari
Slotmanifestatie Mariken Winterfeesten/Beleef de 
Luxe van Nijmegen op de ijsbaan in het Valkhof.

Zondag 4, 11, 18 en 25 januari
Elke zondagmiddag live wereldmuziek in Grand-café-
restaurant OportO in de Hertogstraat, van 16.00 tot 
19.00 uur, entree gratis. Optredens van resp. Brisa Latina, 
Tamara Maria trio, Roda de Choro en Oleg Lysenko. 
Informatie: www.restaurantoprto.nl 

Maandag 5 januari
• Nieuwjaarsreceptie gemeente Nijmegen in de 
Vereeniging, vanaf 20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar via 
Open Huis.
• Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koop-

handel Centraal Gelderland plaats in hotel- en 
congrescentrum Papendal te Arnhem. Het officiële 
gedeelte begint om 16.00 uur. Het thema is dit keer 
´Bewust meer winst´. 
Informatie/aanmelden: www.kvk.nl/gelderland2009 

Donderdag 8 januari
Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke 
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van 
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Vrijdag 16 januari
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-res-
taurant De Vereeniging, geadopteerd door Bedrijven 
Kontakt Dagen Nijmegen (26 en 27 mei a.s.).

Maandag 19 januari
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 24 janauri
Lange Hezelstraat viert nieuwe inrichting van de straat 
met een uitgebreid straatfeest en kramen met hapjes 
en drankjes. Ook zijn er diverse activiteiten zoals een 
ganzenparade, een optreden van Pinokkio en Gepette, 
clowns en het uitdelen van ballonnen. Tevens optre-
den sambaband.

Exposities
binnenstad

tot en met eind december 2008
Expositie Marina Graafland met abstracte schilde-
rijen in gemengde technieken in Slot Doddendael, 
Binnenweg 2 te Ewijk.
Informatie: www.summerart.nl 

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

tot en met 22 januari 
Een laatste blik op vestingstad Nijmegen.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Zaterdag 24 en zondag 25 januari
Midwinter op Slot Doddendael, Binnenweg 2 te Ewijk. 
Evenement voor kunst, edelsmeden, toegepaste kunst 
en klein antiek Met wijnproeverij en live muziek. 
Zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. 
Informatie: www.summerart.nl 

tot en met zondag 25 januari
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 

Zaterdag 7 februari t/m zondag 30 augustus 
Jan Jansen en Swip Stolk: twee meesterontwerpers stel-
len hun werken ten toon, tevens presentatie van geza-
menlijk, voor deze tentoonstelling, ontwikkelt object. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 28 februari t/m zondag 14 juni 
Een echte Toorop!
Tentoonstelling met originele Toorop-reproducties 
en diverse herontdekte tekeningen, schilderijen en 
brieven, waaronder een recent ontdekte ongepubli-
ceerde autobiografie van Toorop. Voorafgaand aan de 
tentoonstelling kunnen eigenaars hun echte Toorop 
of reproductie laten beoordelen door experts (datum 
wordt nog bekend gemaakt). Bijzondere stukken wor-
den in de tentoonstelling ingebracht.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 10 oktober t/m zondag 3 januari 
Het getijdenboek van Katherina van Kleef (ca 
1440), een laatmiddeleeuws manuscript dat uit de 
Noordelijke Nederlanden bewaard is gebleven. Het 
gaat hier om een topstuk vol miniaturen met ambach-
ten, planten en dieren uit de collectie van The Morgan 
Library & Museum uit New York. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Belangrijke evenementen 
voor 2009

Zondag 22 t/m dinsdag 24 februari
Carnaval

Zaterdag 4 en zondag 5 april
Museumweekend

Zondag 17 mei
Dag van het Levenslied

Zaterdag 6 t/m zondag 14 juni
Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur

Zaterdag 25 april
Batavierenrace

Zondag 17 mei
Marikenloop 

Zaterdag 18 t/m vrijdag 24 juli
Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl 

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juli
93ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen 
Nijmegen
Informatie: www.4daagse.nl 

Donderdag 10 t/m zondag 13 augustus
Waalkade à la Carte

Foto: Martin Oudshoorn
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Stadsschouwburg, 
21 en 22 januari, 
20.00 uur

Bent u betrokken bij de organisatie van een evene-
ment 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.



De kredietcrisis heeft heel wat rumoer op de wo-
ningmarkt losgemaakt. Huizenprijzen dalen, wo-
ningen blijven lang te koop staan, nieuwbouw-
projecten lopen vertraging op. Betrokkenen op 
de woningmarkt hebben de noodklok geluid, 
de regering houdt de ontwikkeling scherp in de 

gaten. Allemaal reden voor het NOS Journaal 
om er begin december een item aan te wijden. 
Met het bouwproject Hessenberg in Nijmegen 
als het goede voorbeeld. Want daar hadden de 
gemeente, woningcorporatie Talis en ontwik-
kelaar Heijmans de malaise enigszins voorzien. 

Dat resulteerde in de overdracht van 120 appar-
tementen van de koopsector (Heijmans) naar 
de huursector (Talis), waarmee voorkomen kon 
worden dat het hele project stil kwam te liggen. 
Daarvan is dus geen sprake, zoals deze foto van 
Edwin Stoffer getuigt.

Tulpenkweker Paul Botman (tweede van rechts) had bij het poten 
van de Vierdaagsetulp de hulp ingeroepen van (v.l.n.r.) Wim Jan-
sen, Albert Krielen en Johan Willemstein. Foto: NovioNova.

Leukste 
festivalbijdrage
Ondernemers Jan Jansen Schoenen, 
Cappello Hoeden, Zus & Zo Keukengerei en 
Gingello Design Shop in de Houtstraat en 
4D Optiek by Bas en Arte d'Oro Sieraden 
in de Stikke Hezelstraat zijn tijdens de VBO 
Oudejaarsborrel in het zonnetje gezet. Een 
speciale jury beoordeelde hun bijdrage aan 
festival 'Beleef de Luxe van Nijmegen' als 
waardevol genoeg om er de eerste prijs 
voor de meest originele en leukste festival-
actie mee te verdienen. De jury: "Zij hebben 
als ondernemers in Nijmeegse winkelstra-
ten met aantoonbare en nauwe betrok-
kenheid bij het festival ‘Beleef de Luxe van 
Nijmegen’ door hun activiteit en/of initiatief 
een waardevolle bijdrage geleverd aan de 
vorming en uitvoering van het thema."

De prijs, een geheel verzorgd weekend als 
gast van Jachtslot De Mookerheide, wordt 
door de prijswinnaars onderling verdeeld.

Er is maar één Vierdaagsebloem en dat is al 
sinds mensen heugenis de gladiool. Nijmegen 
is trots op z’n ‘Via Gladiola’, zoals de St. 
Annastraat tijdens de intocht van de Vierdaagse 
inmiddels in het hele land bekend staat. 

Toch is er een bollenkweker, Paul Botman in 
Enhuizen, die het waagt een einde te maken 
aan de gladiolensuprematie. Jammer dat-ie 
gekozen heeft voor de VierdaagseTULP die, 
als we het volkomen aan Moedertje Natuur 

overlaten, nóóit in de Vierdaagseweek 
in bloei kan staan. Misschien met het 
idee dat de opwarming van de aarde 
ons hele klimaat op z’n kop zet, blijft 
Botman toch aan de gang met z’n 
Vierdaagsetulp.
Inmiddels heeft-ie er zoveel vermeer-
derd, dat hij Nijmegen een eerste 
perkje van ca. 300 Vierdaagse tulpen 
kon aanbieden. En wat lag er nou 
meer voor de hand dan die ongeveer 
15 kilo tulpenbollen in de tuin van 
concertgebouw De Vereeniging -dat 
jarenlang gold als hét centrum van de 
Vierdaagse- te poten. 
Oud-marsleider Wim Jansen, zijn 
opvolger Johan Willemstein en de 
nieuwe Vierdaagsefeestenbaas Albert 
Krielen waren door Paul Botman inge-
huurd om het tuinderswerk te doen. 
In april moet de mooi donkerrode 
Vierdaagsetulp te aanschouwen zijn. 

Tulp doet aanval op
gladiolensuprematie
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Het bescheiden feestje ter gelegenheid van de opening van de 
Mariken Winterfeesten werd door het Actief Comité Binnenstad 
Nijmegen aangegrepen om afscheid te nemen van direteur Wim 
Smids van Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen en om zijn opvolger 
Albert Krielen welkom te heten. 
Dat leverde in de door LaVie Catering fantastisch ingerichte ijsbaan-
lounge op het Valkhof een gezellige party op, waar tal van relaties van 
de Vierdaagsefeesten -en nu ook Mariken Winterfeesten- even hun 
gezicht lieten zien. 
En John Spierings, voorzitter van het Mariken Winterfestival (zijnde de 
ijsbaanactiviteiten op het Valkhof), maakte zelfs een afscheidslied voor 
Wim Smids. Op de melodie ‘Bad, bad Leroy Brown’ maakte hij maar 
liefst 6 coupletten en een refrein. 
Om er het goede gevoel bij te krijgen drukken we hierbij een couplet 
en het refrein af.

En als we nou toch aan het uit-
zwaaien en welkom heten zijn, 
noemen we hier ook nog even  Ton 
Wesseling die als centrummanager 
van de Marikenstraat plaats maakt 
voor Mirande van Kerkhof. De pr 
en promotie van de Marikenstraat 
wordt namens de investeerders 
gedaan door Shopping Center 
Management (SCM) in Rijswijk, 
dat nog 35 andere winkelcentra 
in Nederland bestiert. SCM stelt 
de centrummanager aan, die 
ook de ondernemersvereniging 
Marikenstraat ondersteunt. De 
huurders in de Marikenstraat zijn 
verplicht lid van de ondernemers-
vereniging. Dat heeft als voordeel 
dat ze in de Marikenstraat geen 
‘free riders’ kennen. 
Ton Wesseling heeft het met andere 
SCM-projecten te druk gekregen en 
neemt na 8 jaar dus afscheid van 
de Marikenstraat. Voor zijn opvolg-
ster Mirande van Kerkhof heeft dit 
stukje geslaagde binnenstadsver-

nieuwing van Nijmegen nauwelijks geheimen. Jarenlang was 
zij bedrijfsleidster van Douglas in de Marikenstraat en als 
zodanig bestuurslid van de ondernemersvereniging. In april 
is ze bij SCM begonnen en per 1 december kreeg ze ook de 
Marikenstraat in haar pakketje.

Houdoe en 
bedankt
Ton Wesseling

Op het moment dat 
deze regels geschreven 
worden moet de leden-
vergadering van de 

Vereniging Binnenstad Ondernemers nog gehouden worden. We moe-
ten de lezer voor een verslag van die vergadering doorverwijzen naar 
onze website. Spoedt u dus naar www.binnenstadnijmegen.nl of www.
novionova.nl. Interessant, want er zijn in die vergadering wel belang-
rijke besluiten genomen. Neem alleen maar de vraag wie de voorzit-
tershamer van het VBO gaat hanteren. Van de zomer liet plaatsvervan-
gend voorzitter Ted Arnts nog in vol vertrouwen op een goede afloop 
weten dat hij al aardig op weg was met het vinden van een geschikte 

kandidaat. Het viel dus tegen toen het VBO een paar weken 
geleden in een digitale nieuwsbrief schreef: ‘De taakverdeling 
is grotendeels afgerond en inmiddels zijn we zo ver dat we op 
zoek kunnen gaan naar een voorzitter.’ En wij maar denken dat 
die al lang gevonden was! 

Nijmegen krijgt dit jaar wederom niet de titel ‘Mooist versierde 
binnenstad tijdens Kerstmis’. Nijmegen wordt ook geen tweede. 
De stad bungelt bij deze fictieve verkiezingen ergens onderaan. 
Met dank aan de Broerstraat, waar de winkelketens er wederom 
niet in zijn geslaagd de handen ineen te slaan om te komen tot 
een sfeervol versierde HOOFDwinkelstraat.

Wim Smids en Albert 
Krielen wisselen de Vier-
daagsefeestenwacht. Foto: 
Teddy Vrijmoet.

De kracht van de Vierdaagsefeesten
Dat zit ‘m in het collectief
Het is zijn handelsmerk
Want samen zijn we sterk
En dat geeft toekomstperspectief

Refrein:
We zeggen hou(doe) en (be)dankt Wim Smids
Want vier jaar was je toch onze gids
Als burgemeester van de nacht
Heb jij een mooie taak volbracht. 

Houdoe en bedankt
Wim Smids
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Koopzondagen in Nijmegen zijn leuker.  
Elke koopzondag heeft z'n eigen thema,  
met aantrekkelijke activiteiten.  
De winkels zijn open van 12.00 tot 17.00 uur.

 4  januari
 1  februari
 1  maart
 5  april
 13  april (tweede Paasdag)

 3  mei
 1  juni (tweede Pinksterdag)

 7  juni
 19  juli
 6  september
 4  oktober
 1  november
 29  november
 6  december
 20  december
 27  december
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