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a d v e r t o r i a l

Vijf NOP-avonden per jaar, waar creativiteit en 
ondernemerszin elkaar ontmoeten

Nijmeegs Ontwerp Platform
wekt brede belangstelling

De NOP-avonden in Arthouse 
LUX worden door een groeiend 
aantal belangstellenden bezocht. 
Foto: NOP.

“De gedachte achter het Nijmeegs 
Ontwerp Platform is dat ontwer-
pers en andere creatieve beroeps-
beoefenaren met elkaar in aan-
raking komen, van hun eilandjes 
afkomen en geïnspireerd worden”, 
legt mede-oprichter Edo Nauta 
uit. “We willen de creatieve sector 
in Nijmegen zichtbaarder maken 
en samenbrengen. Onderling, 
maar ook naar buiten toe, naar 
het bedrijfsleven. Informeren en 
inspireren, daar gaat het om.”

Ontdekt
Om het doel te bereiken orga-
niseerde het NOP de afgelopen 
periode in Arthouse LUX en in 

de Lindenberg een vijftal thema-
avonden. Mede-oprichter Adriaan 
Gijsbrechts: “In eerste instantie 
kwamen daar vooral de mensen 
uit de sector op af, maar inmid-
dels heeft het bedrijfsleven onze 
bijeenkomsten ook ontdekt. Naast 
ontwerpers, fotografen, illustrato-
ren, architecten en mensen uit 
het communicatievak, zien we 
ook ondernemers uit het midden- 
en kleinbedrijf op onze avonden.”

Wonderen
Het NOP is plat georganiseerd en 
moet dat volgens Nauta ook blij-
ven. “Je hoeft geen lid te worden, 
we willen laagdrempelig blijven. 

De thema-avonden in LUX, noem 
het netwerkbijeenkomsten, zijn 
voor creatieven en andere geïnte-
resseerden toegankelijk.” 
Nauta denkt dat de rol van ‘cre-
atieven’ in het bedrijfsleven nog 
steeds onderschat wordt. “De 
inbreng van een creatieve geest in 
bijvoorbeeld een innovatieproces 
of bij productontwikkeling kan 
heel veel opleveren. Juist een out-
sider kan goed naar het probleem 
kijken. Een creatieve benadering 
kan wonderen doen, ongeacht 
product, dienst of bedrijfstak. Het 
NOP wil laten zien dat die crea-

tiviteit in Nijmegen ruimschoots 
voorhanden is. Gijsbrechts roept 
geïnteresseerden op zich aan te 
melden. “Mail naar info@nijmeeg-
sontwerpplatvorm.nl, we houden 
je op de hoogte van onze activi-
teiten.”

Elke ontwerper in Nijmegen kent het Nijmeegs Ontwerp Platform, 
het NOP, inmiddels wel. Mede dankzij een subsidie uit het 
Ondernemersfonds 2007 konden de zes bedenkers van het NOP ander-
half jaar geleden beginnen aan het samenbrengen van de Nijmeegse 
‘creatieven’. 

Nijmeegs Ontwerp Platform
Postbus 165
6500 AD Nijmegen
E info@nijmeegsontwerpplatform.nl
I www.nijmeegsontwerpplatform.nl
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voor het overall licht-
plan dat Stichting 

‘De Verlichting’ voor 
Nijmegen wil maken. 

Foto: N ovioNova.  

worden. Daarbij komen een trendwatcher en 
andere deskundigen aan het woord. 
“We verwachten veel betrokken (binnenstad)
ondernemers, lokale politici en ook con-
sumenten als deelnemers aan het debat”, 
aldus Rosalie Thomassen die het grote bin-
nenstadsdebat voor SBMN coördineert. “De 
uitkomsten van de debatten bepalen mede de 
economische agenda voor de binnenstad, die 
SBMN in 2009 zal uitwerken.”

Klantenpanel
Het Binnenstadsmanagement werkt samen 
met de Gelderlander om zo de aandacht op 
de binnenstad te vestigen en de publieke 
discussie op gang te brengen. Zo wordt in 
samenwerking met de Gelderlander een klan-
tenpanel gevormd met allerlei consumenten 
uit de stad en regio. Het aantrekken van de 
regionale consument is namelijk een belang-
rijk thema voor de economische agenda.

Meer samenwerking
De politieke partijen beginnen uiterlijk deze 
zomer aan het opstellen van hun partijpro-
gramma, waarmee ze in maart volgend jaar 
de raadsverkiezingen in gaan. In die pro-
gramma’s mag een visie op de binnenstad 
niet ontbreken. 
Tegelijkertijd met de debattenreeks werkt het 
SBMN-bestuur aan verdere toenaderingspo-
gingen met andere belangenbehartigende 
partijen in de Nijmeegse city. Al eerder riep 
SBMN-voorzitter Elrie Bakker op tot nauwere, 
onderlinge samenwerking tussen haar orga-
nisatie en clubs als VBO Nijmegen, de onder-
nemersverenigingen in de winkelstraten, de 
Federatie Ringstraten, binnenstadbewoners 
en met organisaties die zich met cultuur 
(Cultureel Netwerk Nijmegen) en/of evene-
menten bezighouden.

De tweede debatavond staat gepland voor 
12 mei en is ook voor iedereen toegankelijk. 
Een derde avond in de reeks is voorzien voor 
16 juni. 

Iedereen mag meepraten over 
de Binnenstad in de toekomst

Driemaal het grote
Binnenstadsdebat

Die visie wordt vervolgens, als het aan de 
initiërende Stichting Binnenstad Management 
Nijmegen (SBMN) ligt, als leidraad gebruikt 
voor het te voeren beleid door het nieuwe col-
lege van burgemeester en wethouders dat na 
de gemeenteraadsverkiezingen van volgend 
jaar aantreedt.

Consumentengedrag
De debatavonden worden gehouden in 
Arthouse LUX, in samenwerking met de 
redactie van dagblad De Gelderlander. Het 
eerste publieke debat vindt plaats op dinsdag 
7 april en gaat over trends en ontwikkelingen 
in consumentengedrag. 
Wat zijn de gevolgen van internetshoppen? 
Welke kansen biedt webmarketing voor 
de binnenstad en de ondernemers? Welke 
bezoekdoelen heeft de consument eigenlijk 
en wat is de rol van funshoppen, cultuur, 
recreatie en evenementen enzovoort? Wat 
wil de huidige en toekomstige consument nu 
eigenlijk zelf? Deze en andere vragen zullen 
aan bod komen.
Er zullen statistieken en cijfers uit de binnen- 
stadsmonitor gepresenteerd en toegelicht 
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Mede aan de hand van drie grote debatten over de ontwikkeling van de Nijmeegse 
Binnenstad tot en met 2012 moet er in de eerste helft van dit jaar een toekomstvisie op het 
centrum op tafel komen. 

Vergunningen voor de Vierdaagse 
Afstandsmarsen (voor bijvoorbeeld 
een podium, terras of standplaats) 
moeten vóór 1 maart 2009 bij de 
gemeente Nijmegen worden aan-
gevraagd. Wie een vergunnng voor de 
Vierdaagsefeesten 2009 nodig heeft, 
heeft een maandje respijt. Die ver-
gunningaanvragen kunnen tot 1 april 
2009 worden ingediend. 
Voor meer informatie: www.nijmegen.nl 
(openbare bekendmakingen)

Vergunningen
Vierdaagse
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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

Met een subsidie van 70 duizend euro uit 
het Ondernemersfonds 2008 gaat Stichting 
‘De Verlichting’ de St. Stevenskerk inclu-
sief de karakteristieke Stevenstoren ‘onder-
scheidend en artistiek’ aanlichten. 
Om daarvoor inspiratie op te doen reizen 
vertegenwoordigers van de stichting samen 
met de wethouders Hannie Kunst (econo-
mie en cultuur) en Jan van der Meer (o.a. 
milieu) begin maart naar het Belgische Gent. 
Stichting ‘De Verlichting’ heeft ook een aantal 
ambtenaren uitgenodigd voor de oriënte-
rende excursie naar Gent. 

Wethouders Hannie Kunst en Jan van der Meer 
doen inspiratie op in Gent, België

Nijmegen nog meer
en mooier in het licht

Energiebesparing
In die stad is sinds 2004 een zeer ambitieus 
lichtplan van kracht, waarmee inmiddels diver-
se internationale prijzen werden gewonnen. In 
Gent werd het aantal lichtpunten van 13.000 
naar 16.000 verhoogd, terwijl er toch een 
energiebesparing van 25% werd gerealiseerd.
“Er is in Gent natuurlijk veel meer gedaan 
dan alleen het uitbreiden van de reguliere 
straatverlichting. De historische kern van de 
stad staat prachtig in wit licht. Het lichtplan 
in de Vlaamse stad heeft zijn effect op de 
stadseconomie niet gemist. De stad is er veel 

Het lichtplan van Leonie Welling voor de Waalbrug zet niet alleen de grote boog in de 
schijnwerpers, maar ook de bogen tussen de dragende pijlers. 

De komst binnenkort van een nieuw grand-
café in de Molenstraat, in het voormalige 
pand van Draper van den Broek, is aanleiding 
geweest voor negen horecaondernemers op 
de Grote Markt om in twee brieven bij het 
gemeentebestuur te protesteren tegen verdere 
uitbreiding van het aantal vierkante meters 
horeca in de Nijmeegse binnenstad. 

In een schriftelijke toelichting op die brief 
leggen de protesterende horecaondernemers 
uit dat ze eigenlijk alleen willen protesteren 
tegen nog meer horeca in de Nijmeegse bin-
nenstad. De vestiging van het grandcafé in de 
Molenstraat hebben ze alleen als voorbeeld 
gebruikt. 

Erop of eronder
“De komende jaren is het voor veel onderne-
mers erop of eronder wordt”, stond in de eer-
ste brief van de horecaondernemers. “Terwijl 
de Waalkade bijna verzuipt en er in de hele 

stad vele cafés en restaurants de komende 
jaren zullen verdwijnen, worden er in de 
Molenstraat meer dan 700 vierkante meter 
horeca bijgepompt.”
In hun toelichting nuanceren ze: “Wij willen 
de problematiek van uitbreiding van horeca-
meters kenbaar en bespreekbaar maken. 
Ons staat een gezonde discussie voor ogen 
waarbij wij hopen dat de politiek daar open 
voor staat. Wij zijn voor kwaliteitsverbetering 
en vernieuwende concepten in de horeca. 
Maar dan wel in de bestaande horecapan-
den en niet in nieuwe vierkante meters in 
panden die voorheen geen horeca waren. Bij 
nieuwe horeca in de Mariënburgkapel, in de 
Ringstraten, in winkels die als bij-produkt kof-
fie en broodjes gaan serveren of in projecten 
als Plein 1944 zetten wij grote vraagtekens.”

Acuele situatie
Marijke Bouwmeister, voorzitter van 
Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groot-

Ondernemers luiden noodklok bij gemeentebestuur

Protest tegen nog meer horeca
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Toeristische sector
onder de loep
Het is van belang voor de toekomst van 
de Nijmeegse economie om het toerisme 
als banenmotor te behouden, of zelfs uit te 
bouwen. 

Groei van de toeristische sector zorgt voor 
een toename van de directe werkgelegenheid, 
maar ook van afgeleide werkgelegenheid 
in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel en 
dienstverlening. 
Daarom wil de gemeente Nijmegen in 
een nieuwe beleidsnota Toerisme kansen, 
ontwikkelingen en bedreigingen in beeld 
brengen en een toekomstvisie voor de 
Nijmeegse toerismesector formuleren. 
Belanghebbenden uit de stad worden nauw 
bij het proces betrokken.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, organi-
seert de gemeente in april een publiek debat, 
waarbij geïnteresseerden mogen meepraten 
over de conceptnota, het uitvoeringsprogram-
ma en de ontwikkelkansen voor de Nijmeegse 
toeristische sector. Naar verwachting besluit 
de raad nog voor de zomer over de defini-
tieve nota.

aantrekkelijker door geworden. Dat vertaalt 
zich in meer toeristische bezoekers en veel 
meer levendigheid in het centrum”, verklaart 
voorzitter Hans Peters van Stichting ‘De 
Verlichting’ de excursie naar België. 

Waalbrug
Al sedert een paar jaar is de stichting in 
Nijmegen actief. Bijzondere lichtplannen wer-
den ontworpen en gerealiseerd op het Keizer 
Karelplein en in het Kronenburgerpark. Voor 
het opnieuw aanlichten van de Waalbrug werd 
een prijsvraag uitgeschreven. Het winnende 
plan van Leonie Welling, student bouwkunde 
aan de TU Delft, wordt momenteel uitge-
werkt. Hans Peters daarover: “Ook voor dat 
project hebben we subsidie gekregen uit het 
Ondernemersfonds. Omdat Rijkswaterstaat 
momenteel bezig is met renovatieplannen 
voor de brug, moet een en ander goed geco-
ordineerd worden. De kosten voor die renova-
tie lopen in de miljoenen. We zullen proberen 
een deel van de kosten voor de aanlichting 
van de brug daarbij onder te brengen.”

Een eerste, eenvoudig aanlichtingsplan voor 
de St. Steven is inmiddels door de gemeen-
telijke commissie Beeldkwaliteit van de hand 
gewezen. Peters: “We hebben nu lichtarchi-
tect Jan Kruger opdracht gegeven om met een 
bijzonder ontwerp te komen.”

Vandalisme
Het kost Stichting ‘De Verlichting’ veel tijd 
en moeite om nieuwe plannen gerealiseerd 
te krijgen en vooral om reeds gerealiseerde 
plannen ‘in de lucht’ te houden. “De verlich-
ting op het Keizer Karelplein is onderwerp 
van vandalisme geworden. Het is een hele 
toer om de vernielingen een beetje snel gere-
pareerd te krijgen. En de kosten zijn nave-
nant”, aldus Peters. 
Aan de andere kant constateert de voorzitter 
dat het werk van zijn stichting inmiddels ook 
de nodige spin-off heeft opgeleverd. 
“Zo staat 52Degrees in het licht, de centrale 
van Electrabel is aangelicht en in de binnen-
stad zijn we als uitvoerende of adviserende 
partij ook betrokken bij een aantal projec-
ten, waaronder de Mariënburgkapel, de 
Hertsteegpoort en de Waalkade. De aanlich-
ting van Nijmegen komt op gang, maar heeft 
z’n tijd nodig”, weet Peters.
Hij hoopt dat de excursie in het bijzijn van 
de twee Nijmeegse wethouders kan leiden 
tot één lichtplan voor de hele gemeente 
Nijmegen. “Net zoals Gent dat heeft gedaan. 
De grote voordelen ervan hopen we te ont-
dekken als we daar zijn.”

Protest tegen nog meer horeca

Nijmegen, steunt de noodkreet van haar col-
lega’s: “Ondernemers, in het bijzonder in de 
horeca, hebben het in deze recessie al moei-
lijk genoeg. Er zijn in het verleden meerdere 
malen signalen gegeven om paal en perk te 
stellen aan het aantal horecabedrijven in de 
binnenstad. Nu is de politiek aan zet om een 
verstandig en weloverwogen besluit te nemen 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
actuele situatie.”

Het pand in de Molenstraat waar eigenaar Ton 
Hendriks binnenkort een grandcafé of brasserie 
in wil vestigen, staat al jaren leeg en is daarmee 
een doorn in het oog van de andere winkeliers in 
de straat. Foto: NovioNova. 

Het prijswinnende Lichtplan van Gent, België, zet het centrum van de 
stad in wit licht. De stad trekt daardoor aantoonbaar meer bezoekers. 

5

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

COLUMN

Challenge!
Een historische verkiezing 
en een nieuwe ‘deal’ voor 
de Verenigde Staten. En wij 
waren er allemaal bij ! Ik 
ben sinds jaren een grote 
fan van de VS. Ik kom er 
zeker een keer per jaar 
tijdens de vakbeurs voor de attractieparken en 
ik geniet telkens weer van de mogelijkheden die 
het land heeft. 

Toegegeven, de VS is alleen leuk als je van een 
bovenmodaal jaarinkomen kunt rondkomen en 
toegegeven, de televisiezenders komen vaak 
niet verder dan het plaatselijk nieuws waarbij 
de arrestatie van een inbreker of te hardrijder 
de openingsitems zijn. Maar daar staat tegen-
over dat het zomaar kan voorkomen dat je, 
zoals ik, de lancering van een Space Shuttle 
live kan meemaken of - zoals een goede vriend 
van mij - de overwinningsspeech van de nieuwe 
president, die ook wel de machtigste man ter 
wereld wordt genoemd, in een park in Chicago 
bijwoont. Kippenvel! En een enorme dosis ener-

gie en hoop voor de toekomst.

Ook nu, terwijl alle economische 
cijfers blijven tegenvallen laten de 
Amerikanen zich niet de shit in 
praten. Zij hebben ’t altijd over een  
‘challenge’, een uitdaging! Het glas 
is altijd half vol!
Ik denk dat wij daar veel van kun-
nen leren. 
Kijk voortdurend om je heen hoe wij 
van de huidige situatie kunnen pro-
fiteren. Hoe we er beter uit komen. 
‘If it doesn’t kill you, it’ll make you 
stronger!’ zeggen ze in de VS, ‘Als 
je er niet aan sterft, dan maakt het 
je sterker!’
2009 wordt een raar jaar dat bij de 
Chinezen niet voor niets het ‘Jaar 
van de Os’ wordt genoemd. Als ik 
er volgend jaar nog ben, dan ben 
ik sterker geworden. En het gekke 
is, dat sinds ik dit economisch zeer 
zwakke jaar als een ‘Challenge’ 
beschouw, het mij alleen maar beter 
gaat! Stop met ‘nuilen’! Nijmegen, ik 
wens je vanaf vandaag een fantasti-
sche ‘Challenge’!



Reiskoorts bij 
belangstellenden
middeleeuwen

Het Nijmeegse Gebroeders van Limburg 
Festival gaat zich dit jaar internationaal 
manifesteren. Er worden twee reizen naar 
Duitsland (in juli naar Landshut en in augus-
tus naar Soest) en één naar de Verenigde 
Staten (september, New York) georganiseerd. 

Leden van ‘t Geselscap, die in verschillende 
middeleeuwse gedaanten ieder jaar meedoen 
aan de Middeleeuwse optocht, worden in 
het bijzonder uitgenodigd om aan de reizen 
deel te nemen. De reiskosten zijn in principe 
voor de deelnemers, maar de stichting tracht 
‘aantrekkelijke kortingen’ voor deze reizigers 
te bedingen.
Wie belangstelling heeft om aan één of 
meerdere reizen deel te nemen, moet zich 
zo spoedig mogelijk aanmelden via info@
gebroedersvanlimburgfestival.nl. Via dat 
adres en/of website kan ook meer informatie 
ingewonnen worden.

Het staat nu vast dat Nijmegen deel-
neemt aan de strijd om de eervolle (en 
lucratieve) titel ‘Beste Binnenstad 2009-
2011’. De inschrijving daarvoor is vori-
ge week opengesteld. Gemeente en 
Binnenstadsmanagement treffen voorberei-
dingen om tot een zo compleet en aantrek-
kelijk mogelijke inschrijving te komen.

Bij de verkiezing Beste Binnenstad wordt de 
binnenstad bekeken vanuit het gezichtspunt 

Nijmegen wil Beste
Binnenstad worden

van de consument en de winkelier. In de 
competitie 2007-2009 eindigde Nijmegen, 
na Arnhem, op de tweede plaats. Alle facet-
ten die het functioneren van de binnenstad 
bepalen, zoals veiligheid bereikbaarheid en 
aantrekkelijkheid, worden in beeld gebracht. 
Daarbij is belangrijk dat de steden worden 
gevraagd te motiveren waarom zij de beste 
binnenstad hebben en welke inspanningen 
daarvoor zijn gepleegd.

Er komt voorlopig geen (pilot)project 
voor ondergronds afvalinzameling in de 
Nijmeegse binnenstad. 

Wethouder Hans van Hoofd (o.a. Openbare 
Ruimte) legt daarmee vooralsnog het 
gezamenlijke advies van de Coöperatie 
Afvalinzameling Binnenstad (CAB) en de 
DAR naast zich neer. 
“Het realiseren van een ondergronds net-
werk voor afvalinzameling in de binnenstad 
heeft vergaande consequenties”, aldus een 
woordvoerder van de gemeente desge-
vraagd. “Dat komt ook uit het rapport  van 
het CAB naar voren.” 

Verdere vervuiling
Bedoeld rapport werd vorig jaar officieel aan 
de wethouder aangeboden, na een haalbaar-
heidsonderzoek dat gefinancierd werd met 
geld uit het Ondernemersfonds 2007. 
De woordvoerder: “Met name de kosten die 
met ondergrondse afvalinzameling gemoeid 
zijn én het risico op bijplaatsingen van afval 
met als gevolg verdere vervuiling, zijn facto-
ren die voor ons als gemeente zwaar wegen. 
De wenselijkheid om huishoudelijk restafval 
en bedrijfsafval via in de openbare ruimte 
geplaatste ondergrondse containers in te 
zamelen, willen we dan ook in breder ver-
band zien dan alleen voor de binnenstad.”

Stadsbreed
Alvorens tot enige actie over te gaan, wacht

de gemeente verder onderzoek af. “We  
onderzoeken nu wat de effecten zijn op het 
gebied van milieu, kosten en serviceniveau 
wanneer ondergrondse inzameling van huis-
houdelijk restafval stadsbreed voor boven-
bouw- en hoogbouwwoningen zou worden 
gerealiseerd. De bestuurlijke besluitvorming 
daarover zal uiteindeljik ook richtinggevend 
zijn voor de binnenstad en verwachten we 
binnen enkele maanden.”

Knelpunten oplossen
De woordvoerder laat weten dat de 
gemeente op korte termijn niet van plan 
is te komen tot een ondergronds netwerk 
aan containers in de binnenstad. “Onze 
voorkeur gaat er voor die korte termijn 
vooral naar uit om het huidige systeem te 
optimaliseren en mogelijk op de Waalkade 
ondergrondse containers te plaatsen om de 
knelpunten daar op te lossen. De containers 
daar zouden dan echter niet dienen als een 
soort proef of  testcase op basis waarvan 
we ons commiteren om dan de hele bin-
nenstad maar ondergronds te brengen. Het 
wordt dan onderdeel van de bredere discus-
sie hoe om te gaan met de inzameling van 
restafval in de hele stad.”

Het startschot voor de nieuwe verkiezing Beste 
Binnenstad is gegeven door de voorzitter van 
deVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Annemarie Jorritsma, en de voorzitter van 
de Stuurgroep Bereikbaarheid van Platform 
Detailhandel Nederland Harry Bruijniks. De 
Stuurgroep organiseert de verkiezing. 

Uit informatie van de Stuurgroep blijkt dat 
tot nu toe onder andere de gemeenten 
Breda, Oud-Beijerland, Roermond, Weert 
en Enschede de concurrentie vormen voor 
Nijmegen. 

Informatie: www.debestebinnenstad.nl 

Gemeente ziet niets in pilotproject  
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Nijmegen wil BesteNijmegen wil BesteNijmegen wil BesteNijmegen wil Beste

Voorlopig geen ondergrondse
afvalinzameling in binnenstad



Website bundelt
alle informatie
scholing personeel

In het kader van het project Leren en Werken 
voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen is er 
een website gemaakt die een compleet over-
zicht biedt van alle mogelijkheden op het 
gebied van werken in combinatie met leren: 
www.arnhemnijmegen.lerenenwerken.nl. 
Werkgevers kunnen er terecht voor alle infor-
matie over scholingsmogelijkheden voor hun 
personeel, het vinden van nieuw personeel en 
financiële regelingen op dit gebied. De web-
site is een handig startpunt voor werkgevers 
die meer willen weten over hoe ze de kwaliteit 
van hun personeel kunnen verbeteren. Vragen 
als ´Welke scholingsmogelijkheden zijn er 
voor mijn personeel?´en ´Wie kan mij hier-
over adviseren?´komen aan bod. 

Kunst te koop
voor kinderen 

Nog tot en met zaterdag 1 maart kunnen kin-
deren en jongeren van 5 tot en met 18 jaar in 
Museum Het Valkhof échte kunst kopen. 
Een gerenommeerde galerie uit Nieuw 
Zeeland stelde de kunstwerken ter beschik-
king om kinderen de kans te geven tegen een 
klein prijsje kunst te kopen. Speciaal voor 
deze gelegenheid is de Pleinzaal omgedoopt 
tot Kindermuseum, waar 60 litho’s van 30 
kunstenaars hangen - zónder naambordje. 
Het beeldformaat is ongeveer 10 x 20 cm, de 
prijs per litho is € 38,-.
Ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes en 
alle andere volwassenen hebben pech: alleen 
kinderen van 5 tot en met 18 jaar mogen 
naar binnen en kiezen hun favoriete werk. 
Kinderen Kopen Kunst: niet als belegging, 
maar omdat ze het écht mooi vinden. 
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Net als vorig jaar worden ondernemers in 
de binnenstad ook nu weer gevraagd hun 
winkel tijdens het Museumweekend op 
zaterdag 4 en (koop)zondag 5 april beschik-
baar te stellen als verlengstuk van een van 
de Nijmeegse binnenstadsmusea.

Winkels die plaats bieden aan een of meer-
dere museumstukken worden opgenomen in 
een museumroute, die via een folder in een 
hoge oplage onder de consumenten wordt 
verspreid. Aan deze Nijmeegse invulling van 
het Museumweekend werken mee: Museum 
Het Valkhof, het Natuurmuseum, Museum 
Stratemakerstoren en het MuZIEum. Zij stel-
len objecten uit hun collecties beschikbaar 
die winkeliers tijdens het Museumweekend 
in hun zaak (etalage of vitrine) kunnen expo-
seren.

Inzet musea 
Ook nu is de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers Nijmegen gevraagd om deze 
activiteit richting winkeliers te organiseren. 
VBO-bestuurslid Harrie Boom heeft mede-
werking toegezegd, maar wil niet alleen voor 

Tijdens Museumweekend op 4 en 5 april

Winkels verlengstuk
Nijmeegse musea

de klus staan. Hij rekent op medewerking 
van de ondernemersverenigingen in de 
Ringstraten. 
“Ook is inzet van de musea zelf gewenst. 
Het liefst zou ik een ronde langs de winkels 
maken, samen met marketingmensen van 
de musea. Zij zijn bij uitstek de deskundigen 
om bijzonderheden over de tentoon te stellen 
museumstukken uit te leggen aan de winke-
liers. Samen kunnen we zo’n museumweek-
end, net als in 2008, tot een succes maken.”

Aanmelden
Uiterlijk half maart moet wel bekend 
zijn welke binnenstadondernemers aan 
het Museumweekend willen deelnemen. 
Het maken van de museumroute en 
het drukken van de folder, allemaal ver-
zorgd door RBT KAN in opdracht van het 
Binnenstadsmanagement en in het kader van 
binnenstad- en koopzondagpromotie, vergt 
ook enige voorbereidingstijd. 

Aanmelden en informatie: 
h.oosting@rbtkan.nl.

 

aanPaKKen

Het kan u niet ontgaan 
zijn dat in de binnenstad 
het bed flink wordt opge-
schud. Na een periode van 
intensief met elkaar praten 
en een herstructurerings-
proces dat meer dan tien jaar duurde, leek 
het er op dat iedereen even was ingedut. “De 
binnenstad is af” stelde het gemeentebestuur 
en men vond daarin de legitimatie geen nieuw 
beleid te maken of na te denken over de verdere 
toekomst. Ook de ondernemers hadden het druk 
met andere dingen. Het eigen bedrijf vroeg de 
volle aandacht en met de onderlinge samenwer-
king liep het ook al niet naar behoren. 
Maar wie even niet oplet, loopt zo weer achter 
de feiten aan.
De binnenstad is een van de economische moto-
ren van de stad. In het centrum werken bijna 
15.000 mensen en het gebied genereert nog een 
hoop economische activiteit daarbuiten. Alleen 
al deze belangen maken dat je het je niet kunt 
veroorloven op je lauweren te rusten. 
De wereld om ons heen is continu in beweging 
en daar moeten we in mee. Wie had 15 jaar 
geleden gedacht dat het internet zo’n vlucht 
zou nemen dat allerlei soorten bedrijven (zoals 
fotowinkels en reisbureaus) alleen nog in 
gespecialiseerde vorm overblijven? Het is maar 
één voorbeeld van de veranderingen die in een 

razend tempo plaatsvinden. Voor de 
toekomst van de Nijmeegse binnen-
stad is het van groot belang dat we 
nú de koppen bij elkaar steken en 
samen met de gemeente kijken hoe 
we ook straks het aantrekkelijke 
hart van stad en regio blijven. 
Samen met andere ondernemersor-
ganisaties nodigt het binnenstads-
management u van harte uit deel te 
nemen aan discussiebijeenkomsten 
over de binnenstad. Blok nu alvast 
de 7e april, 12e mei en 16e juni 
vanaf 20.00 uur in uw agenda en 
zorg ervoor dat u er bij bent. We 
gaan met nieuw élan aan de slag. 
Het wordt weer gewoon aanpakken!

-
schud. Na een periode van 
intensief met elkaar praten 

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

Kijk voor het laatste nieuws over de binnenstad op: 
www.binnenstadnijmegen.nl



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. 

Wethouder ziet breed
debat niet als verwijt

Hannie Kunst: “Dit college legt 
prioriteit bij de dingen doen”

Luid en duidelijk heeft het Binnenstadsmanagement, bij monde van Elrie Bakker, de 
afgelopen maanden overal aangekondigd met een reeks van debatten een toekomstvisie 
op de Nijmeegse binnenstad boven water te willen krijgen. 

Bij internetwinkelen gaat de 
consument voor het ‘look 
and feel’-gevoel naar winkels 
(showrooms) in de stad en 
worden de artikelen via inter-
net besteld en gekocht.  
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niets is gebeurd? Ik denk dat er de afgelopen 
jaren heel wat van de grond is gekomen.”
De nota uitstallingenbeleid, de gevelaan-
pak, het Ringstratenproject, aanpak van de 
leegstand in het centrum, de evenementen, 
promotie van de binnenstad, de Hessenberg 
in aanbouw, indrukken van de Hertogpoort 
teruggebracht in het straatbeeld, planvorm-
ing op Plein 1944. Moeiteloos noemt Hannie 
Kunst voorbeelden van zaken ten faveure van 
de binnenstad, waarmee zij, haar collega's en 
haar ambtenaren zich de laatste jaren inten-
sief hebben beziggehouden.

Gewone Nijmegenaren 
“De recessie die natuurlijk ook de detailhan-
del treft, maakt het debat over de toekomst 
van de binnenstad wel extra ingewikkeld”, 
beseft Kunst. “Neemt het internetwinke-
len, geholpen door de recessie, een hogere 
vlucht? En haken ondernemers daar verder 
op in? Of hoe gaat het met de ontwikkeling 
van Plein 1944. Is er in de toekomst nog wel 
voldoende vraag naar grote lappen winkel-
vloeroppervlak? Desondanks verheug ik me al 

op zeer levendige en ook interes-
sante debatten. Niet alleen door 
ondernemers en andere betrok-
kenen, maar ook door gewone 
Nijmegenaren. Reuze benieuwd 
hoe die denken dat de binnenstad 
er over pakweg tien of vijftien jaar 
uitziet.”

‘De binnenstad moet weer op de politieke 
agenda’, zo luidt de boodschap. Cynici 
zouden dat streven kunnen opvatten als een 
verwijt, bijvoorbeeld aan het gemeentebes-
tuur of aan wethouder Hannie Kunst van 
Economische Zaken in het bijzonder.

Verkiezingen
“Integendeel”, pareert de wethouder deze 
suggestie, “in de wens om stil te staan bij 
wat je in de toekomst wil met de binnenstad, 
zie ik geen enkel verwijt. Het is in mijn ogen 
juist goed om daar nu al over te discussiëren. 
Politieke partijen gaan aan de slag met hun 
programma’s voor de gemeenteraadsverkiez-
ingen in maart 2010. Op weg daar naartoe is 
het goed aandacht te vragen voor de binnens-
tad. Dit college wil graag doen; de binnenstad 
van de toekomst wordt echt een zaak van het 
nieuwe college.”

Voorbeelden
De wethouder is niet bang voor enig verwijt. 
“Waarom zou ik ook. De roep om discussie 
over de toekomst wil toch niet zeggen dat er 
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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
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 
Sheila Evers
Golfbaan Het Rijk van 
Nijmegen
Ted Arnts
CSN Plastic Cards
Tijn van de Venne
Mobility Store

Loyalty Club naar
The Beatles Revival
Begin april hebben de leden van de 
NovioNova Loyalty Club wederom een 
muzikale avond, ‘The Beatles Revival + Rare 
Record Show’, bij Cardo op het programma 
staan.
Leden en introducés van de NovioNova 
Loyalty Club worden door partner Cardo op 
zaterdag 4 april om 19.30 uur welkom  
geheten. 
The Beatles Revival uit Praag traden o.a. ook 
al op bij de Britse Queen Elisabeth II en op 
het huwelijksfeest van Ruud van Nistelrooy. 
De fysieke gelijkenis met de echte Beatles is 
ongelooflijk, maar bovenal spreekt de perfecte 
sound tot de verbeelding. 
Aangezien Cardo die dag ook 12,5 jaar bestaat 
wordt er een speciaal feestje gebouwd. Na 
afloop van het concert zijn alle NovioNova 
Loyalty Club leden welkom op de afterparty 
waar een DJ de klanken van de jaren ’60 en 
’70 ten gehore zal brengen. 
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Ondernemen is risico’s nemen en kansen 
grijpen. In tijden van onzekerheid zijn de 
risico’s groter dan normaal. Ondernemers 
moeten wellicht extra op hun tellen passen. 
Hierbij tien tips die passen bij het onderne-
men in zwaar weer. 

Tip 1: Kijk vooruit en handel op tijd  
Ondernemen is vooruit zien, op de korte 
maar vooral op langere termijn. Paniek en 
angst zijn slechte raadgevers, maar wacht 
niet tot de zaken urgent worden. Neem tijdig 
maatregelen en maak hier juist nu de tijd 
voor. 

Tip 2: Houd uw debiteurenbeheer op orde
Houd de inkomsten in de gaten. Het is 
belangrijk om rekeningen op tijd te versturen 
en direct actie te ondernemen bij late beta-
ling. Check ook de kredietwaardigheid van 
handelspartners en leveranciers. Overleg met 
accountant of andere adviseurs over goed 
debiteurenbeheer.

Tip 3: Kijk nogmaals naar het ondernemings-
plan 
Het is verstandig om, indien mogelijk, nog 
eens het ondernemingsplan te bekijken. Denk 
nog eens na over geplande investeringen. 
Zijn de omstandigheden nog hetzelfde als bij 
de opstelling er van? Is er sprake van veran-
deringen die tot andere uitkomsten leiden? 
Op www.kvk.nl/ondernemingsplan is het 
vernieuwde ondernemingsplan van de KvK 
te raadplegen of maak een afspraak met een 
bedrijfsadviseur van de KvK. 

Tip 4: Denk na over personeel
Heroverweeg het personeelsbestand en zoek 

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 recessie. Ze geven inzicht in de manier 
waarop winkeliers de bestaande omzet zoveel mogelijk op peil kunnen hou-
den. En misschien mogelijkheden om extra (nieuwe) omzet te genereren.

In tijden van onzekerheid
uit hoe flexibel de onderneming daarin nog 
is. Informatie daarover is te vinden op www.
kvk.nl/personeel. 

Tip 5: Houd kosten in de gaten
Reduceer de kosten waar mogelijk.

Tip 6: Maak een omgevingsanalyse
Een omgevingsanalyse brengt misschien aan 
het licht of de economische crisis mogelijk 
ook kansen biedt.

Tip 7: Denk na over krediet
Het is nu extra lastig om krediet bij banken 
te verwerven. Dit duurt langer dan normaal. 
Overweeg dus ook alternatieve financierings-
bronnen.

Tip 8: Heroverweeg uw producten/diensten-
aanbod.
Bekijk nog eens kritisch het productassorti-
ment of het dienstenaanbod. Klanten hebben 
in onzekere tijden andere voorkeuren.

Tip 9: Bepaal opnieuw prijzen en tarieven
Heroverweeg prijzen en tarieven. De prijs is 
een mogelijkheid om het gedrag van klanten 
te beïnvloeden.

Tip 10: Blijf op de hoogte van de economie
Blijf op de hoogte blijven van wat er gaande 
is in de economie. Informeer daarom inten-
siever dan gewoonlijk over ontwikkelingen in 
de economie, het consumentenvertrouwen 
en branche-informatie. De brochu-
res Geldboek voor ondernemers en 
MKB´er in zwaar weer (pdf.) zijn van 
www.kvk.nl te downloaden voor meer 
informatie over dit onderwerp.

UW
 GOED RECHT

novionovionovionovanova
Jeroen Naus

Advocaat 

een BehOORlIJK 
BOD?
Twee partijen hebben een koop-
overeenkomst gesloten met 
betrekking tot een huis. In de 
overeenkomst staat dat de levering 
plaatsvindt op 12 december 2008. 
Voor elke dag dat de koper niet 
meewerkt aan de levering, bijvoor-
beeld omdat hij zijn financiering 
niet rond heeft gekregen, is de 
koper aan de verkoper een boete 
verschuldigd van €1.000,-.

De koper verkrijgt pas begin 
januari 2009 een financiering en 
stelt aan de verkoper voor om 
de levering op 12 januari 2009 
te laten plaatsvinden. De koper 
weigert hierbij de boete van inmid-
dels €31.000,- aan de verkoper 

te voldoen. Wel biedt hij aan om de schade en 
extra kosten van de verkoper ter grootte van 
€5.000,- te betalen.

Mag de verkoper nu weigeren aan de levering 
mee te werken, omdat hij vindt dat de koper 
eerst de boete van €31.000,- aan hem dient te 
betalen? Het antwoord hierop is nee.

Indien de verkoper een behoorlijk bod van 
de koper om alsnog aan de levering mee te 
werken afwijst, dan wordt hij schadeplichtig 
ten opzichte van de koper. Van belang is dus 
of het bod van de koper behoorlijk is. In dit 
geval biedt de koper aan de schade en extra 
kosten van de verkoper te voldoen. Dit moet 
worden gezien als een behoorlijk bod, omdat 
hiermee alle schade aan de verkoper wordt 
vergoed.

In deze situatie zal de verkoper het aanbod 
van de koper dus moeten accepteren. Hij zal 
op 12 januari 2009 moeten meewerken aan de 
levering van het huis. Dit wil overigens niet 
zeggen dat de verkoper geen recht meer heeft 
op (een gedeelte van) de boete van €31.000,-. 
De koper blijft deze namelijk aan de verkoper 
verschuldigd op basis van de koopovereen-
komst.

j.naus@poelmannvandenbroek.nl



Jan van Meel en Anita Lamers, zijn officieel ‘kwaliteitsbeheerder markt, 
terrassen en evenementen’, maar iedereen kent ze als ‘marktmeester’.

door Pieter Nabbe
foto’s: ESF Edwin Stoffer 

Wat zou het centrum zijn zonder 
de markt? Elke week brengt die 
zowel op zaterdag als op maandag 
de nodige levendigheid en gezellig-
heid in de binnenstad waar zoveel 
Nijmegenaren en mensen van bui-
ten de stad op af komen. 
Hoe losjes de 120 kooplui iedere 
week met hun klanten omgaan, zo 
onbuigzaam lijken ze als ze met 
hun kraam in de Augustijnenstraat, 
Burchtstraat, op het Kelfkensbos 
of de Grote Markt een meter moe-
ten wijken voor een evenement 
of andere niet-marktactiviteit. Een 
kijkje achter het kraamzeil.

‘Verplaats een kraam een paar meter en de vaste bezoekers zijn hem geheid kwijt’
Kooplui en marktmeesters over de ambulante handel in de binnenstad

Het economisch belang van de markt is 
evident. Stel het aantal passanten op de 
maandagmarkt op 100, dan daalt dat aan-
tal op dinsdag naar 40, zo wordt geschat. 
Zonder al die vrolijke kramen zou het dus een 
dooie boel zijn in het centrum. Om nog maar 
niet te spreken van de spin-off die de markt 
genereert in omringende winkels en horeca-
bedrijven. Hebben kooplui iets te zeggen over 
de plaats waar ze hun kraam hebben, over 
de dag en de tijden waarop de markt plaats 
heeft? Niet echt. 
De ambulante ondernemer heeft zich, net 
zoals elke andere ondernemer, te houden aan 
de regels en die liggen vast in de gemeente-
lijke verordening. Daarin staat bijvoorbeeld 
het aantal standplaatsen, de afmetingen van 
de kramen, de opstelling en indeling van de 
markt (de Nijmeegse markt is met een car-
réopstelling uniek in Nederland). En het is de 
gemeentelijke marktmeester, niet de koop-
lieden, die bepaalt in geval van bijzondere 
omstandigheden of een markt al dan niet 
wordt afgelast. 

Niet iedereen
Jan van Meel is marktmeester, of ‘kwaliteits-
beheerder markt, terrassen en evenementen’ 
zoals dat officieel en een tikje chique heet. 

“Het is niet zo dat iedereen een kraam kan 
huren en zijn waar kan uitstallen. Om te 
beginnen hebben we te maken met het anci-
enniteitbeginsel. Dat wil zeggen, hoe langer 
iemand meedraait, hoe meer kans hij maakt 
op een vrijgekomen plaats. Daarnaast wordt 
het branchebesluit nageleefd, waarin aange-
ven is hoeveel kramen er met een bepaald 
artikel geplaatst mogen worden. Je zult dus 
geen 10 kramen met kaas vinden.” Anita 
Lamers, ook marktmeester en dus collega 
van Van Meel, vult aan: “Elke koopman heeft 
bovendien een vergunning nodig, in de vorm 
van een driemaandelijks abonnement.”

Marktmeester 
Jan van Meel: 

‘Het is niet zo dat iedereen 
een kraam kan huren en 
zijn waar kan uitstallen.’

Marktkoopman 
Rob Vermeulen: ‘Waar 

we ons echt grote zorgen 
over maken is de komst 

van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer 

(HOV) in Burchtstraat en 
Augustijnenstraat.’
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Marktkoopman en Nijmegenaar Rob Vermeulen 
vertegenwoordigt de belangen van de marktkooplui. 

Marktkoopman Ed Vugt uit Nijmegen denkt dat de aanleg van Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer door het centrum ten koste gaat van de ambulante handel.

‘Verplaats een kraam een paar meter en de vaste bezoekers zijn hem geheid kwijt’

Ed Vugt: 
‘Nijmegenaren vormen het 

gros van onze klanten.’

Stormverankering
Marktkoopman en Nijmegenaar Rob 
Vermeulen kan goed leven met die regels. Hij 
vertegenwoordigt de belangen van de kooplie-
den en heeft zelf ‘s maandags en ‘s zaterdags 
een groenten- en fruitkraam. “De relatie met 
de gemeente is prima. Waar mijn collega’s 
over mopperen is de stroomvoorziening. Die 
deugt niet en levert zelfs gevaar op.” Een 
andere klacht betreft de stormverankering. 
“Ons is al lang geleden toegezegd dat er op 
een aantal punten nieuwe verankeringen wor-
den aangebracht. Want wanneer een kraam 
niet stevig en veilig is opgebouwd, levert 
dat niet alleen gevaar op voor de koopman, 
maar ook voor de klanten. Je wilt er niet over 
nadenken wat de gevolgen zijn als iemand 
een losvliegende balk op zijn hoofd krijgt”, 
zegt Vermeulen. 

Zorgen
Maar er is meer. Vermeulen: “Waar we 
ons echt grote zorgen over maken is de 
komst van het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV). Als die plannen doorgaan 
is het afgelopen met de marktkramen in de 
Augustijnenstraat en de Burchtstraat. Het is 
een kwalijke zaak als de maandagmarkt wordt 
opgesplitst in een gedeelte Molenstraat en 

een deel Plein 1944. Daarmee verlies je de 
koppeling en creëer je twee eilanden.”
Vermeulens collega Ed Vugt, handelaar in 
noten en zuidvruchten, onderstreept de kri-
tiek op de mogelijkheid dat de markt uit 
elkaar getrokken wordt: “Dat nieuwe vervoer 
is in wezen voor toeristen uit Arnhem of 
andere plaatsen aardig, maar niet voor de 
Nijmegenaren. En die vormen toch het gros 
van onze klanten. Zie daar de politici maar 
eens van te overtuigen. En ook al lukt dat, 
dan zie je dat er om de zoveel jaar weer een 
andere wind waait.”

Naar Julianaplein
Jan van Meel deelt de zorgen van Vermeulen 
en Vugt. “Versnippering van de kramen is niet 
goed. Niet iedereen ziet dat, maar de markt 
is strak georganiseerd en de kleinste verande-
ring wordt direct opgemerkt. De gemiddelde 
bezoeker die op maandag of zaterdag voor 
een visje, groenten en fruit of een paar sok-
ken naar het centrum komt, staat hier niet 
of nauwelijks bij stil. Toch zijn het relevante 
kwesties, in ieder geval voor de ondernemers. 
Zij en de vaste marktgangers zijn aan een 
vaste opstelling. Wordt er onverhoopt een 
kraam een paar meter verplaatst, dan zijn ze 
die al snel ‘kwijt’.” Schadelijk voor de handel 

en dus voor de portemonnee van de kooplui. 
Anita Lamers vult aan: “De meesten van hen 
kunnen zich nog de beruchte herinrichting 
van de Burchtstraat herinneren. Toen werd de 
markt een aantal weken naar de Broerstraat 
verhuisd. Een ramp was dat, zowel voor de 
marklui als voor de winkeliers. Die straat is 
veel te smal voor een markt.” 
Om die reden wordt er niet of nauwelijks 
getornd aan de marktlocaties in de binnen-
stad. Van Meel: “De enige uitzondering is 
de kermis. Dan verhuist de markt naar het 
Julianaplein. Een mager maar wel het enige 
alternatief. Dan zie je ogenblikkelijk dat er 
veel minder kooplui geïnteresseerd zijn, 
want daar komt het winkelend publiek niet. 
Maar met bijvoorbeeld de Vierdaagse blijft de 
markt volledig in tact. Dat evenement en de 
markt gaan heel goed samen.” 
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Ubbergseweg 118 - 120, 6522 KL Nijmegen
tel. 024 379 22 66 - fax 024 379 22 67
info@maatschapbde.nl, www.maatschapbde.nl

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

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

a d v e r t o r i a l

Michel Schuurmans van CandyWorld in Lange Hezelstraat bedenkt en maakt alles zelf

‘Als ik iets leuks zie, bedenk ik
meteen hoe het toe te passen is’

Zo goed als alles in het over-
volle winkeltje van Michel 
Schuurmans is door hem zelf 
bedacht en ook gemaakt. “Als 
ik ergens iets leuks zie, denk ik 
er meteen over na hoe ik het in 
CandyWorld zou kunnen toe-
passen”, vertelt Schuurmans 
van achter de toonbank. “De 
inspiratie komt vanzelf, ik hoef 
daarvoor niet naar beurzen of 
zo. Ik ga ervan uit dat mensen 
altijd op zoek zijn naar leuke 
cadeautjes die niet meteen een 
fortuin hoeven te kosten”

Volwassenen
In mei 1993 vestigde 
Schuurmans zich in een prach - 

 
tig oud pandje in de Lange 
Hezelstraat. Hij begon zijn 
carrière als horeca-medewer-
ker op partyschip Mississippi 
Queen. Min of meer bij toeval 
kwam hij met de wereld van 
de snoepwinkels in aanraking 
en meteen vond hij dat ‘ze’ het 
daar fout deden. “Ja, dat kan ik 
beter, dacht ik. De focus moet 
namelijk niet liggen op de kin-
derdoelgroep, maar op volwas-
senen. Die hebben namelijk 
wat te besteden.”

Creativiteit
Het geheim achter het succes 
van Schuurmans is zonder 
enige twijfel de creativiteit die 

hij in zijn assortiment weet 
te leggen. Het snoep dat hij 
met een fudgemachine deels 
zelf maakt, maar ook gewoon 
inkoopt, wordt in de meest 
fantastische cadeau’s en gifts 
verwerkt. Flessen met snoep, 
bierglazen gevuld met snoep, 
koffie- en theeservies met 
snoep, schoonmaakpakket met 
snoep, vakantiesnoeppakket 
inclusief landeninformatie en 
routekaart, bedenk het maar 
en het is bij CandyWorld te 
vinden. 
Schuurmans: “Een voorverpak-
te doos bonbons hoef je hier 
helemaal niet neer te leggen. 
Daar komen de mensen niet 
voor. Onze klanten willen ver-
rast worden met leuke, gadget-
achtige cadeautjes.”

a d v e r t o r i a l

Michel Schuurmans, helemaal thuis in zijn 
CandyWorldwinkel in de Lange Hezelstraat. 
Foto: NovioNova.

Candy World
Lange Hezelstraat 41 A
6511 CC Nijmegen
T  024 3242031

Tot zijn eigen grote verrassing werd Michel Schuurmans, 
eigenaar van snoep- en cadeauwinkel CandyWorld in de 
Lange Hezelstraat, uitgeroepen tot winnaar van de Kerst-
etalagewedstrijden. CandyWorld zou beter CreativeWorld 
kunnen heten, zo blijkt.



Subway terug
in binnenstad

In de Augustijnenstraat 
heeft Eef van Hoog-
straten uit Herpen vorige 
week een vestiging van 
het Amerikaanse fast-
foodconcept SUBWAY 
geopend. In de winkel 
c.q. ‘take away’ wacht 
de klanten een keur aan 

vers bereide broodjes, waaronder de voor 
SUBWAY kenmerkende ‘Foootlongs’. Met de 
opening van SUBWAY is de franchiseformule 
terug in Nijmegen. Eerder was er een Subway 
gevestigd in de Molenstraat. 

Eetcafé Le Baroc
aan Wintersoord 

Marien Klomp en Annie van de Krol hebben 
aan Wintersoord eetcafé Le Baroc geopend. 
De twee uitbaters zijn al eigenaar van Jan 
Klaassen aan de Hazenkampseweg. Le Baroc 
heeft hoofdgerechten voor gemiddeld 15 euro.

Armeens restaurant 
Yeva Garabitian-Aslamjan is de eigenaar 
van restaurant Ararat aan de Annastraat dat 
vorige maand geopend is. Ararat, het eerste 
Armeense restaurant van Nederland is een 
buffetrestaurant met barbecuegerechten en 
10 warme en ongeveer evenzoveel koude 
gerechten.

Geen Sporttoto meer
Truus van de Berg en haar zoon Rudy 
zijn gestopt met hun tabakswarenwinkel 
Sporttoto in de Ziekerstraat. Truus van de 
Berg is herstellende van een knieoperatie en 
kan het werk in de winkel niet meer opbren-
gen. Het pand staat te huur.

Nieuwbouw Osbabrugge
Gaat Osnabrugge nu wel of niet het pand 
van Van der Stad aan de Hertogstraat betrek-
ken? Na het vertrek van Van der Stad naar de 
Energieweg, is Desta makelaar Paul de Both 
belast met de verhuur van het reusachtige 
pand aan de Hertogstraat. “Er zijn er wel seri-
euze gesprekken gevoerd.” 
Leo van Schaijik van Osnabrugge is niette-
min duidelijk: “Over ongeveer drie maanden 
verhuizen we tijdelijk naar de achterliggende 
gebouwen. Dan wordt gestart met de sloop 

van het huidige pand. Op dezelfde plaats ver-
rijst nieuwe behuizing met een parkeergarage 
en 55 appartementen. Die hele operatie neemt 
naar verwachting 14 maanden in beslag.” 

Toch casino in
de Houtstraat

Eerst wel, toen weer niet. Vervolgens was 
het een poos stil rond de komst van Jack’s 
Casino  in de Houtstraat, in de voormalige 
Centrumbioscoop. Gemeenteambtenaar Ruud 
Schilder: “JHV Gaming wilde uitbreiding van 
het aantal speelautomaten en dat zag de bur-
gemeester niet zitten.” Uiteindelijk heeft de 
onderneming eieren voor haar geld gekozen, 
een ander plan ingediend en is de verbouwing 
vervolgens 
gestart. Naar 
verwachting 
gaan in april 
de deuren 
open.

Nog geen opvolger
Bruidsboutique Elégance gaat stoppen. 
Eigenaresse van de winkel in bruidsjaponnen 
en accessoires aan Klein Marienburg is Thea 
Janssen. “Ik ben inmiddels 63 en het is welle-
tjes geweest. Het is erg jammer dat zich nog 
geen opvolger heeft gemeld maar dat kan nog 
altijd.” De benedenverdieping van het pand 
is eigendom van de onderneemster en is te 
huur.

Tender weg uit binnenstad
Damesmodezaak Tender in de Broerstraat 
heeft de deuren gesloten. De winkel bleek 
na vier jaar niet meer rendabel. Tender heeft 
nog negen vestigingen, voornamelijk in de 
Achterhoek.

Het Kabinet failliet 
Meubelzaak Het Kabinet in de Bisschop 
Hamerstraat is officieel failliet. Het Kabinet 
De Vrij Binnenhuisarchitectuur bestond al 
sinds 1966. Ondernemer .......  , die zes jaar 
geleden eigenaar van Het Kabinet werd, heeft 
zelf, als gevolg van tegenvallende resultaten, 
het faillissement aangevraagd. 

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

Op maat gesneden
Per 1maart openen Jasper Tholen en Simone 
Cortellini in de Lange Hezelstraat 63 Il Giglio, 
een herenmodezaak gespecialiseerd in betaal-
bare maatoverhemden. Mannen hebben 
de keuze uit 1400 
stalen. Ter plekke 
wordt de maat opge-
nomen, waarna het 
hemd na drie tot vijf 
weken thuis wordt 
bezorgd.

Nieuwe behuizing
Fietsdiensten.nl

Koeriersbedrijf Fietsdiensten.nl, dat het ge-
bruik van de fiets voor het vervoer van goede-
ren en personen bevordert, heeft per 1 febru-
ari kantoorruimte betrokken aan de Tweede 
Walstraat 71, het voormalige Portaalkantoor. 
Het bedrijf van Jos Sluijsmans, ondermeer 
verantwoordelijk voor de verspreiding van bin-
nenstadsmagazine NovioNova, toont aan dat 
de fiets een goed alternatief is voor gemotori-
seerd vervoer. 

Nieuw: Herbalife
In de Stikke Hezelstraat heeft zich per 2 fe-
bruari een distributiekantoor van Herbalife 
gevestigd, een onafhankelijke onderneming 
van Bertel Schook. Herbalife levert producten 
om gezond af te slanken.

Hendriks neemt ERA over
De Hendriks Groep heeft het failliete ERA 
Makelaars Nijmegen in de Rentmeesterlaan 
overgenomen. ERA makelaars had ongeveer 
85 woningen in de verkoop. Hendriks make-
laardij is gevestigd in de Molenpoortpassage.

Desta mede-eigenaar
van franchiseconcept

Desta Bedrijfsmakelaars van makelaar Paul 
de Both in Nijmegen is sinds begin dit 
jaar mede-eigenaar geworden van RéBM 
Bedrijfsmakelaardij Franchising B.V., met 
vestigingen in Amersfoort, Arnhem en 
nu ook Nijmegen. Samen willen zij het 
concept opnieuw en scherper profileren. 
Franchisenemers die denken bedrijfsmake-
laardij er wel even bij te doen, zijn daarom 
niet langer welkom. 
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tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

Lange en Stikke Hezelstraat   Bloemerstraat   In de Betouwstraat   
Van Welderenstraat   Van Broeckhuysenstraat   Hertogstraat   Kelfkensbos, 
Tweede Walstraat, Wintersoord, St. Jorisstraat, Van der Brugghenstraat, 
Smetiusstraat

Sinds medio november vorig jaar werkt 
John Bardoel als extern projectleider 
Ringstraten bij de gemeente Nijmegen. 
Zo’n 10 uur per week heeft hij ingeruimd 
om ook bij de ambtenaren in het stadhuis 
de paden te effenen voor het Nijmeegse 
Ringstratenproject.
 
John Bardoel is daarmee de ambtelijke tegen-
pool van Margriet Modderkolk. Waar Bardoel 
in het stadhuis het Ringstratenproject 
hoog op de agenda moet houden, doet 
Modderkolk dat bij de ondernemers en 
pandeigenaren in de Ringstraten zelf. Samen 
staan ze voor de dagelijkse gang van zaken 

Gemeentelijk projectleider John Bardoel effent de paden in het stadhuis

‘Ringstratenproject
is uniek in Nederland’

in het project, met als belangrijkste doel een 
goed samenspel tussen ondernemers en 
gemeente. De eindverantwoordelijkheid is in 
handen van het gemeentebestuur en van het 
bestuur Federatie Ringstraten Nijmegen.

De projectleider, die Planologie studeerde 
aan de Radboud Universiteit, maakte tijdens 
zijn stage bij het bureau BRO al kennis met 
initiatieven rond de ringstraten in Nijmegen. 
Inmiddels werkt hij bij Advin, een adviesbu-
reau dat zich ondermeer met binnensteden 
en bedrijventerreinen bezighoudt. Van daaruit 
is hij bij de gemeente Nijmegen gedeta-
cheerd. 

Veel energie
“Het Ringstratenproject in Nijmegen is 
uniek in Nederland”, stelt John Bardoel. “De 
Ringstraatmanager en de overkoepelende 
Federatie van ondernemersverenigingen in de 
Ringstraten vormen een aparte organisatie. 
Al sinds een jaar of drie wordt er veel geld, 
tijd en energie in de ringstraten gestoken. En 
de komende twee jaar gaat dat gewoon door 
dankzij de toekenning van de EFRO-subsidie. 
Ook krijgen de ondernemersverenigingen, 
al dan niet in oprichting, veel aandacht en 

Herinrichting oudste winkelstraat van Nederland groot succes

Lange Hezelstraat completeren met aanstraal verlichting 
Zelfs de tamme ganzen waren dik in hun schik met 
de manier waarop de Lange Hezelstraat is opge-
knapt. Gezellig gakkend en onder het toeziend 
oog van de tevreden Hezelstraatondernemers en 
van wethouder Hannie Kunst van Economische 
Zaken, verrichtte het ganzenkoppel eind januari 
de officiële ingebruikname van het heringerichte 
deel van de oudste winkelstraat van Nederland.

De gemeente Nijmegen liet er 
geen gras over groeien en pakte 
een week later meteen het twee-
de deel vanaf de Hessenberg tot 
aan de Ganzenheuvel aan. Om 
de herinrichting helemaal com-
pleet te maken, wil de gemeente 

nu ook in goed overleg met de ondernemers 
en bewoners een plan realiseren om de 
monumentale panden in de straat fraai aan 
te lichten. 

Informatieavond
In samenwerking met de stichting 
Oude Stad, de Stichting Ondernemers 
Hezelstaten, de Federatie Ringstraten en 
het Ringstratenmanagement organiseert de 
gemeente onder leiding van wijkmanager 
Ger van Hagen op woensdag 11 maart een 
informatieavond over het plan. De ideeën 
die er zijn voor de aanstraalverlichting wor-
den die avond, vanaf 18.00 uur in het Oude 
Weeshuis, ontvouwd aan winkeliers, pandei-
genaren en bewoners.

Tijdens de informatie-avond krijgen de be-
langstellenden een powerpointpresentatie te 

In ganzenpas neemt het ganzenkoppel 
de heringerichte Lange Hezelstraat in 
gebruik. Foto: Theo van Zwam.



Van Welderenstraat
heropent met feestje

Met het afronden van de herinrichting van 
de Van Welderenstraat heeft Nijmegen één 
van haar parels uit het centrumgebied in ere 
hersteld. De Van Welderenstraat heeft altijd 
bekend gestaan als de ‘speciaalzakenstraat’ 
van Nijmegen. Ze is dan ook zeker een belang-
rijke troef geweest bij het behalen van de titel 
“meest diverse winkelaanbod van Nederland”. 
De speciaalzaken in de Van Welderenstraat, 
voor het merendeel gevestigd in (prachtig 
herstelde) karakteristieke panden, omvat-
ten ondermeer het modesegment, vrije tijd, 
wonen en horeca. 
Een commissie van bewoners en onder-
nemers is momenteel druk doende met 
de organisatie van een aantal feestelijke 
activiteiten rond de heropening van de Van 
Welderenstraat. Het feestje wordt gevierd 
zaterdag op 28 maart.
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Met enkele bestuurswisselingen die de 
laatste maanden hebben plaatsgevon-
den, is het  Federatiebestuur Ringstraten 
Nijmegen op volle sterkte gekomen. 

Het bestuur bestaat nu uit de volgende 
leden:
• Toine van Wilderen, voorzitter, tevens ver-

tegenwoordiger van de Bloemerstraat, 
 tel. 024-323996;
• Hans de Bruijn, penningmeester, 
 tel. 06-11203886;
• Peter Landsheer, secretaris, 
 tel. 06-29329224;
• Raymond Rikken, dagelijks bestuurs-

lid en vertegenwoordiger Van 
Broeckhuysenstraat, tel. 024-3775200;

• Cees Hummel, dagelijks bestuurs-
lid en vertegenwoordiger 
Ondernemersvereniging In de 
Betouwstaat, tel. 024-3481900;

• Edwin de Jonge, vertegenwoordiger 
Onder-nemersvereniging Van Welderen-
straat, 

 tel. 06-52638104;
• Jos Sluysmans, vertegenwoordiger 

Tweede Walstraat, tel. 024-3225032;
• Tonny Heider, vertegenwoordiger 

Smetiusstraat, tel. 024-3229903;
• Adrie van Maasdijk, vertegenwoordiger 

Ondernemersvereniging Hezelstraten, 
 tel. 024-3231194;
• Wim Teunissen, vertegenwoordiger 

Hertogstraat, tel. 024-3229810;
• Marilena van der Horst, vertegenwoordi-

ger Kelfkensbos, tel. 3234258.

Ringstraatondernemers die vragen 
of problemen hebben wat betreft 
bijvoorbeeld feestverlichting, 
herinrichting, graffityverwijdering of 
anderszins, kunnen contact opnemen 
met hun straatvertegenwoordiger of met 
Ringstraatmanager Margriet Modderkolk, 
tegenwoordig gevestigd in Wijkcentrum 
Doddendaal, Achter de Valburg 2, 
6511 DM Nijmegen, tel. 0622 892849, 
e-mail g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl, 
website: www.ringstraten.nl.

Federatiebestuur 
op volle sterkte

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

John Bardoel, in het Nijmeegse stadhuis in de 
weer voor de ringstraten. Foto: NovioNova.

begeleiding. Dat is essentieel voor het goed 
functioneren van een overlegorgaan als de 
Federatie Ringstraten Nijmegen en daar-
mee voor het hele project”, beargumenteert 
Bardoel zijn stelling.

Overlegmodel
Ook het overlegmodel waarmee gemeente, 
ringstraatmanager en de Federatie Ring-
straten sturing geven aan het Ringstraten-
project, draagt bij aan de bijzondere status 
die dit project heeft. Bardoel: “Daarmee 
onderkennen de gemeente, zowel op politiek 
als op ambtelijk niveau, en het bedrijfsleven 
in de Nijmeegse binnenstad dat juist die aan-

Lange Hezelstraat completeren met aanstraal verlichting 
zien van hetgeen aanstraalverlichting voor de 
Lange Hezelstraat kan betekenen. In het plan 
wordt ervan uitgegaan dat in principe ieder 
pand wordt aangelicht, tenzij..... Zowel de 
(licht)technische aspecten als de organisato-
rische kant van dit project worden uitvoerig 
belicht en daarna krijgt ieder ruim de tijd voor 
het stellen van vragen.

Meteen togen de stratenmakers aan het werk om het 
tweede deel van de Lange Hezelstraat te voorzien van 
fraaie ‘kinderkopjes’. Foto: ESF Edwin Stoffer.

loopstraten het unieke winkelkarakter in een 
binnenstad maken.”

Speerpunt
Het Ringstratenproject wordt in de loop van 
2010 afgerond. “We zouden niet goed bezig 
zijn als we niet nu al zouden nadenken over 
de verdere toekomst van de Ringstraten. We 
zullen er voor zorgen dat de ringstraten een 
gedegen inbreng hebben in de stadsbrede 
discussie die door de Stichting Binnenstad 
Management is geïnitieerd. Ook het vast-
houden van het huidige enthousiasme bij de 
diverse Ondernemersverenigingen is voor 
ons een speerpunt.”



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

• Arbeids- en
Ambtenarenrecht

• Bestuursrecht en
Overheid

• Bouwrecht
• Faillissementsrecht

• Fusies en Overnames
• Huurrecht
• Incasso
• Letselschade- en

Gezondheidsrecht
• Ondernemingsrecht

• Onroerendgoedrecht
• Overeenkomstenrecht
• Personen- en

Familierecht
• Sociaal Zekerheidsrecht
• Verzekeringsrecht

Oranjesingel 53 - 57  Nijmegen  | Postbus 1106  6501 BC  Nijmegen
Telefoon (024) 381 09 90  | Fax (024) 323 22 66
E-mail  info@brunet.nl  | Website  www.brunet.nl

Brunet, het betrokken advocatenkantoor. Betrokken bij u als cliënt, 

bij uw zaak, bij uw belang en vooral bij het resultaat dat we voor 

u kunnen behalen. Brunet Advocaten richt zich voornamelijk op 

ondernemingen en particulieren met een concreet commercieel belang. 

Een belang dat we eerder mét u dan voor u dienen.

 

Onze advocaten combineren hun expertise met een werkwijze die 

wordt gekenmerkt door helderheid, duidelijkheid en een sterke drang 

naar effi ciency.

 

Brunet Advocaten doen méér dan alleen opkomen voor onze cliënten: 

we véchten voor u. Met inzet en slagvaardigheid. Met een goede 

verhouding tussen snelheid en kwaliteit.

 

Hieronder vindt u overzicht van onze specialisaties. Graag verwijzen we 

u naar onze website voor meer informatie.

Even voorstellen...
Wij zijn de advocaten van Brunet. Vanaf de komende

editie zullen wij een rubriek in Novio Nova verzorgen.
Hier zullen we, op een ludieke wijze,
juridische onderwerpen behandelen.

Wij wensen u veel leesplezier!



De Martelaar: 
Een kickbokstragedie
Het Volksoperahuis staat bekend om de prach-
tige muziek, waarin het volkse van de smartlap 
met de opera van het leven wordt vermengd. De 
innemende muziektheatervoorstellingen van het 
gezelschap, altijd voorzien van een dikke knip-
oog, zijn poëtisch en hilarisch tegelijk.
In deel 1 van het Kruistochten-drieluik een 
kickbokstragedie, staat de islam centraal. Als in 
een droom verschijnt een engel aan de kleine 
Samir. Hij zal als ridder zijn uitverkoren volk 
voor moeten gaan. Zoals Sheherazade in ‘1001 
nacht’ moest blijven vertellen om te overleven, 
zo zal Samir moeten blijven vechten om niet te 
sterven. 

Koopzondagen 2009 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 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 februari

Donderdag 19 februari
Verschijning nummer 02-2009 van ‘NovioNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Vrijdag 20 februari
Hofbal 2009 met Venetiaanse sferen van het Ridder-
maal, concertgebouw De Vereeniging, 20.00 uur.
Kaarten zijn niet te koop, maar alleen verkrijgbaar via 
sponsors. 
Informatie: www.hofbal.nl

Zaterdag 21 t/m dinsdag 24 februari
Carnaval in het centrum van Nijmegen.
Informatie: carnavalskrant 2009

Zaterdag 21 t/m dinsdag 24 februari
Carnaval o.a. op het Molenplein in Nijmegen. 
Informatie: www.carnavalnijmegen.nl 

Zaterdag 21 februari
Boekenmarkt, plein 1944

Zondag 22 februari en 1, 8 en 22 maart
Elke zondagmiddag live wereldmuziek in Grand-café-
restaurant OportO in de Hertogstraat, van 16.00 
tot 19.00 uur, entree gratis. Met optreden van resp. 
‘Ensemble Le Minuit’, ‘Club de Choro’, ‘Brisa Latina’ 
en ‘Cuata’.
Informatie: www.restaurantoporto.nl  

Zondag 22 februari 
Jaarlijkse herdenking van het bombardement van  
22 februari 1944 op Nijmegen.
De herdenking vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur, in 
aanwezigheid van minister-president Balkenende en 
mr. Gallagher, Chargé d’Affaires a.i. van de ambassade 
van de Verenigde Staten. 
Informatie: www.nijmegen.nl  

Zondag 22 februari
Carnavalsoptocht. In verband met de herdenking van 
het bombardement van Nijmegen begint deze optocht 
om 14.45 in het centrum van Nijmegen. 
Informatie: www.knotsenburg.nl 

Zondag 22 februari
Carnavalsdienst in de Petrus Canisiuskerk in de 
Molenstraat, vanaf 11.00 uur.

Dinsdag 24 februari
Boerenbrullof, traditioneel op de vierde dag in de 
Schepenzaal van het stadhuis. Aansluitend gele-
genheid tot feliciteren in het Kolpinghuis aan de 
Smetiusstraat. Na afloop boerenkool met worst. 

Zaterdag 28 februari 
Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zondag 1 maart 
Beurs over wonen en werken in Duitsland in het 
Kolpinghuis. Motto: Wonen als God in Duitsland. 
Tijdstip: van 12.00 tot 18.00 uur.  

Donderdag 5 maart
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 6 en 20 maart en 3 april
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-restau-
rant De Vereeniging, geadopteerd door resp. Bedrijven 
Kontakt Dagen Nijmegen (26 en 27 mei a.s.), Brunet 
Recruitment en Leenders Thuis op Kantoor! 
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 7, 14 en 21 maart 
Boekenmarkt, plein 1944

Woensdag 11 maart
Informatieavond Aanstraalverlichting Lange Hezelstraat,  
vanaf 18.00 uur in het Oude Weeshuis. 

Woensdag 18 tot en met zondag 22 maart
Eerste editie van ‘Go Short’, het International Short 
Film Festival Nijmegen. Een nieuw jaarlijks terug-
kerend filmfestival dat zich richt op het verdiepen 
van de korte film cultuur in Nederland en Europa. 
Hoofdlocatie is LUX. 
Informatie: www.goshort.nl  

Zaterdag 28 maart 
Kunst-, boeken-, curiosamarkt, Plein 1944

Zaterdag 4 april
Boekenmarkt, plein 1944

Zaterdag 4 en zondag 5 april
28ste editie Museumweekend met als thema 
‘Verleiden’. 
Informatie: www.museumweekend.nl 

Maandag 6 april
Uitreiking MVO Award door De Maatschappelijke 
Meerwaarde, 17.00 uur in De Vereeniging.
Informatie: www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl 

Dinsdag 7 april
Eerste binnenstadsdebat over trends en statistieken in 
Arthouse Lux.
Informatie: www.binnenstadnijmegen.nl 

Exposities
binnenstad

Tot en met zondag 5 april 
Grande Finale Project 52: Mireille Ligterink (MIR) in 
de Stadsschouwburg te Nijmegen. Met portretten van 
persoonlijkheden uit de Nijmeegse kunst- en cultuur-
sector. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 
uur tot 16.30 uur
Informatie: www.keizerkarelpodia.nl 

Tot en met zondag 30 augustus 
Jan Jansen en Swip Stolk: twee meesterontwerpers stel-
len hun werken ten toon, tevens presentatie van geza-
menlijk, voor deze tentoonstelling, ontwikkeld 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 brie-
ven, waaronder een recent ontdekte ongepubliceerde 
autobiografie van Toorop. 
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. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Belangrijke evenementen 
voor 2009

Zaterdag 11 tot en met zondag 19 april
Voorjaarskermis op de Waalkade. Vanaf 12.00 uur   

Zondag 10 mei
Dag van het Levenslied.
Informatie: www.dedagvanhetlevenslied.nl 

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 

Maandag 10 t/m donderdag 13 september
Informatie: www.waalkadealacarte.nl 

LUX, 28 februari, 20.30 
uur entree € 15,-
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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.



Is het op talloze plaatsen in het land nog 
maar zeer de vraag of er door de recessie nog 
voortgang zit in de grotere bouwprojecten, de 
bouw van verschillende typen woningen en 
appartementen en winkels op de Hessenberg 

gaat gewoon door. De vorst in december en 
januari heeft weliswaar voor een beetje vertra-
ging gezorgd, toch worden zo langzamerhand 
de hogere niveaus in de bouw bereikt. Te hoog 
in ieder geval voor fotograaf Edwin Stoffer om 

zijn camera op zijn vaste plekje te handhaven. 
De Hessenberg in aanbouw, vanuit een andere 
hoek gezien.

In Altijd Nijmegen is caterende ondernemer 
(of andersom) Gerard Kerkhoff van La Vie 
Catering altijd in voor iets bijzonders. Zijn 

Solextour door
Altijd Nijmegen

Café Lindenberg 23 heeft exclusiefbeslag 
weten te leggen op de rechten van Actief 
Nijmegen, waarmee een behoorlijke portie 

extra fun aan de beleving van de 
binnenstad wordt toegevoegd. 
Actief Nijmegen bestaat namelijk 
uit groepsarrangementen voor een 
Solextour door de (omgeving van) 
stad, voor gps-stadswandelingen 
langs de belangrijkste beziens-
waardigheden in het centrum 
en, als slecht weer alternatief of 
uitgaansactiviteit in de avonduren, 
voor heuse pokerclinics.
Voor de solextour zijn 40 brand-
nieuwe Solexjes van Franse makelij 
beschikbaar. Wie boekt voor zo’n 
tour, heeft de keuze uit twee vooraf 
uitgezette routes. Een route gaat 
door Nijmegen-oost en de bosge-
bieden op de stuwwal. De tweede 
route voert de Solexers door de 
Ooijpolder. 

Gerard Kerkhoff kon de verleiding niet weerstaan. 
Toen zijn gloednieuwe Solexjes in Nijmegen arriveer-
den, was hij de eerste voor een verkenningstochtje 
door de stad. Foto: NovioNova. 

De hypermoderne gps-apparaten worden 
geleverd inclusief beschrijvingen van de 
bezienswaardigheden die met het gps-sys-
teem ‘aangelopen’ worden. De routemakers 
van Lindenberg 23 kunnen de gps-jes van 
verschillende wandeltochten voorzien, al naar 
gelang de wensen van de klant. 
Gerard Kerkhoff en zijn bedrijfsleider Ferry 
Boerboom in Café Lindenberg 23 zijn tenslot-
te helemaal enthousiast over de pokerclinics. 
“We komen compleet met speeltafels, kaar-
ten, computer en fiches. Onze ‘pro’s’ geven 
de niet-kenners gedegen speluitleg, waarbij 
zelfs de meest stoïcijnse anti-kaartspeler 
onwillekeurig na korte tijd toch enige sporen 
van enthousiasme voor het pokerspel begint 
te vertonen. Allemensen, wat is dat leuk!”
Fun en entertainment bij Actief Nijmegen 
is te boeken voor groepen van tenminste 
zes personen. De eerste groepen worden 
vanaf begin maart welkom geheten op de 
Lindenberg.
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Rob’s Knipshop:
‘miljonair word 
je er niet van’

Staan er deze carna-
valsdagen volwassen 
mannen en/of vrouwen 
in uit de toon vallende 

uitdossingen een beetje ginnegappend in uw of uw buurmans etalage 
te loeren, schrik dan niet. Als u dan ook nog ergens in de nabijheid 
de gezellige tonen van de Kwakbergband hoort, gaat het zeer vermoe-
delijk om de jury van de Ruute Kieke Etalagewedstrijd. Ze komen vast 
kijken of het toonvenster van uw nering niet van een al te grote droefe-
nis is. 
Mocht het stilleven in uw winkelkijkdoos toch enige aanleiding geven 
tot opwaartse krullingen rond de mondhoeken der kijkers, dan zit u 
goed. Wie weet doet u serieus mee voor de prijzen die het jolijtgezel-
schap ‘De Duvelse Dertien’ aan deze inmiddels traditionele Ruute 

Kieke Contest heeft verbonden. Het gaat uiteraard voornamelijk 
om de eeuwige roem die uw onderneming zal treffen. Nog in 
lengte van jaren zult u in brede lagen van de Knotsenburgse 
bevolking herinnerd worden als De Winnaar 2009 van de Ruute 
Kieke Etalagewedstrijd. Dat is toch al wat, niet? 
En het wordt nog mooier. Een stoffelijke blijk van waardering 
voor de inspiratie en creativiteit die u ook in deze moeilijke 
tijden in uw etalage hebt gelegd, valt de winnaar van de Ruute 
Kieke Etalagewedstrijd ook nog ten deel. De ‘hoofdprijs’ noemen 
we dat doorgaans en deze bestaat in dit geval uit een halve 
pagina advertentie in dit magazine. 
Ik wil maar zeggen: recessie of niet, met een lach kent zelfs het 
leven van een detaillist op z’n tijd ook zonnige kanten. 

Zeven onbekende
Toorops ontdekt

Rob Janssen voor zijn kapsalon Rob’s Knipshop aan de Lage Markt. Foto: Theo van Zwam.

Tijdens een tweetal kijkdagen in Museum Het 
Valkhof zijn maar liefst zeven onbekende,
originele werken van Jan Toorop ontdekt. Het 
meest in oog springt een pasteltekening met 
de titel ‘Voorjaarspracht’ uit 1904. 
Ook werd een klein schilderijtje (ca. 1908) 
van een landschap met vee ingebracht. 
Bijzonder is verder een aquarel met een ont-
werp voor het bekende Apostelvenster van 
de Sint Jozefskerk in Nijmegen, waarvan de 

grote ontwerptekening zich in de collectie van 
Museum Het Valkhof bevindt. Tot slot zijn 
vier tekeningen en vele interessante repro-
ducties, waarvan verschillende met de hand 
ingekleurd en gesigneerd, door het museum 
ingenomen. 
Al deze werken zullen te zien zijn in de ten-
toonstelling ‘Een echte Toorop ?!’ in Museum 
Het Valkhof, 28 februari t/m 14 juni 2009. 

Jan Toorop, ‘Voorjaarspracht’: 
Zeeuwse meisjes in een boom-
gaard, 1904. Tekening in zwart 
en gekleurd krijt , potlood. 
Particuliere collectie. 

Een goede naam en veel trouwe klanten. 
Volgens Rob Janssen, eigenaar van kapsalon 
Rob’s Knipshop aan de Lage Markt, zijn dat 
de meest noodzakelijke ingrediënten om 
het zakelijk 30 jaar lang met succes uit te 
houden. “Ik heb hier al heel wat onderne-
mers zien komen en gaan’, stelt hij vast. Zijn 
kapsalon -voor dames én heren- runt hij met 
drie medewerkers en dan doen ze er nog een 
filiaal bij op de St. Maartenskliniek. “Miljonair 
word ik er niet van, maar ik kan er goed van 
rondkomen”, zegt de kapper eerlijk. Graag 

ziet-ie nog even vermeld dat er makkelijk te 
parkeren valt in de buurt en dat hij studen-
tenkorting geeft. “Twintig procent op dinsdag, 

tien procent op de andere dagen. Een beetje 
reclame maken mag toch wel als je jarig 
bent?” Natuurlijk Rob, en proficiat nog.
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Overstappen mag  
voor bedrijven geen  
onderneming worden.
Wij regelen alles voor u.

U heeft de leiding over een bedrijf en overweegt over te stappen naar een andere bank. Maar u 

ziet wellicht op tegen de rompslomp die dit met zich meebrengt. Daarom bieden wij u de  

Rabo WelkomService® voor bedrijven. De accountmanager van de Rabobank regelt de overstap 

naadloos voor u en uw bedrijf, samen met een team van onze specialisten. Van het overzetten 

en regelen van uw kredietfaciliteiten en cashmanagement, tot het vloeiend door laten lopen 

van uw betalingsverkeer. Ook in het buitenland. Wanneer u daar meer over wilt weten, maakt u  

een afspraak met een accountmanager van de Rabobank of u kijkt op rabobank.nl/welkom.

Soepel overstappen met de 
Rabo WelkomService® voor bedrijven.

Kijk op rabobank.nl/welkom




