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Ondernemersbus Kamer van Koophandel wordt druk bezocht

Sneller, directer en dus
dichter bij ondernemers
De aantallen bezoekers per dag zijn nog niet op het niveau van de
vaste kantoren, maar duidelijk is wel dat de Ondernemersbus van de
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland zeer druk bezocht wordt.
Voor de doelgroepen -studenten met ondernemersplannen en startende ondernemers- voorziet de bus in een behoefte. Ondernemers
regelen hun zaken sneller en directer en dus komt de Kamer van
Koophandel met de speciale bus dichter bij de ondernemers.

Vier dagen per week staat de
Ondernemersbus in Nijmegen,
Arnhem en Ede gedurende dagdelen op vaste plaatsen om ‘klanten’ te ontvangen. De Radboud
Universiteit, de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen, de ROC’s
zijn wat het onderwijs betreft
populaire plaatsen. Maar ook op
weekmarkten en in winkelcentra zoekt de bus een standplaats.
Daarnaast is het ook mogelijk om
de Ondernemersbus in te zetten
bij bedrijven die te maken hebben
met een reorganisatie, zoals NXP.
“En we doen ook mee aan evenementen, zoals banen- en stagebeurzen en zo”, zegt Monique
Verbeet, die samen met Brian
Robeerst een team vormt dat vanuit de Kamer van Koophandel kantoor Nijmegen de bus bemenst.

Bezetting
Ook kantoor Arnhem van de
Kamer van Koophandel levert
zo’n team. De voorlichters van
de Kamer van Koophandel worden bovendien ondersteund door
medewerkers van de partners
waarmee de KvK afspraken heeft
over het plaatsen van de bus.
“Dat kunnen mensen zijn van de
gemeente Arnhem of van de opleidingen waar we nauw mee samenwerken. In Nijmegen zijn het in
voorkomende gevallen medewerkers van de gemeente die samen
met ons de Ondernemersbus
bemannen.”

Met de Ondernemersbus komt de KvK dichter bij de (startende) ondernemer.
Foto: Edwin Stoffer

Hatert

Ondernemingsplan

Wat Nijmegen betreft is de vertraging in het verlenen van de
vergunning om de bus in winkel-

Ook voor scholieren en studenten
is de Ondernemersbus een uitkomst. Monique Verbeet: “We merken het heel duidelijk als er nieuwe semesters aanbreken waarin de
opleidingen aandacht schenken
aan het ondernemerschap in het
algemeen of als er modules over
het starten van een bedrijf aan de
orde zijn. Studenten komen dan
in de Ondernemersbus de nodige
informatie halen. Bijvoorbeeld
over hoe een ondernemingsplan
eruit moet zien of over de vergunningen die in bepaalde branches nodig zijn om een bedrijf te
starten. Via de Ondernemersbus
dragen we bij aan het speerpunt
van de Kamer van Koophandel om
onderwijs en ondernemerschap
dichter bij elkaar te brengen.”

centrum Hatert te mogen plaatsen een tegenvaller. Monique
Verbeet: “In januari, tegelijkertijd
met winkelcentrum Presikhaaf in
Arnhem, hadden we al aan de slag
gewild in Hatert. Enfin, in april
moet die vergunning er zijn en
dan kunnen we ook daar aan het
werk. De ondernemers in Hatert
hebben al aangeboden de bus
midden in het winkelcentrum te
zetten. Zo kunnen beide partijen
van elkaars toeloop profiteren.
Inmiddels zoeken we natuurlijk
ook naar andere mogelijkheden
om de bus zo efficiënt en zo vaak
Monique Verbeet en Brian Robeerst mogelijk te gebruiken.”

Ondernemersbus
ook op NXP-sites
De Kamers van Koophandel
Centraal Gelderland en Brabant zullen 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 ondernemerschap. Daarnaast organiseerde
de Kamer van Koophandel zowel
in Nijmegen als in Eindhoven het
seminar ´Starten met een eigen
bedrijf´. Medewerkers die tot de
conclusie zijn gekomen dat het
ondernemerschap iets voor hen is,
kunnen zich nog steeds via NXP
JOB - het mobiliteitscentrum van
NXP - aanmelden voor een persoonlijk adviesgesprek bij de Kamer
van Koophandel.

Dezelfde service
Van de tien à vijftien klanten die
de Ondernemersbus gemiddeld
per dag ontvangt is het merendeel uit op gerichte informatie
over het starten van een bedrijf.
“In veel gevallen maken we mee
dat mensen willen weten wat er
zoal komt kijken bij het beginnen van een onderneming en dan
ook meteen tot inschrijving in het
handelsregister besluiten. Omdat
we vanuit de bus aan starters
dezelfde service kunnen verlenen
die we ook vanuit de vaste kantoren geven, zijn onze busklanten
dus sneller uit. Ze hoeven niet
helemaal naar een van de kantoren te komen, kunnen alle handelingen in de bus regelen én ze
worden volledig geïnformeerd”,
aldus Monique Verbeet.

Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland
Ondernemersbus
• Postadres
Postbus 9292
6800 KZ Arnhem
T 026 353 88 88
E bedrijfsvoorlichting-gelderland@kvk.nl
I www.ondernemersbus.nl

Foto cover:

Bijna Pasen. En ook
de lente is nu eindelijk doorgebroken.
Foto:N ovioNova.
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Internetgemak versus
binnenstadbeleving

april 2009

Met drie spectaculaire modeshows
presenteren ondernemers uit de
Marikenstraat op zaterdag 18 april hun
nieuwe voorjaars- en zomercollectie.
Op een rode loper van 80 meter
lang, showen professionele modellen de kleding voor dames (ook grote
maten), heren en kinderen die in de
Marikenstraat te koop is. De catwalk
in de Marikenstraat wordt vanaf 13.00
uur in gebruik genomen.
De modeshow komt tot stand door
samenwerking tussen de volgende
ondernemers: Lindessa, Burmann,
Bever Zwerfsport, Villa Happ,
Bjorn Borg, Hout-Brox, Pulls Mode,
Claudia Sträter, La Ligna, Different,
Riverwoods, DominoX, Jack & Jones,
Mexx, Esprit, Vero Moda, Tribute,
Douglas, Nimco House of shoes.
In aanvulling op de modeshow kan het
publiek bij een ervaren visagiste van
Douglas terecht voor make-up advies.

Toename
Hendriks: “Hoewel het bij een deel van de
internetomzet ‘extra’ verkopen (14%) betreft,
zou een belangrijk deel van de aankopen
normaliter in de binnenstad zijn gedaan. Het
percentage internetverkopen was in 2006
op de totale detailhandelsomzet met 2,2 %
weliswaar nog marginaal, maar voor 2012
verwacht het Ruimtelijk Planbureau (RPB) op
grond van een studie uit 2007 een toename
tot 10%.”
Nu al is het vertrek van een aantal winkels uit
het straatbeeld in specifieke branches duidelijk te zien. “Met name de reisbranche, winkels in boeken, cd´s, consumentenelektronica
en specifieke kledingmerken ondervinden
vraaguitval door internet. Desalniettemin zijn
er ook winkels die aan de combinatie van
een locale winkel met een landelijke online
afzet juist hun bestaansrecht ontlenen”, aldus
Hendriks.
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concurrentie dient zich nu een derde factor
aan in de vorm van e-shopping.

Ad

Lange tijd werd de discussie in de retailbranche gevoerd over de concurrentiestrijd tussen de zogenaamde perifere detailhandel op
bedrijfsterreinen en de binnenstad. In deze

• Geen bijval voor Koninginnedag
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• Horeca Waalkade wil groot
spektakel
Column De 300 van Van As
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“Internet is steeds vaker naast een informatiekanaal voor oriëntatie en prijsvergelijk ook
inkoopkanaal”, stelt Peter Hendriks op basis
van keiharde cijfers vast.
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Welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de Nijmeegse binnenstad? Welke
kansen biedt dit voor de nabije toekomst? En vooral, wat wil de consument eigenlijk? Antwoorden op deze vragen worden wellicht gevonden tijdens het eerste Grote
Binnenstadsdebat, op dinsdag 7 april vanaf 20.00 uur in Arthouse LUX. Om de discussie
aan te zwengelen vroeg NovioNova aan Beleidscoördinator Detailhandel Peter Hendriks
van de Kamer van Koophandel welke bedreigingen hij ziet voor de binnenstad.

Jurriaan de Mol, directeur van RBT KAN over
citymarketing: “De stad
moet wel bereid zijn er
voldoende budget voor
vrij te maken.”
Foto: Theo van Zwam.

Toerismebaas Jurriaan de Mol pleit voor grootse exploitatie ‘verborgen stad’

‘Troeven Nijmegen nog onder de tegels’
Als het aan toersimebaas Jurriaan de Mol
ligt, gaat Nijmegen hard aan de slag om zijn
imposante verleden voor iedereen zichtbaar
te maken. Met uitwerking van het thema
‘Nijmegen, de verborgen stad’, in combinatie met de Nijmeegse binnenstad als
ultieme mogelijkheid om te funshoppen,
kan Nijmegen nog aantrekkelijker worden
voor bezoekers van buitenaf.

“De troeven van Nijmegen liggen nog onder
de tegels. Haast is geboden om ze op te
graven en ze op ruimhartige wijze te gaan
exploiteren”, aldus De Mol, directeur van het
Regionaal Burerau Toerisme KAN, in antwoord op een paar vragen van NovioNova.
‘Nijmegen, de verborgen stad’, ‘De
Romeinen zijn hier geweest, nu jij nog’ zijn

thema’s of slogans. Maar we waren het
toch eens over Altijd Nijmegen?
“Altijd Nijmegen is hartstikke goed als marketingcampagne. Mijn boodschap is: welk
thema je ook kiest, de stad moet wel bereid
zijn er voldoende budget voor vrij te maken
wil je succesvol zijn. Neem Groningen, daar
scoren ze torenhoog met ‘Er gaat niets boven
Groningen’. Maar ja, ze werken er wel met

Oranjestichting ondersteunt geen activiteiten in binnenstad

Geen bijval voor ‘Koninginnedag’
4

Terwijl de horeca elk jaar op 30 april flink
uitpakt, op vooral het Molenplein (zie kader)
en op het Koningsplein, is er bij winkeliers
in de binnenstad nauwelijks of geen sprake
van enthousiasme om de festiviteiten op
Koninginnedag extra luister bij te zetten. Is
Nijmegen niet Oranjegezind genoeg of liggen
hier andere redenen aan ten grondslag?
Peter Stroucken is secretaris van de
Nijmeegse Oranjestichting: “Met de komst
van Guusje ter Horst is besloten dat wij geen
activiteiten meer ondersteunen in de binnenstad en dat is zo gebleven. De subsidies die
wij verlenen gaan onder meer naar de Goffert
en Brakkenstein.
Maar afgezien daarvan is er nooit een serieuze kruisbestuiving tussen de monarchisten
en de winkeliers in het centrum geweest.
Ondernemers voelen er weinig voor om daar
geld aan uit te geven.”
Ton Jetten, die tien jaar lang voorzitter

was van de winkeliersvereniging in de
Hezelstraten en dus wel iets weet over de
voorgeschiedenis, heeft een andere theorie.
“Van oudsher is Nijmegen een links bolwerk
dat weinig op heeft met de monarchie. Maar
buiten dat heeft de Oranjestichting nooit met
ons contact opgenomen. Dus het gebrek aan
liefde is wederzijds.”

Koninginnefestival op het Molenplein
Dit jaar pakken de horecabedrijven op de
kop van de Molenstraat -het zelfbenoemde
Molenplein- groots uit tijdens de jaarlijkse
Koninginnedag op 30 april. Naast het feest
op Koninginnedag, zal er dit jaar ook een
Koninginnenacht worden gevierd.
Op een groot podium in de straat zullen op
29 april van 14:00 tot 24:00 uur verschillende grote nationale DJ’s optreden tijdens
de House Date Queensnight Special.

Tijdens de Koninginnedag op 30 april zullen gedurende de hele dag kwaliteitsbands
op het podium staan. Twee van de beste
coverbands van het land; Roofgarden en
Beethoven zullen het programma vullen op
deze dag.
Kijk voor meer informatie op
www.molenstraatnijmegen.nl

Waar ligt de relatie tussen het verleden van
Nijmegen en de binnenstad?
“Het toverwoord is funshoppen. Bezoekers
hoeven niet naar de stad om boodschappen
te doen. Dat doen ze in het winkelcentrum bij
hen in de buurt. Mensen komen voor hun lol
en beleving naar de stad. Het uitgaan combineren met winkelen, entertainment, beleving,
kortom ze willen funshoppen. Nijmegen is
uitgeroepen tot de meest gevarieerde binnenstad, dus met dat shoppen komt het wel
goed. De factor ‘fun’ kan heel goed ingevuld
worden met het verleden dat Nijmegen volop
heeft. Maar dan moeten we het wel zichtbaar
maken. Zo gaat funshoppen heel goed samen
met cultuurhistorie.”

108 Terrassen
in race voor
Terrasprijs 2009
Niet minder dan 108 horecabedrijven in
Nijmegen laten komend voorjaar en zomer
hun terras meedingen voor de Nijmeegse
Terrasprijs 2009.
De jury onder leiding van Rob Seveke is
begin maart, voor zover het weer het toeliet,
voor het eerst op stap gegaan. Een tweede
juryronde wordt gehouden in de maanden
juni en juli voor de dan nog 30 overgebleven
terrassen. De jury kiest daaruit dan weer 10
bedrijven, waarvan de terrassen in de maand
augustus nog eens beoordeeld worden. In
de eerste helft van september blijven er dan
5 terrassen over, waarvan er uiteindelijk drie
genomineerd worden voor de titel.
Door al vroegtijdig ruchtbaarheid te geven
aan het jurywerk, hopen de initiatiefnemers
dat de kwaliteit van de Nijmeegse terrassen
extra aandacht krijgt van de ondernemers.

Lezingen in reeks
‘Nijmegen herinnert’
Nijmegen stelt dit jaar in zes lezingen de
Nijmeegse stadshistorie centraal. Gekozen is
voor 2009 omdat de stad dit jaar een aantal
bijzondere momenten uit haar geschiedenis
herdenkt.
Op 22 februari was het 65 jaar geleden dat
Nijmegen getroffen werd door bommen
van geallieerde vliegtuigen en ook de bevrijding van Nijmegen is in september 65 jaar
geleden. Verder wordt dit jaar de Vrede van
Nijmegen uitgebreid herdacht.
De gemeente Nijmegen organiseert de zes
lezingen, waarvan de eerste op 3 maart met
veel succes plaatsvond, op initiatief van de
raad. Hiermee wil de gemeente aandacht
besteden aan hoogtepunten uit de Nijmeegse
geschiedenis. Nijmegen kiest er als oudste
stad van Nederland voor om in haar stadspromotie deze geschiedenis voor het voetlicht te brengen.
De thema’s van de lezingen en de periode
waarin ze plaatsvinden:
Nijmegen en de Waal in historisch perspectief, voorjaar 2009; 100 jaar Vierdaagse, juli
2009; De Gebroeders van Limburg, augustus
2009; De bevrijding van Nijmegen, september 2009; Vrede van Nijmegen, najaar 2009.

VBO leden
vergaderen
De Vereniging Binnenstad Ondernemers
Nijmegen (VBO) houdt op woensdag 15 april
vanaf 18.30 uur een algemene ledenvergadering in de zaal op de 2e verdieping van het
Vlaams Arsenaal. Op de agenda staat de melding van een nieuwe VBO-voorzitter. Overige
agendapunten worden nog bekend gemaakt,
zie www.vbonijmegen.nl. De inloop begint
om 18.00 uur en de vergadering wordt om
20.00 uur afgesloten met een borrel in het
cafégedeelte van het Vlaams Arsenaal.

Er zij licht...
Op de derde stadsbrug
staan files om de stad in
te komen. Al enige tijd
proberen vele bezoekers
’s avonds een plaatsje
te vinden in de nieuwe
ondergrondse parkeergarages die Nijmegen rijk is aan de rand van
de binnenstad. Eenmaal uit de auto brengt de
tram je immers veilig en comfortabel naar de
plek waar je wilt zijn! De mensen gaan wat
eten in de vele restaurantjes en eetcafé’s die
de stad rijk is. Er zijn er nogal wat bijgekomen
de laatste tijd. En daarná zie je ze gaan: door
de Van Welderenstraat, via de Nassausingel en
de Kronenburgersingel de Lange Hezelstraat in
en via de Houtstraat of de Stikke Hezelstraat
naar de Grote Markt. En van de Donjon naar
de Waalkade! Nijmegen heeft er met het belichtingsplan van de binnenstad een attractie van
formaat bij!
De winkels zijn gevarieerd èn ’s avond open en
de prachtige panden en pandjes zien er betoverend uit. De stad vertelt op basis van haar historie een nieuw verhaal! Plekjes die
overdag niet opvallen zijn feeëriek
verlicht en zuigen de wandelaars
naar zich toe. Er is zóveel nieuwe
economische activiteit dat we rollebollend van het lachen terugdenken
aan de crisis uit 2009.
Waar we zijn? In 2014, nadat de
gemeente in 2010 heeft besloten te
investeren in een belichtingsplan
voor de stad! Hannie Kunst kreeg
wéér cultuur en economische zaken
en sloeg de handen ineen met milieuwethouder Jan van der Meer. Op
basis van zijn campagne ‘Minder
met Van der Meer’ bleef hij pleiten
voor duurzaamheid en terugdringen
van energieverbruik. Een bezuiniging van15 % kreeg hij door het
inzetten van LED-verlichting voor
elkaar! Voorzitter van Stichting ‘De
Verlichting’, Hans Peters, glundert:
“Zie je wel dat het kan?”. Nijmegen
kreeg de grootste binnenstadsattractie die zij zich kon wensen! Of
niet... in 2014?

DE 300 VAN VAN AS

Is dat wel betaalbaar?
“Er is al veel zichtbaar, natuurlijk. En er zijn
genoeg initiatieven om dat beeld completer
te maken. Natuurlijk kan dat uit financieel
oogpunt niet van de ene dag op de andere.
Maar je kunt je verborgen stad ook virtueel
zichtbaar maken. Met nieuwe mediatechnieken werken, dat kan ook fun zijn, zeker in
combinatie met wat je als stad al fysiek te
bieden hebt.”

U hebt er al over nagedacht, lijkt het. Leg
eens uit?
“Maak op de Waalkade een mooie loungeroom voor stadsbezoekers, waarin je de
tijdslijn van de stad presenteert. Een permanente tentoonstelling van Nijmegen, waarin
uitleg wordt gegeven over zowel de verborgen
stad als de bestaande stad. En breng die
expositie op een podcast en andere moderne
mediadragers. Ook qua citymarketing moet
Nijmegen met zijn tijd mee. We zijn een studentenstad en trendy, buit dat uit!”

COLUMN

een jaarbudget van 650.000 euro. Kijk, dan
kun je wat meer doen dan alleen een folder.”

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager
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Sfeer en beleving in de
oudste winkelstraat van
Nederland, de Lange en
de Stikke Hezelstraat.
Foto: Theo van Zwam.
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Sterkste wapens van de binnenstad:
sfeer, vermaak en beleving

Vasthouden aan
huiskamerfunctie
Terwijl de stadscentra nu al stevig moeten
vechten tegen de goed bereikbare perifere
detailhandel met veel gratis parkeergelegenheid, zullen zij tegen het gemak van internet
nog meer hun wapens als sfeer, beleving
en vermaak moeten inzetten om de consument te verleiden, luidt de stelling van KvKdeskundige Hendriks.
Hij licht toe: “De ruimtelijke effecten zijn
vooralsnog gering en natuurlijk blijven er
altijd consumenten die in een boekenwinkel
willen snuffelen of hun vakantie bij een reisbureau boeken. Echter, meer en meer winkellocaties zullen de effecten van substitutie van
fysiek winkelen door e-shoppen gaan ondervinden. Dat zullen naar verwachting niet de
buurt- en wijkwinkelcentra voor de dagelijkse

boodschappen zijn, maar vooral de
winkelgebieden met niet-dagelijkse
(en grote) aankopen, zoals de binnensteden.”
Overigens zullen naar verwachting
online verkopen eerder tot meer
dan tot minder mobiliteit leiden
in het goederenvervoer en ook
het personenvervoer. “Daar zullen
beleidsmakers op tijd creatieve
oplossingen voor moeten vinden,
zodat de citycenters hun functie
als huiskamer van de stad kunnen
behouden.”
Kijk voor het laatste nieuws over de binnenstad op:
www.binnenstadnijmegen.nl

Nijmegen scoort goed in reportageserie Rheinische Post
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‘Hansestadt an der Waal
mit mittelalterliches Flair’
‘Pommes Krieg’ is de vrije vertaling van de favoriete snack van
Marc Cattelaens: het frietje oorlog.
Cattelaens is journalist van dagblad
de Rheinische Post, een Duitse
krant met een oplage van 500.000
stuks. Nijmegen scoort goed in het
paginagrote verhaal dat Cattelaens
onlangs in zijn krant publiceerde. In
het rijk geïllustreerde artikel laat de
verslaggever zich lovend uit over de
binnenstad. Kritiek is er nauwelijks,
verrassing en verbazing des te meer.

Niet opgeschreven
Paginagroot prijkte Nijmegen
in de Rheinische Post met een
oplage van 500.000.

‘Die Hansestadt an der Waal’, kopte
hij zijn artikel dat de Nijmeegse binnenstad minutieus onder de loep
neemt. Cattelaens trok er een dag
voor uit om zich te laven aan de

geneugten van de oudste stad van Nederland
en om eens te kijken of hij zijn lezers onze
kant op durfde te sturen. Zijn heenreis sprak
op voorhand boekdelen want de auto liet hij
alvast maar thuis. In plaats daarvan kwam
hij vanuit zijn woonplaats Kleve met de fiets.
“Ik denk dat de hoge parkeertarieven veel
Duitsers afschrikt. Ik kan niet in aantallen
spreken, maar ik ken veel mensen in mijn
omgeving die Nijmegen een leuke stad vinden maar er toch wegblijven”, zegt hij. Zijn
vermoeden spreekt hij wel uit, maar heeft hij
niet in zijn verhaal opgeschreven.

Flinke kaas
Verder is de journalist vol lof over Nijmegen,
de stad die hij jaarlijks twee tot drie keer
bezoekt om te winkelen en een flinke kaas te
kopen bij dat leuke winkeltje in de Houtstraat.
In zijn verhaal houdt hij een soort dagboek
bij van zijn bezoek aan de binnenstad. Om

Resultaat debat
in programma
Binnenstad 2012
Hoe ziet de toekomst van onze binnenstad eruit? Wat wil de consument? Welke
verbeteringen zijn nodig? Deze vragen
staan centraal tijdens de twee Grote Binnenstadsdebatten georganiseerd door Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen.
Consumenten, binnenstadondernemers,
overheid en politici komen bijeen voor
spraakmakende discussies over de binnenstad van Nijmegen. Twee boeiende avonden
vol pittige discussies, positieve ideeën en
deskundige bijdragen. De uitkomsten van
het debat worden meegenomen in het economisch programma voor de Binnenstad in
2012.
Debat Trends en Consumenten
- Dinsdag 7 april, aanvang 20.00 uur.
Debat Toekomstmaatregelen
- Dinsdag 12 mei, aanvang 20.00 uur.
De gespreksleiding van beide avonden is in
handen van Rob Jaspers (De Gelderlander).
Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar aan
de kassa van LUX.
Reserveren voor het debat kan bij de kassa
van LUX, telefoon 0900 589 4636. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

10.00 uur ’s ochtends start zijn Odyssee. De
Grote Markt is dan nog deels gehuld in een
lichte nevel, maar het hart van de stad, de
Stevenskerk laat al van zich horen. In lyrische
bewoordingen informeert hij zijn lezers over
de Grote Markt, de Belvedere, het uitzicht
over de Waal, het Velorama en museum Het
Valkhof.
Wat Marc Cattelaens allang wist, presenteert hij toch als een verrassing: iedereen in
‘Nimwegen’ spreekt in minder of meerdere
mate Duits.

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement
Nijmegen

De Nijmeegse binnenstad is door de Taskforce Ondernemersfonds ruim bedeeld
met subsidies voor verschillende projecten.
Het gemeentebestuur heeft ingestemd met
het advies van de Taskforce om dit jaar 18
projectaanvragen van Nijmeegse ondernemers te subsidiëren. In totaal keert het
Ondernemersfonds 2008 1.222.469 euro uit.
De Lindenberg kan een nieuw Uit-festival
gaan organiseren en financiële ondersteuning
is er ook voor de verdere uitbreiding van het
Mariken Winterfestival. Met een bijdrage uit
het Ondernemersfonds wordt ook een stageinformatiepunt voor het MKB gerealiseerd.
Verder kunnen Stichting ‘de Verlichting’
(project Nijmegen verlicht met kunst), de
Stichting Binnenstadsmanagement (het
grote stadsdebat en promotie en marketing
van de binnenstad) op een bijdrage uit het
Ondernemersfonds rekenen.

communicatiE
E

Horeca wil met groot
spektakel Waalkade openen
De nieuwe Vereniging Ondernemers Waalkade wil de versterkte, verbouwde en gerenoveerde Waalkade eind mei, begin juni heropenen met ‘een groot technisch-mechanisch
spektakel’.
De werkzaamheden verlopen volgens voorzitter René Kotsalas van de ondernemersvereniging geheel naar wens. Naar verwachting kan
het nieuwe bovengedeelte van de Waalkade,
waar de horecaondernemers terrassen krijgen, nog voor het Paasweekeinde in gebruik
genomen worden. Het lagere gedeelte komt
dan in een later stadium gereed.
Op 9 april organiseert de ondernemersvereniging een bijeenkomst voor alle betrokkenen
om hen uitgebreid te (laten) informeren over
het spektakel dat de horeca-ondernemers
voor ogen staat. Het idee voor de openingsact is geleverd door organisator Gerard van
Groningen. “We hebben een geweldig evenement op het oog dat natuurlijk ook financiële
consequenties heeft. Daar moeten we eerst
zien uit te komen, voordat we meer informatie over inhoud en opzet kunnen geven”,
aldus Kotsalas.
Schoon, gezond en duurzaam

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

Dat de A325 (de weg tussen Arnhem en Nijmegen)
een keer moet worden
opgeknapt, weten we al
jaren. En dat dit gepaard
gaat met overlast is ook
niet echt een verrassing. Je mag dan ook verwachten dat de gemeente er goed over heeft
nagedacht hoe de stad in die periode zo goed
mogelijk kan blijven functioneren. Nou, niet dus.
In de afgelopen tijd heeft het binnenstadsmanagement drie keer met een wethouder om
de tafel gezeten om te praten over de aanpak
van de A325 en de gevolgen die dat heeft voor
de binnenstad. Drie keer spraken we met een
andere wethouder en drie keer kregen we een
ander verhaal. Uiteindelijk hoorden we per
e-mail dat er in de tweede helft van 2009 maximaal vijf keer sprake zal zijn van een ‘weekendafsluiting’. Tijdens zo’n afsluiting is Nijmegen
op zaterdag en zondag via het noorden maar
zeer beperkt bereikbaar, omdat het verkeer via
de Griftdijk moet worden omgeleid.
U kunt zich voorstellen dat de irritaties hoog
opliepen. Voor de bedrijven in de binnenstad
is de omzet op zaterdag van levensbelang. Als
die dan maar liefst vijf keer flink te lijden heeft
door een slechte bereikbaarheid, dan heb je het
wel ergens over. Waar we ons eigenlijk nog het
meest aan ergerden, was de (schijnbaar?) laconieke houding van ambtenaren en
gemeentebestuurders die de uitwerking van een gedegen plan van aanpak in handen van de wegenbouwer
hebben gelegd. Híj moet bedenken
hoe hij het werk uitvoert en wat hij
daar voor nodig heeft. Houd me ten
goede, ik ga er onmiddellijk van uit
dat deze mensen hun vak verstaan,
maar een deskundige bijdrage van
de mensen uit de praktijk, lijkt me
toch geen overbodige luxe. Van de
gemeente verwacht ik dat zij daar
een regisserende rol in vervult en
dat zij juist in het voortraject de
randvoorwaarden goed met iedereen afstemt. ’t Is een kwestie van
communicatie, maar het kan wel
een hoop discussie en ellende voorkomen.

VAN BINNENUIT

Marc Cattelaens kwam op de fiets vanuit Kleve om
verslag te doen van een dagje Nijmegen.

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

Vier decennia kaas
Ze konden bijna een bloemenwinkeltje
beginnen. Nadat Piet (70) en Wil Natrop
(65) bekend maakten dat ze er na 41 jaar
mee ophouden, stroomden de vaste klanten binnen voor een praatje, velen met een
bosje bloemen. Leuk is het niet, er verdwijnt
tenslotte een vaste waarde, een Nijmeegse
traditie. Sommigen kregen het na het vernemen van het nieuws zelfs te kwaad. Maar
het is goed geweest. Het kaaswinkeltje in de
Houtstraat dat zo veel kleur gaf aan de straat,
hield 31 maart jl op te bestaan.

Nieuwe eigenaar
Café De Deut
Café De Deut is in andere handen overgegaan. Kick van Hout en Bilal Diyenli hebben
de kroeg op het Koningsplein overgenomen
van Ellen Engbers. Ook het belendende De
Opera is van dit ondernemersduo. Engbers
is nog wel eigenaresse van café Frowijn in de
Fransestraat.

Snacken in
Lange Hezelstraat
Ursula Mengede heeft haar Patathuys van de
hand gedaan. De snackbar, met de nieuwe
naam Piccolino is nu in handen van Jos
Smitjes. Met zijn komst zijn meteen ook de
openingstijden veranderd. Moest Mengede
zich in het verleden nog houden aan de winkeltijden, Smitjes mag nu ’s avonds tot 19.30
uur, en donderdag tot 21.00 uur open blijven.

Geen horeca
in VillaLUX

Als vijftienjarige begon Piet in de zaak van
zijn vader, toen nog op de Kannenmarkt, om
later met zijn echtgenote de winkel over te
nemen. Daar is nu een einde aan gekomen.
Wat er met het pandje gaat gebeuren, weten
ze nog niet. Een opvolger is er vooralsnog
niet. Op hun laatste dag in Houtstraat schonk
het echtpaar een borreltje voor hun vaste
klanten.

Mutaties in
management LUX
Allard Koers is aangesteld als interim manager debat bij LUX. Hij vervangt het voormalig
hoofd debat Herman Jansen. Jansen is na een
korte periode bij LUX vertrokken.
Koen Horsten is de nieuwe bedrijfsleider
horeca van LUX. Horsten was al enkele
jaren als fulltime barmedewerker in dienst.
Hij neemt nu de taken over van Jeroen
Roording, de pas aangestelde manager
horeca.

Voorlopig gaan de horecaplannen voor
VillaLUX niet door. Na onderzoek en gesprekken met de gemeente is gebleken is dat de
horeca in de nieuwe behuizing maximaal
10% van de oppervlakte van het gebouw mag
beslaan. Het managementteam verwacht op
korte termijn een oplossing.

Nieuw klusbedrijf
Op nummer 3 in de Tweede Walstraat heeft
zich City Service Nijmegen gevestigd, een
klusbedrijf van Henk Heeren.

Bruidsmode
Egbert Verlet is in het gat gesprongen dat
Thea Jansen heeft achter gelaten nadat ze
stopte met Elegance, de bruidsmodezaak aan
Klein Mariënburg. Vanuit zijn winkel aan de
Tweede Walstraat
20 gaat Verlet
bruidskleding van
het Poolse merk
JuliaRosa verkopen.
De winkel wacht op
een verbouwing en
wordt vervolgens
op 1 mei geopend.

’t Vosje
geopend
Vorige maand is
onder grote belangstelling van vooral
de obligatiehouders
borrelcafé ’t Vosje
officieel geopend.
In het pand van
voorheen café Het
Haasje aan de Berg
en Dalseweg 32 zijn
na een grondige
verbouwing horecaondernemer Eric
Vosveld (62) en zijn zoon Colin (38) begonnen met een brasserie annex grandcafé, dat
mikt op de lunches en op het borreluur. Het
moet in ieder geval geen ‘gewone’ kroeg
worden. ’t Vosje is een obligatiecafé en de
obligatiehouders (à €1.000,-) krijgen van de
Vosvelds een streepje voor.

Café dicht
Café De Bushalte is een jaar dicht. In het café
aan de Smetiusstraat trof de politie begin
februari soft- en harddrugs aan. De gemeente
kijkt naar de mogelijkheid om ook de dranken horecavergunning van de exploitant in te
trekken.
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Vertrek cadeauwinkel
House of Style in de Stikke Hezelstraat sluit
zijn deuren. De winkel gespecialiseerd in
Engels getinte en op het seizoen afgestemde
cadeauartikelen is volgens eigenaar Arno Pfeil
na acht jaar niet meer levensvatbaar.

Zelf brood bakken
Zelfbedieningswinkel BackWerk, die half
maart in de Molenstraat werd geopend, is de
eerste winkel van een keten in Nederland. Het
uit Duitsland overgewaaide concept wordt
voor het eerst uitgeprobeerd in Nijmegen.
De bezoeker kan in de franchisezaak van
André Lankveld met 100 verschillende soorten
brood en snacks zelf aan de slag. In Duitsland
bestaan meer dan 200 van dit soort winkels.

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 belasting-adviseurs
Jos Doorman
Doorman BV Audio Video
Huishoudelijke Apparaten
Jos Sluijsmans
Fietsdiensten.nl

10

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 open
voor nieuwe leden
Komende zaterdag beleven de leden van de
NovioNova Loyalty Club tijdens de laatste
avond van dit seizoen, een nostalgisch concert als zij bij Cardo te gast zijn voor ‘The
Beatles Revival + Rare Record Show’.
Inmiddels wordt het programma voor het
komende seizoen alweer samengesteld en
zijn de marketingdames van NovioNova weer
op pad om het ledenbestand van de Loyalty
Club verder uit te breiden.
Met een lidmaatschap betuigen lezers en
andere fans van hét binnenstadsmagazine
van Nijmegen hun steun bij het blad. Een
lidmaatschap kost slechts €395,- per jaar en
biedt een aantal leuke activiteiten alsmede
exposure in het magazine NovioNova.
De clubavonden die in 2008-2009 gehouden
zijn: wijn- en spijsavond bij La Padella/De
Gouden Ton, filmavond in Arthouse LUX,
concert bij Keizer Karel Podia, wedstrijd NECVolendam en de concertavond bij Cardo.

BINNENSTAD-

Wethouder Hannie Kunst van Economische
Zaken en Cultuur geeft exclusief in
NovioNova haar visie op actuele kwesties
die in de Nijmeegse binnenstad spelen.

SPREEKUUR
Hannie Kunst over het grote
binnenstadsdebat op 7 april

‘Kom en praat mee’
Niet denken vanuit bedreigingen, maar juist
vanuit kansen.
Dat moet, als het aan wethouder Hannie
Kunst van Econonische Zaken ligt, de drijfveer
zijn voor alle ondernemers, politici en andere
betrokkenen die op 7 april in LUX deelnemen
aan het eerste Grote Binnenstadsdebat. De
wethouder doet een dringende oproep aan
iedereen om zijn of haar zegje over de binnenstad te komen doen.
Hannie Kunst: “Tijdens het debat komen
de bedreigingen voor de detailhandel in de
binnenstad, zoals grootschalige winkelvoorzieningen rond de binnensteden of het fenomeen internetwinkelen aan de orde. Maar de
insteek van het debat moet zijn dat bedrijfsleven en politiek samen de kansen grijpen
om het hoofd te bieden aan de problematiek.
Ik hoop en verwacht dus dat ook die kansen
boven tafel komen. Dat ondernemers en
politici zich innovatief
tonen, hun creativiteit
aanboren en die ook
ter discussie stellen.”

noorden in een aantal weekenden niet meer
bereikbaar zal zijn. Dat is niet waar. De stad
blijft bereikbaar, de Waalbrug blijft open. Wel
is het zo dat in maximaal vijf weekenden
stremming zal optreden voor het verkeer
dat over de Waalbrug de stad in wil. Maar
via de Oosterhoutsedijk, de Griftdijk en de
Bemmelsedijk blijft de Waalbrug bereikbaar
en de werkzaamheden zullen niet plaatsvinden tijdens evenementen of in weekends met
een koopzondag.”
Wethouder Kunst vertrouwt er op dat de overige maatregelen die door verkeerswethouder
Jan van der Meer genomen zijn om het verkeer te laten doorstromen, hun uitwerking
niet zullen missen. “Ik kan me voorstellen dat
we in die moeilijke weekenden gratis parkeren
op het transferium bij de Ovatonde aanbieden. Uiteindelijk komen daar 700 parkeerplaatsen beschikbaar. Misschien valt er ook
te praten over gratis busvervoer naar de stad,
met de Winkelsprinter. Verder moeten we zo
breed mogelijk communiceren dat Nijmegen
vanuit het oosten, westen en zuiden normaal
en goed bereikbaar is.”

Waalbrug

Lichtstad

Terwijl de wethouder
aan de ene kant de
ondernemers aanspoort zich mondig
op te stellen, biedt
ze hen aan de andere
kant een schouder
voor hun klaagzang
over bijvoorbeeld de
werkzaamheden die
de komende maanden van snelweg
A325 een stadssingel
moeten maken.
“Ondernemers protesteren luidkeels”,
zegt Kunst, “omdat
ze denken dat de
stad vanuit het

Begin vorige maand heeft wethouder Kunst
samen met haar collega Jan van der Meer
een studiereis(je) gemaakt naar het Belgische
Gent, om te zien hoe die stad erin slaagde
een ambitieus lichtplan te implementeren. De
oude stad Gent heeft met het aanlichten van
grote delen van de stad al een aantal internationale prijzen gewonnen. Het toerisme is
belangrijk toegenomen terwijl ondanks een
toename van het aantal lichtpunten, het energiegebruik met 25% omlaag ging.
Hannie Kunst: “Veel van geleerd en ook
op dat vlak liggen er kansen in Nijmegen.
Tegelijkertijd zijn we gewaarschuwd voor het
onderhoudsniveau van de panden in de binnenstad. ’s Avonds en ’s nachts in het licht
ziet het er prachtig uit, overdag zie je het achterstallig onderhoud pas goed. Daar moeten
we voor waken.”

De

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 houden. En misschien mogelijkheden om extra (nieuwe) omzet te genereren.

‘Blijf vooral scherp aan de wind varen’
De bedrijfsadviseurs van de Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland beamen de
toename in adviesgesprekken die zich toespitsen op schuldhulpverlening. Namens hen
is Paul van Eijck aan het woord.
“Nu het economische weer tegenzit, spreken
veel ondernemers hun reserves aan. Dus
interen en dat betekent in de praktijk veelal
jongleren. Met kunst- en vliegwerk worden
de financiële verplichtingen al dan niet nagekomen.
Alert vooruitkijken en financiële daadkracht
spelen een belangrijke rol in het doorstaan
van een tijdelijke crisis. Recessies zijn eindig
en daarom reden te meer om kansrijk gebruik
te maken van regelingen van overheid en
branches.
Zo organiseert het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel (HBD) bij de Servicepunten
een gratis workshop die antwoord geeft op
de vraag hoe succesvol de ondernemer kan
zijn, ook in economische moeilijke tijden. De
workshop ‘vooruitkijken is overleven’ con-

centreert zich vooral op de bedrijfsvoering:
hoe verhoog ik mijn omzet en hoe bespaar
ik op kosten? Daarnaast wordt ingegaan op
belangrijke trends die de toekomst van de
detailhandel bepalen.
De Kamer van Koophandel haakt op haar site
aan met een eigen ‘fitheidstest’. Bezoekende
ondernemers krijgen direct meer inzicht
in de gezondheid van hun bedrijf. Het
‘Geldboek voor ondernemers’ (te downloaden pdf-bestand) heeft een preventief karakter en is er om geldzaken goed te beheren.
Ook zet de Kamer van Koophandel de actuele overheidsregelingen en tips bij ondernemen in zwaar weer op een rij.
Met een pakket aan maatregelen en een
actieve rol in het afstemmen van hulp en
doorverwijzing, is het overeind houden van
de onderneming tóch aan de orde!”
Meer weten?
www.nijmegen.servicepuntdetailhandel.nl
www.kvk.nl/ondernemeninzwaarweer

nova

Stijn Stevens

UW GOED RECHT

A van Anders

novio
Advocaat

klaag tijdig
Na ontdekking van een gebrek aan
een geleverde prestatie of product
moet u volgens de wet binnen
bekwame tijd protesteren bij de
partij die de gebrekkige prestatie of het gebrekkige product
leverde. Dit wordt de ‘klachtplicht’
genoemd. Niet tijdig protesteren
leidt tot het vervallen van alle
bevoegdheden, zoals herstel of
vervanging. De klachtplicht speelt
niet alleen een rol bij de koop van
woningen, maar ook bij roerende
zaken.

De klachtplicht stelt de wederpartij in de gelegenheid de vermeende
gebreken zelf te beoordelen. Na
verloop van tijd kan het moeilijker worden
de daadwerkelijke oorzaak van het gebrek te
achterhalen en vast te stellen wie aansprakelijk is.
De klachttermijn begint wanneer het gebrek is
ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten
worden. Sommige gebreken komen met een
eenvoudige inspectie aan het licht. Andere
worden pas duidelijk na intensief onderzoek.
Wanneer voldoende zeker is dat sprake is van
een gebrek, begint de klachttermijn en moet u
protesteren.
Onlangs sprak de Hoge Raad zich uit over de
klachtplicht bij een koopovereenkomst met
betrekking tot een woning. Volgens de Hoge
Raad is niet in algemene zin te zeggen binnen
welke termijn een gebrek gemeld had moeten
zijn, maar is dat afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. De deskundigheid
van de koper kan een rol spelen. Soms mag
deze de uitslag van een onderzoek afwachten,
voordat hij zijn klacht meldt bij de verkoper.
Overigens is het van belang dat u aantoonbaar
klaagt door middel van een aangetekende
brief met bewijs van ontvangst.

s.stevens@poelmannvandenbroek.nl
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Onder de woontorens aan de Waalhaven zijn winkelpanden gevestigd.

Vertrekkende ondernemingen rond Waalhaven maken plaats voor meer winkels
door Pieter Nabbe
foto’s: ESF Edwin Stoffer
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Binnenstad breidt uit

Nijmegen aan de Waal moet nog mooier
en dynamischer worden. Dat is in grote
lijnen het idee van het plan Waalfront,
dat in ontwikkeling is. Grenzend aan
het Waterkwartier en aan de Waalhaven,
dus indirect aan de binnenstad, moet
een compleet nieuwe stadswijk verrijzen met woningen, voorzieningen, een
openbare ruimte en een voor iedereen
toegankelijke plek aan de rivier. De wijk
wordt zo een waardevolle aanvulling
voor het centrum. De nieuwe Nina
Simonestraat, de ontsluitingsweg tussen de woontorens en de Weurtseweg,
ligt immers min of meer in het verlengde van de Lange Hezelstraat.
Wordt de binnenstad uitgebreid met
nog meer winkelvoorzieningen rond de
Waalhaven? De laatste stand van zaken.

Kathelijne Hilckmann van
Vleeshandel Hilckmann:
“Wat ons betreft hoeven
we hier niet weg.”

Gemeentelijk projectontwikkelaar Henk
Berends laat weten dat de onderhandelingen
met de ondernemers in volle gang zijn. Een
einddatum kan of wil hij niet noemen. “Dit
is een project dat al een aantal jaren loopt en
het zal ook nog wel even duren voordat de
definitieve contouren zichtbaar worden.”
Vast staat dat op de plaats van het slachthuis,
Honig en Heinz een nieuw gebied ontstaat,
goed voor 2.600 woningen en 30.000 vierkante meter grond bestemd voor detailhandel en horeca. “En veel groen”, benadrukt
Berends. Ook zal er een parkeergarage
komen bestemd voor de bewoners en winkeliers in het gebied.

Weg uit Nijmegen?
Het familiebedrijf Vleeshandel Hilckmann,
ooit begonnen als vleesgrossier in het
gemeentelijk slachthuis, is nu een van
de grootste particuliere slachterijen in
Nederland. Directielid Kathelijne Hilckmann
is niet onverdeeld gelukkig met de plannen:
“Wat ons betreft hoeven we hier niet weg.
Maar de gemeente heeft nu eenmaal een
bestemmingsplan. Ons bedrijf bestaat al
meer dan 100 jaar en we zijn Nijmeegs in
hart en nieren. Een andere locatie vinden zal
lastig worden in verband met vergunningen.”

Meer verhuizingen
Ook dagblad De Gelderlander, die nog geen
20 jaar geleden verhuisde van de Hessenberg
naar de Waalhaven (Schenkerterrein), moet
verkassen. Woordvoerder Leo Preusting kan
niet zeggen wat er tot 2014 gaat gebeuren
met de Gelderlander. Zeker is dat na die periode de krant nieuwe behuizing zal hebben
gevonden. Het contract met de gemeente, de
huidige eigenaar van het pand aan de Waal
loopt dan af en zal met zekerheid niet worden
verlengd. Deze zomer wordt al gestopt met
het drukken van de krant in Nijmegen. De
productie verhuist naar Wegenerpersen in
Enschede en Apeldoorn.
Royal Haskoning, het ingenieursbureau
aan de Barbarossastraat, is op zoek naar
een andere locatie. Woordvoerder Katinka
Erkens: “Haskoning is de laatste jaren uit
haar jasje gegroeid en nu over drie locaties

Leo Preusting van dagblad
De Gelderlander:
“Deze zomer wordt al
gestopt met het drukken
van de krant in Nijmegen.”

De winkelpanden in de Nina Simonestraat raken langzamerhand bezet.

Kathelijne Hilckmann

verspreid in Nijmegen. Liever zouden we
één locatie hebben. De mogelijkheid wordt
onderzocht om na het vertrek van de krant,
het Gelderlandergebouw te betrekken. Hoe
die gesprekken inhoudelijk verlopen kunnen
we niet zeggen.”

Quartier Romain
De Waalhaven zelf, zo staat in het masterplan, verandert nauwelijks. Het schipperscentrum behoudt op de centrale plek de functie
als centrum, omringd door woonboten en
passanten van de binnenvaart. Ook het
‘Quartier Romain’, tussen de weggeplande
bedrijfsgebouwen in, wordt met rust gelaten. De ondergrondse overblijfselen van de
Romeinse nederzetting gaan dienen als inspiratie voor een nieuwe wijk, variërend in hoogte van een tot zes lagen, waarbij rekening
wordt gehouden met het uitzicht van verder
van de rivier gelegen woningen. Onder dit
gebied wordt een parkeergarage aangelegd.

Andere geluiden
Een voorschotje op het havengebied nieuwe
stijl is al te zien in de Nina Simonestraat, de
ontsluitingsweg tussen de woontorens en de
Weurtseweg. De straat biedt behuizing aan
onder meer een kapper, een Chinese acu-

puncturist en een advocatenkantoor.
Een van de ondernemers die er zich vorig jaar
gevestigd heeft is de 27-jarige Dirko Wijers,
directeur van het softwarebedrijf Bliss. “Voor
mij is dit een mooie locatie, dicht bij de stad
en volop gelegenheid om te parkeren bij de
Waalhaven. Dus voorlopig houd ik het hier
wel uit. Hoe dit gebied zich gaat ontwikkelen
is voor mij vanuit zakelijk oogpunt niet zo
interessant. Maar als Nijmegenaar houd ik de
vinger aan de pols.”
Bart Arnts is directeur van Recore Marketing
& Finance. Hij verhuisde van de Rijnpoort
in Arnhem naar deze nieuwe locatie. Van de
geschiedenis van het Waalfront is hij niet
op de hoogte. Wel is hij enthousiast over de
buurt en de straat. Kan de komst van nieuwe
woningen in de omgeving een bedrijfseconomische impuls bieden voor het bedrijf? “Niet
echt, Recore richt zich niet op de particuliere
sector maat heeft vooral scholen, overheid en

Dirko Wijers van
softwarebedrijf Bliss:
“Als Nijmegenaar houd ik
de vinger aan de pols.”

Het Waalfront: Grenzend aan het Waterkwartier en aan
de Waalhaven, dus indirect aan de binnenstad, moet
een compleet nieuwe stadswijk verrijzen.
Bron: Waalfront Nijmegen Masterplan 2007.

instellingen als klant. Maar het idee achter
het Waalfront, dat het uitzicht over de rivier
een stuk verbeterd wordt, juich ik van harte
toe.”

Recentelijk gevestigd
Bedrijven die zich recentelijk gevestigd
hebben rond de Waalhaven:
Kuster + Mulder Onderwijsvormgevers
Advocatenkantoor Kremer
Interactie Uitzendburo
Recore Marketing& Finance;
scholen, gemeenten
De Peerenboom,
maatschappelijk werkgeverschap
Vaccinatiecentrum
Tang Li, Chinese acupunctuur
Betere Banen, Nijmegen
Body & Face Company
Nuad Massage
Lustrina Kapsalon
BRN Consult
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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.

Nu gratis Wii bij
een hypotheek van
de Rabobank!

Het is tijd voor beweging
in de hypotheekmarkt.
Het is tijd voor de Rabobank.
Kijk voor de actievoorwaarden op www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

(024) 381 85 00
info@rijkvannijmegen.rabobank.nl
Toetsing bij BKR te Tiel. De Rabobank is opgenomen in het
vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Tijdens Museumweekend op 4 en 5 april

‘Kunst van het verleiden’
in 4 musea en 17 winkels
Vier Nijmeegse binnenstadsmusea en
zeventien winkels in het centrum plaatsen
samen de koopzondag van 5 april in het
teken van het nationale Museumweekend
op 4 en 5 april. Het thema van het
Museumweekend, en dus ook van de
Nijmeegse actie, is dit jaar ‘De kunst van
het verleiden’.
In 17 winkels en andere binnenstadsbedrijven
hebben Museum Het Valkhof, het MuZIEum,
museum De Stratemakerstoren en het
Natuurmuseum stukken en objecten uit hun
collectie geplaatst. De deelnemende bedrijven zijn door de promotiewerkgroep van het
Binnenstadsmanagement opgenomen in een
Museumwinkelroute, die inmiddels al enkele
weken door middel van een flyer via winkels
in de binnenstad voor het publiek beschikbaar is.
Uiteraard sluiten de exposities in
de musea, die ook op koopzondag
5 april geopend zijn, aan op de
Museumwinkelroute die is uitgestippeld. In de Musea zijn bovendien nog extra activiteiten in het
kader van het Museumweekend
georganiseerd.
De bedrijven die in de
Museumwinkelroute zijn opgenomen zijn: Nijmeegs Uitburo
(Keizer Karelplein, start route),

Doorman huishoudelijke apparaten
(Ziekerstraat), Sports 2000 (Ziekerstraat),
Noa Noa (Marikenstraat), Sterre + Tijl
(Nieuwstraat), Oil & Vinegar (Marikenstraat),
Selexyz Dekker van de Vegt (Marikenstraat),
David Mulder (Marikenstraat), Domino X
(Marikenstraat), Holland Casino (Waalkade),
Party Dress (Kelfkensbos), City Park Hotel
(Hertogstraat), Studio Color Me Mine
(Hertogstraat), Boekhandel Roelants (Van
Broeckhuysenstraat), Openbare Bibliotheek
(Mariënburg), Fielmann Optiek (Broerstraat)
en V&D (Grote Markt).

Koopzondag Pasen
Aan koopzondag 13 april, Tweede Paasdag, is
in Nijmegen geen speciaal thema gewijd. Wel
draait tijdens de Paasdagen vanaf zaterdag 11
april op de Waalkade de voorjaarskermis.

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 04-2009 van
NovioNova, verschijningsdatum 28 mei, is
op maandag 11 mei 2009.

colofon
uitgever Faits Divers vof
redactie Pieter Nabbe, André Sonneville
fotografie Theo van Zwam, Edwin Stoffer
vormgeving Louman & Friso
marketing Elles Jonker, 06-47087974
Suzanne Egbers
drukker Trioprint
verspreiding Fietsdiensten.nl

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

Nijmegen geeft
goede voorbeeld
Onveilig parkeren, slechte bereikbaarheid
en vuile en te kleine parkeerplaatsen maken
winkelgebieden minder aantrekkelijk. En dat
terwijl de prijzen voor het parkeren soms met
meer dan 10% zijn gestegen.
Dit blijkt uit de jaarlijkse Nationale
Parkeertest van het Platform Detailhandel
Nederland.
Voor de test van 2009 zijn circa 80 parkeergelegenheden bezocht in meer dan 50 gemeenten.
Consumenten moeten voor één minuut parkeren vaak voor een heel uur betalen. Alleen
Nijmegen komt er op dat punt positief uit in
de nationale parkeertest, omdat in de oudste
stad van Nederland ook in de parkeergarages
‘real time’ wordt betaald.

Isabel’s bistro, het
‘zusje van Heimwee’
Simone en Pim Ansink, eigenaren van restaurant het Heimwee aan de Oude Haven, openen op dinsdag 7 april een nieuw restaurant
in de benedenstad van Nijmegen. Isabel’s
bistro bevindt zich aan de Lage Markt 47 en
biedt plaats aan zo’n tachtig gasten.
Het historische pand uit 1642 - waar voorheen Wijmpje’s bistro zat en sinds 2005 restaurant Schenck - werd de afgelopen weken
van binnen grondig gerenoveerd. Het ‘zusje
van Heimwee’ hanteert een ander culinair
concept, maar ademt dezelfde warme, huiselijke sfeer.’

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
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‘Do the catwalk’
• personeelsfeesten • workshops •
• zaalhuur • salsaband Ayakamata •
• vrijgezellenfeest • catering •

Laat u inspireren en verrassen tijdens de modeshow in de Marikenstraat.
Zaterdagmiddag 18 april showen modellen de allernieuwste mode.

www.marikenstraat.nl

Winkelen op niveau!

Goed bekeken!

Lagelandseweg 40, Nijmegen
T 024 377 42 95
www.trioprint.nl
advertorial

Binnenstadsmanagement functioneert;
Ondernemersfonds financiert

De homepage van
webportaal www.
binnenstadnijmegen.
nl die het Binnenstadsmanagement met
geld uit het Ondernemersfonds heeft laten
ontwikkelen. Beeld:
Louman & Friso.

Samen op weg naar
‘Binnenstad 2012’
In de stijgende prestaties van
de
Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen (SBMN)
tot nu toe, speelt het Ondernemersfonds een belangrijke
financiële rol.
“Met de nieuwe structuur, bestaande uit de binnenstadsmanager,
dagelijks bestuur, drie werkgroepen en Raad van Advies, is er een
stevig fundament gelegd onder het
Binnenstadsmanagement”, zegt
SBMN-voorzitter Elrie Bakker.

Vertrouwen
Zij trad in die functie aan,
nadat het voormalige instituut
Centrummanagement de nodige
(financiële) steun van betrokken
partijen in de binnenstad, inclusief de gemeente Nijmegen, moest
ontberen en uiteindelijk als ridder
te voet moest opereren.

Het in 2006 nieuw gevormde
Binnenstadsmanagement
klopte aan bij de Taskforce
Ondernemersfonds en legde
daar het programma ‘Samen
ondernemen in de binnenstad’
(2006/2007) ter (mede)financiering op tafel. Zowel de Taskforce
als het gemeentebestuur zagen
het belang ervan in en onderstreepten hun vertrouwen in het
Binnenstadsmanagement door
middelen te fourneren waarmee
de aanloopkosten van de nieuwe
organisatie gedekt konden worden.
Dagelijks bestuur, Raad van
Advies en drie werkgroepen (Promotie, Marketing &
Productontwikkeling; Ruimtelijke
Ontwikkeling; Openbare Ruimte)
konden aan de slag. Concreet werd
de promotie van de koopzondagen
verder ter hand genomen en het

Binnenstadsmanagement liet, in
samenwerking met binnenstadsmagazine NovioNova, het nieuwe
webportaal www.binnenstadnijmegen.nl ontwikkelen.

Doelstelling
“Daarmee was de kous niet
af”, zegt Elrie Bakker. “In
2008 en ook voor dit jaar
heeft het Ondernemersfonds
projectvoorstellen
van
het
Binnenstadsmanagement gehonoreerd. Zo konden we vorig jaar
stadsfestival ‘Beleef de luxe van
Nijmegen’ realiseren en zijn we
nu aan de slag met de debattenreeks over de toekomst van de
binnenstad. Die moet bijdragen
aan het economisch programma
Binnenstad 2012, dat we samen

met alle betrokkenen in de binnenstad willen opzetten. Duidelijk
is dat we mede dankzij de middelen uit het Ondernemersfonds
onze doelstelling, namelijk het
initiëren en stimuleren van de
binnenstadseconomie, sneller
dichterbij kunnen brengen.”

Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen
Postbus 1090
6501 BB Nijmegen
E info@binnenstadnijmegen.nl
I www.binnenstadnijmegen.nl

Agenda
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Koopzondagen 2009

van 12.00 tot 17.00 uur
• 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’

Herman van Veen
in stadsschouwburg

Voor Herman van Veen en de zijnen
wordt 2009 een heuglijk jaar. Veertig jaar
maakt hij al theater met Erik van der Wurff
aan zijn vleugel, zoals Wim Kan ooit zei.
Nummers als ‘Suzanne’, ‘Anne’ en ‘Opzij,
opzij, opzij’ worden tot de klassiekers van
het Nederlandstalige chanson gerekend.
Daarnaast is de koninklijk onderscheiden
Van Veen schrijver van kinderboeken,
regisseur, acteur, geestelijk vader van de
wereldberoemde Alfred Jodocus Kwak én
al veertig jaar ambassadeur voor Unicef.
Dit seizoen verblijdt hij zijn vele fans
opnieuw met een tournee, vergezeld door
zijn excellente musici.

Evenementenkalender april
Donderdag 2 april

Verschijning nummer 03-2009 van ‘NovioNova’,
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Vrijdag 3 en 17 april

Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in caférestaurant De Vereeniging, geadopteerd door resp.
Leenders Thuis op Kantoor! en Poelman van den
Broek Advocaten.
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 4 en 18 april

Boekenmarkt, plein 1944

Zaterdag 4 en zondag 5 april

28ste editie Museumweekend met als thema ‘Verleiden’.
Informatie: www.museumweekend.nl

Zondag 5, 12, 19, 26 april

Live wereldmuziek in Grand-café-restaurant OportO in
de Hertogstraat, van 16.00 tot 19.00 uur, entree
gratis. Met optreden van resp. Flor d’Luna, Tinta
Bossa, ‘Club de Choro’ en Caroline Lobanov.
Informatie: www.restaurantoporto.nl

Maandag 6 april

Uitreiking MVO Award door de Maatschappelijke
MeerWaarde, i.s.m. DAR, De Vereeniging, vanaf 17.00
uur.
Informatie: www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl

Maandag 6 april

Nijmeegs Ontwerp Platform komt bijeen in museum
Het Valkhof, vanaf 18.30 uur.
Exclusief in gesprek met Jan Jansen en Swip Stolk, een
bijzondere avond met twee meesterontwerpers. Entree
€ 5,- incl. bezoek tentoonstelling.

april in de Vereeniging. Voor het verdere programma
en de reserveringen zie: www.doble-ocho.com

Donderdag 9 april

Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ in De Spil,
Van Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Zaterdag 11 tot en met zondag 19 april

Voorjaarskermis op de Waalkade, dagelijks van 12.00
tot 24.00 uur. Deze voorjaarskermis is in plaats van
de gebruikelijke zomerkermis in juni.

Vrijdag 17 april

Onthulling van aanduiding ‘Oude Stad’ door wethouder Hannie Kunst. Vanaf 09.30 uur bij de Groene
Zuilen onderaan de Lange Hezelstraat.

Zaterdag 18 april

Gratis rondrit met paardentram door de Ringstraten
tussen 12.00 en 17.00 uur.
Informatie: Ringstraatmanagement, 06 22892849

Zaterdag 18 april

Modeshow Marikenstraat: presentatie van 3 spectaculaire shows, met collecties voor dames, heren en
kinderen, door de ondernemers van de Marikenstraat.
Vanaf 13.00 uur.

Dinsdag 12 mei

Het tweede grote binnenstadsdebat met als thema
‘Toekomstmaatregelen’: Wat betekenen de trends
en consumentenbehoeftes voor de Nijmeegse binnenstad? Hoe is het nu gesteld met de binnenstad?
Hoe moet de binnenstad zich voorbereiden op de
toekomst? Iedereen is welkom om mee te denken over
een verbeterde binnenstad. Aanvang 20.00 uur.
Informatie: www.binnenstadnijmegen.nl

Dinsdag 26 en woensdag 27 mei

Bedrijven Kontakt Dagen, Triavium, 14.00 - 22.00 uur.

Maandag 18 mei

Woensdag 29 april

Exposities
binnenstad
Tot en met zondag 5 april

Koninginnenacht, Molenplein.

Donderdag 30 april

Boekenmarkt, plein 1944

Woensdag 8 t/m zondag 12 april

Zondag 10 mei

Dag van het Levenslied, het Valkhof.
Informatie: www.dedagvanhetlevenslied.nl

BedrijvenKontakt Dagen, Triavium, 14.00 - 22.00 uur.

Dinsdag 7 april

6th.International Tango Festival ‘Doble OCho’ in
Nijmegen. Met dansavonden met spectaculaire
optredens van Argentijnse dansers en live concert van
een bekend Argentijns Orkest op zaterdagavond 11

Vrijdag 8 mei

Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in caférestaurant De Vereeniging, geadopteerd door Maria
Martens, lid van het Europese Parlement.
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 25 april

Koninginnedag met diverse activiteiten in de binnenstad o.a. Koningsplein, Molenstraat en Hunnerpark.
Winkels zijn geopend.
Informatie: www.nijmegenonline.nl

Het eerste grote binnenstadsdebat met als thema
‘Trends en consumenten’. Iedereen is welkom om
mee te denken over een verbeterde binnenstad.
Aanvang: 20.00 uur.
Informatie: www.binnenstadnijmegen.nl

Donderdag 7 mei

Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ in De Spil,
Van Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Dinsdag 7 april

Bach’s Matthäus Passion op top niveau, als onderdeel van een tournee van wereldformaat met dirigent
Pieter Jan Leusink. Nu ook in de Stevenskerk, vanaf
19.00 uur.

Herman van Veen.
Foto: Roli Walter

Stadsschouwburg,
3 en 4 april 20.00 uur

Zaterdag 2, 9, 16 en 23 mei
Maandag 4 mei

Dodenherdenking op diverse plaatsen in de binnenstad. De officiële herdenking vindt plaats op het
Traianusplein om ongeveer 19.50 uur.
Informatie: www.4en5mei-nijmegen.nl

Dinsdag 5 mei

Bevrijdingsfestival.
Informatie: www.4en5mei-nijmegen.nl

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

Tot en met zondag 14 juni

Een echte Toorop!
Tentoonstelling met originele Toorop-reproducties en
diverse herontdekte tekeningen, schilderijen en brieven, waaronder een recent ontdekte ongepubliceerde
autobiografie van Toorop.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl
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Lange en Stikke Hezelstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos,
Tweede Walstraat, Wintersoord, St. Jorisstraat, Van der Brugghenstraat,
Smetiusstraat

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

Ondernemers Hertogstraat en Van Broeckhuysenstraat blij met opvulling

Bloemenoutlet in
pand Van der Stad
Wat begon als een grap in de kroeg is
inmiddels uitgegroeid tot een uiterst serieuze zaak. Half februari zijn Patrick de
Man uit Bemmel en zijn partner Jisca de
Waard in het leegstaande pand van Van der
Stad in de Hertogstraat een bloemenoutlet
begonnen.

Ondernemers in de Hertogstraat en Van
Broeckhuysenstraat zijn blij met de opvulling van het leegstaande pand, ook al is het
maar tijdelijk. De Man heeft een gebruikersovereenkomst met Van der Stad Vastgoed;
hij moet er uit wanneer er zich een serieuze
huurder aandient.

En omdat in een ander deel van het voormalige Van der Stad woninginrichter Il Deco
uit de Van Broeckhuysenstraat een outlet in
tapijten en kleinmeubelen is begonnen, is
er weer volop ‘business’ in het zakenpand.

Bloemisten
Patrick de Man komt uit een familie van bloemisten en kent het vak als geen ander. Jaren
geleden had hij meerdere bloemenzaken
maar vond het toen ‘veel te hard werken’. Hij

belandde in de onroerend goedsector, maar
uiteindelijk kroop het bloed toch waar het niet
gaan kan. Terug in de bloemenhandel dus.
Van meet af aan loopt de winkel geweldig;
Meerdere keren per week gaat De Man zelf
naar de veiling in Bemmel om de mooiste
planten en bloemen uit te zoeken. Het assortiment varieert van snijbloemen tot zeer grote
olijfbomen, die dan thuisbezorgd worden.

Jaap Kool verruilt de winkel voor het kunstenaarschap

Van Podium naar atelier

18

Jaap Kool en Petra Föllings in Podium, de winkel in
theater-, dans- en balletkleding in de Van Welderenstraat. Foto: NovioNova.

Winkelier Jaap Kool, voormalig mede-eigenaar van Podium in de Van Welderenstraat
en voormalig secretaris van de Federatie
Ringstraten, is per 1 januari 2009 winkelier
af. Hij heeft de winkel verruilt voor het
kunstenaarschap en maakte de stap van
Podium naar atelier.

naar z’n zin heeft. Voor mij was dat, achteraf
bezien, al langere tijd zo. Maar ja, de winkel
was wel gewoon mijn werk. Zomaar stoppen
was niet mogelijk, dus hoe kun je het dan in
je werk wat meer naar de zin maken? Ik zocht
het buiten de winkeldeur en werd ondermeer
secretaris van de Federatie Ringstraten.”

“Zoals zoveel mensen vragen ook winkeliers
zich wel eens af of ze nog gelukkig zijn in
hun werk”, vertelt hij. Maar in tegenstelling
tot werknemers in een bedrijf of organisatie
bestaat er voor de zelfstandige ondernemers
niet zoiets als een carrièreplan, worden er
geen functionerings- of beoordelingsgesprekken gehouden, is er geen loopbaanplanning
en bestaat er meestal ook geen ondersteunend opleidingsbudget of -plan.
“Een zelfstandige moet doorgaans zelf op
zoek naar een oplossing als hij het niet meer

Financieel haalbaar
Maar na een vakantie in Frankrijk bleek ook
dat niet voldoende. Jaap Kool: “Gewoon
stoppen was de diep gevoelde wens maar
dat was in de zomer van 2007 financieel nog
niet haalbaar. Overleg met Petra Föllings, al
24 jaar mijn compagnon bij Podium, en met
onze accountant -alles moest nog geregeld
worden- leverde op dat nog drie dagen werken per week vanaf 1 januari 2008 haalbaar
zou zijn. En helemaal stoppen zou er dan een
jaar later wel in zitten.”

Wasknijper aanwinst
in de Bloemerstraat
Wasknijpers zijn een prima hulp, maar niet
meer nodig! Alweer enkele maanden is in
de Bloemerstraat (nr. 4) een moderne en
superautomatische wasserette gevestigd.
Vijf wasmachines met een capaciteit van
6,5 kilo en één van 13 kilo zorgen voor een
perfecte wasbeurt. Vier wasdrogers, gasgestookt en met een capaciteit van 14 kilo,
zorgen voor een snelle en kreukvrije droging. En het water voor de was wordt op
temperatuur aangevoerd waardoor de wastijd aanmerkelijk
wordt verkort.
Dit moderne
en hygiënische
bedrijf is 7
dagen van 8 tot
21 uur geopend.

“Inmiddels bereiken mij geluiden dat we
bezig zijn een echte concurrent te worden
voor de reeds gevestigde bloemisten in de
stad”, zegt hij met een ondeugende lach.
Parkeerbonnen
De bloemenoutlet moet het vooral hebben
van de mondreclame, maar natuurlijk helpt
het ook dat het verkooppunt nu op een uitste-

Afgesproken werd dat Petra Föllings de winkel alleen zal voortzetten. Het betekende een
grote financiele en juridische rompslomp
maar met een geweldige accountant die door
beiden volstrekt vertrouwd werd, bleek het
toch heel goed mogelijk om daar door heen
te komen.
Hij vertelt mazzel te hebben gehad met een
betrouwbare compagnon, met een kritische
maar meedenkende accountant en met een
partner die hem volledig steunde. “Maar ik
heb vooral zelf het initiatief moeten nemen.”

Creativiteit
“Ik kon onvoldoende uiting geven aan mijn
creativiteit”, geeft Jaap Kool als belangrijkste
argument om te willen stoppen. “Naast de
winkel, die terecht veel tijd en energie opslorpte, bleef dat een ondergesneeuwd kindje. En
daar werd ik niet bepaald gelukkig van.”
Natuurlijk heeft hij zorgen gehad over de derving van inkomsten. “En juist die angst zorgt
er vaak voor dat mensen door blijven gaan in
het patroon van hun werkzame leven. Maar

Patrick de Man en Jisca de Waard voor hun bloemenoutlet in het voormalige pand van Van der Stad.
Foto: NovioNova.

kende zichtlocatie gevestigd is. “Van alle kanten komen mensen over het Hertogplein, het
is gewoon een van de drukste punten in de
stad”, zegt De Man. Inmiddels heeft hij ook
een minpuntje opgemerkt. “Er worden wel
heel gemakkelijk parkeerbonnen uitgedeeld
en niet altijd op een even vriendelijke wijze.”

als je werkelijk je hart volgt en je gaat staan
voor de dingen die er werkelijk toe doen, dan
komt er altijd een oplossing. Werk mag niet
ten koste gaan van leven en geluk”, weet Jaap
zeker.
Vooralsnog blijft Jaap, vanuit Podium, grimeren en Sinterklaas en Zwarte Pieten aankleden. Maar zijn hoofdactiviteit wordt toch het
schilderen. Hij is autodidact en schildert in
de stijl van de oude meesters. Mensen, honden, paarden, huizen, Jaap Kool werkt graag
in opdracht.

Tips
Voor (ex)collega’s die misschien ook genoeg
hebben van het bestaan als winkelier, heeft
hij nog een belangrijke tip: “Volg je hart, het
leven is te kort om met iets door te gaan waar
je onvoldoende genoegen aan beleeft. Zoek
externe deskundigheid voor het oplossen van
de financiële en juridische zaken. En geniet
uiteindelijk van je nieuw verworven onafhankelijkheid en vrijheid!”

Paardentram weer
door Ringstraten
Vanaf zaterdag 18 april hervat de paardentram zijn ‘diensten’ weer in de Ringstraten.
Na het succes van vorig jaar, hebben de
ringstraten besloten hier weer een gezamenlijke activiteit van te maken.
Ringstraatklanten kunnen gratis mee met
de Paardentram. Eetcafé De Spil in de Van
Welderenstraat deelt aan paardentramreizigers bonnen voor gratis koffie en
gebak uit en natuurlijk zorgen medewerkers van het Nijmeegse Gilde weer voor de
nodige tekst en uitleg bij de bezienswaardigheden onderweg.
De paardentram neemt de volgende route:
Kelfkensbos (Hallfords opstapplek),
Hertogstraat, Hertogplein (opstapplek),
Van Broeckhuysenstraat of Staringstraat/
Oranjesingel parallelweggetje i.v.m. opbreking, Van Welderenstraat (opstapplek De
Spil), Eerste Walstraat, Bloemerstraat,
Houtstraat, Ganzenheuvel (opstapplek),
Lange Hezelstraat, Parkweg, Doddendaal
(opstapplek bij bushalte), Plein 1944,
Ziekerstraat (opstapplek Koningsplein),
Tweede Walstraat, Marienburg,
Hertogstraat, Kelfkensbos.

Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
Achter de Valburg 2, 6511 DM Nijmegen
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Bus klaar voor ombouw A325

P+R Waalsprinter,

voor iedereen

• Vanaf 1 mei: 770 bewaakte parkeerplaatsen voor de auto
• Vanaf de zomer ook bewaakte stallingen voor de fiets
2 euro per
Parkeren slechts
tour voor
dag, gratis busre
naar Nijmegen
max 4 personen

waalsprinter

www.waalsprinter.nl

De snelste en voordeligste weg naar het centrum
advertorial

VWGNijhof accountants en belastingadviseurs
al meer dan 60 jaar in Nijmegen

Dienstverlening met
een menselijke maat

Het kantoor, meer dan 60 jaar
geleden gestart door de heer J.
van Wijk AA, bestaat inmiddels
uit drie vestigingen in Nijmegen,
Wijchen en Arnhem, waar totaal
150 medewerkers hun dienstverlening in accountancy en belastingadvies richten op het midden- en
kleinbedrijf.

Detailhandel

Karel van der Voort FB, Mr Danny Verpoorten , Allard van Leur AA.

‘Voor ons betekent accountancy meer dan alleen cijfers. Een adviseur
die u kunt vertrouwen, die begrijpt wat er speelt in uw branche, die
met u meedenkt en uw taal spreekt’. Zo stelt VWGNijhof accountants
en belastingadviseurs zich voor aan ondernemers die dit oer-Nijmeegse bedrijf misschien nog niet zo goed kennen. Kort gezegd: VWGNijhof
staat voor dienstverlening met een menselijke maat.

“Dat varieert dan van eenmanszaak tot grotere bedrijven en
organisaties. We zijn in vrijwel
alle branches en sectoren actief,
van transport tot notariaat en van
detailhandel tot de medische sector”, vertelt vennoot Karel van
der Voort vanuit zijn kantoorruimte aan de Berg en Dalseweg
in Nijmegen.
Naast het MKB behoren ook de
non-profitsector en belegging- en
vastgoedondernemingen
tot
de doelgroep. “En we zijn actief
in advisering rond bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging en
staan we, in het verlengde daarvan, vermogende oud-ondernemers bij met onze adviezen.”

Betrokkenheid

VWGNijhof is het grootste zelfstandige accountants- en belastingadvieskantoor in de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen. “We voelen ons
als ondernemer tussen de ondernemers echt thuis in deze regio”,
aldus Van der Voort.
Een grote maatschappelijke betrokkenheid is een van de pijlers waarop het succes van VWGNijhof rust.
Het kantoor is al sinds jaar en dag
de accountant van N.E.C. en kreeg
in 2008 het predikaat ‘sponsor van
accountants en belasting
het jaar’ van de betaaldVWGNijhof
voetbalbijna 150 medewerkers in Arnhem, N
organisatie. Vennoten enbinnen
andere
de stadsregio Arnhem/Nijme
medewerkers leveren eenzelfstandige
actieveaccountants- en belasti
VWGNijhof is specialist in accountan
bijdrage aan tal van netwerkclubs
en administratieve dienstverlening a
in het werkgebied, dat en
naast
de non-profit instellinge
kleinbedrijf,
vennootschappen.
Stadsregio Arnhem-Nijmegen
ook Wij koppelen kwa
aan een persoonlijke en directe aanp
een flink deel van Noord Limburg
VWGNijhof is gericht op duurzame sa
en Noordoost Brabant omvat.
en staat voor:

Aangenaam

- directe en korte lijnen
- persoonlijke benadering
- kwaliteit en professionaliteit
- goede prijs-kwaliteitverhouding

www.vwgnijhof.nl
Berg en Dalseweg 105, 6522 BD Nijmegen
T (024) 365 09 65 F (024) 360 12 88
E avanleur@vwgnijhof.nl
I www.vwgnijhof.nl
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Exposities
binnenstad
Tot en met zondag 30 augustus

Jan Jansen en Swip Stolk: twee meesterontwerpers
stellen hun werken ten toon, tevens presentatie van
gezamenlijk, voor deze tentoonstelling, ontwikkelt
object.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Tot en met zondag 30 augustus

Expositie in het Prentenkabinet van 35 werken op
papier van Nederlandse Cobra-kunstenaars.
Met o.a. werken van Lucebert, Karel Appel, Corneille,
Constant, Eugène Brands, Lucebert, Theo Wolvecamp,
Anton Rooskens en Jan Sierhuis.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zondag 5 april t/m zondag 26 april

Expositie in SummerArt in de Barbarossastraat met
werken van Anne Rensen (schilderijen met thema’s uit
het Hooglied) en Monica van Dael (sensuele beelden
in brons en steen). De feestelijke opening is op zondag 5 april vanaf 14.30 uur.
Informatie: www.summerart.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 om een topstuk vol miniaturen met ambachten,
planten en dieren uit de collectie van The Morgan
Library & Museum uit New York.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Belangrijke evenementen
voor 2009
Vrijdag 5 juni

Nijmegen zingt. Grote Markt vanaf 18.00 uur.

Zaterdag 6 t/m zondag 14 juni

Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur

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 12 september

Culinair festijn 'Waalkade à la Carte'.
Informatie: www.waalkadealacarte.nl

Zaterdag 3 t/m zondag 11 oktober

Najaarskermis

Nijmegen Visueel
in de Binnenstad

De mens achter de ondernemer leren kennen,
zodat zij meer tot de verbeelding van het winkelend
publiek gaan spreken. Dat is het doel van het kunstproject dat collectief ‘ de Melkfabriek’ gaat uitvoeren
in het kader van Nijmegen Visueel.
Nijmegen Visueel is een project waarin kunstenaars
samen met de Nijmegenaren aan de slag gaan om
alle 44 wijken van Nijmegen kunstzinnig in beeld te
brengen. Uiteindelijk biedt een dvd met deze afzonderlijke werken een unieke blik op de stad Nijmegen
anno nu.
‘De Melkfabriek’ heeft voor het project een originele
wijze gevonden om ondernemers, maar ook binnenstadbewoners, in beeld te brengen. De bedoeling
is producten van de ondernemers te fotograferen
in het interieur van een bewoner. De foto wordt
afgedrukte op paperbags die de ondernemers aan
hun klanten kunnen meegeven. Van die winkelende
klanten wordt dan weer een film gemaakt, die uiteindelijk op de dvd terecht moet komen.
Deelname kost € 75,- voor 25 paperbags. ‘De
Melkfabriek’ gaat de komende tijd met een flyer
rond in de stad. Belangstellenden kunnen zich ook
melden via telefoonnummer 024 3602571.
Informatie:
www.melkfabriek.eu of
www.nijmegenvisueel.nl

Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement of gebeurtenis in of van groot belang voor de binnenstad?
Maak er melding van bij ‘NovioNova’, email:info@novionova.nl of telefoon 024 3501924.
Alle vermeldingen onder voorbehoud.
advertentie

1

jaar

Binnenstadservice.nl
werkt al weer een jaar
samen met u aan een
leefbare, schone en
bereikbare binnenstad!

feest

woensdag 15 april
Waalbandijk 22
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En het werkt!
De deelnemende winkeliers zijn enthousiast en
willen graag door met
Binnenstadservice.nl.

En we gáán ook door!
We zijn trots op wat
we bereikt hebben en
werken actief verder aan
het mooie doel en de
groei van onze goederenservice.

verjaarsfeest
Waalbandijk 22, woensdag 15 april van 17.00 tot 20.00 uur

borrel, kleine hapjes én informatie

Vier ons 1-jarig bestaan met ons mee en laat u informeren over
de mogelijkheden van Binnenstadservice.nl voor uw bedrijf.
Graag uw komst vantevoren aanmelden bij
geert.wikkers@binnenstadservice.nl of tel. 024 3732488

faits
divers

Terwijl de ruwbouw nog niet helmaal is
afgerond zijn de bouwers van aannemer
Heijmans toch al begonnen aan het metselwerk en de binnenafwerking van het project
Hessenberg (zie foto van Edwin Stoffer).

Tegenslagen zijn er gelukkig niet te melden,
aldus een woordvoerder van Heijmans. “Af
en toe zit het weer niet mee, maar daar kan
niemand iets aan doen.” Dat ‘af en toe’ heeft
er, in combinatie met de vorstperiode die we

in januari gehad hebben, overigens wel toe
geleid dat het project nu twee weken achter
loopt op de planning. De woordvoerder
verklaart dat het project geen last heeft van
de recessie.

Geen soep en omeletten meer
John van Lierop in zijn café Goossens. Foto: Edwin Stoffer.
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De tijd dat er maandagochtend in alle vroegte
voor de marktkooplui soep en omeletten werden geserveerd in café Goossens en er drie
man personeel hun benen uit hun lijf renden,
lijkt voorgoed voorbij.
Heel af en toe komt er wel eens een solitaire
marktfanaat rond de klok van 08.00 uur
aangewaaid voor een kop koffie of een borrel. Maar met de tanende toeloop naar de
‘Lusemert’ rond de St. Steven, blijven ook de
kooplui weg. Want het waren vooral de handelaren in antiek en curiosa die even voor een
stevig ontbijtje binnen wipten.
Nog steeds faciliteert café-eigenaar John van
Lierop zijn gasten op maandag vanaf 07.00
uur, maar eerder uit gewoonte dan uit noodzaak. Want dat de cafévloer op de vroege

maandagmorgen voor de markt was, stamt
nog uit de tijd dat Café Goossens nog de
Arie Bar heette. De soep is inmiddels van het
matineuze menu verdwenen. “Met de komst
van de grote rommelmarkten in de regio is de
belangstelling voor een plek op de Lusemert
sterk afgenomen. Dat merk ik heel goed aan
de klandizie. Een paar jaar geleden had ik
elke week de zaak vol, maar die traditie is een
stille dood gestorven”, weet kastelein John.

Slinkende marktromantiek dus, maar ook de
concurrentie speelt een rolletje. Van Lierop:
“Daar komt bij dat ook de Derde Kamer al
een aantal jaren vanaf 08.00 uur open is. Dat
versnippert het publiek. Daar staat collega
Inge van Reeken achter de bar, een dame met
een rijk horecaverleden. Zij kent iedereen nog
van vroeger. De oude garde gaat daar graag
heen om de verhalen van vroeger nog eens
aan te horen.”

Binnenstadservice.nl
viert 1e verjaardag
Binnenstadservice.nl, de club van Birgit Hendriks en Max Prudon en ook een beetje
van Ton Jetten, is in feeststemming. Niet zozeer omdat ze ‘al’ een jaar bestaan, maar
meer eigenlijk omdat het uitgedachte concept in het hele land zo goed wordt ontvangen. Misschien wel meer dan de helft van de beschikbare tijd besteden Hendriks en
Prudon aan ‘missiewerk’ voor het duurzame en efficiënte systeem van binnenstedelijk
goederenvervoer in allerlei steden in het hele land. Het idee slaat zo aan, dat besloten is een cursus op touw te zetten, die op 7 mei begint en de chique naam Leergang
Binnenstadservice.nl heeft meegekregen.
We moeten Binnenstadservice.nl maar vlug de ‘exportprijs’ van Nijmegen toekennen.

Zilver voor
Het Savarijn

Foto: T. van der Heijden

Zij die restaurant Het Savarijn (met een Bib
Gourmand in de Michelingids) regelmatig
frequenteren, was het natuurlijk al opgevallen.
Nic van Lokven en zijn Ineke hebben 2008
gebruikt om de inrichting van het restaurant
op de hoek Van der Brugghenstraat - Gerard
Noodtstraat te ‘up-graden’.
Ze hebben dat samen gedaan met interieuradviseur Eric Molengraaf. Het hele jaar door
zijn er details aangepakt, van met gepatineerd
zink beklede plantenbakken tot een nieuwe
vloer incluis nieuw tapijt, nieuwe gordijnen
en nieuwe servetten die passen bij de nieuwe

Ineke en Nic van Lokven vieren dit jaar in een nieuwe
inrichting het 25-jarig bestaan van restaurant Het
Savarijn. Foto: Theo van Zwam.

tafels en stoelen. “We hebben dit alles gedaan
zodat we in 2009 ons 25-jarig bestaan kunnen vieren in een vernieuwd en eigentijds
interieur dat er weer een flink aantal jaren
tegen kan”, aldus Nic in zijn jongste nieuwsbrief. Daar horen, zien en proeven we dus
meer van de komende maanden.

A.F.Th. schrijft
Nijmeegse roman
A.F.Th. (van der Heijden, natuurlijk) schrijft zich de vingers blauw
aan een historische roman, waarin
de Vrede van Nijmegen een rol speelt. Hij
schrijft het boek in opdracht en/of op verzoek
van de gemeente Nijmegen. De stad herdenkt
dit jaar dat het 330 jaar geleden is dat een
groot aantal Europese staten een historische
vrede sloot in de oudste stad van Nederland.
In september 2009 brengt uitgeverij Querido
de roman uit in Nederland en Vlaanderen.
Ook al een knap staaltje Nijmegen promotie,
want onder grote belangstelling van de pers
tekenden A.F.Th van der Heijden en burgemeester Thom de Graaf het contract voor de
roman. Bij die gelegenheid presenteerde de
schrijver de titel van het boek en het verhaal
in grote lijnen. De titel luidt ‘De ochtend-

Héél benieuwd naar al
die meeslepende ideeën
die op dinsdag 7 april
en op dinsdag 12 mei tijdens de grote Binnenstadsdebatten over de
toekomst van het Nijmeegse centrum op tafel komen.
Hopelijk verzandt het niet in het bekende genuil over de bereikbaarheid van de stad en de bijna onmogelijkheid om zonder vette parkeerbon je auto ergens te parkeren.
Nee, we zijn in Nijmegen toe aan een aansprekende toekomstvisie
voor de binnenstad. Een visie met een einddoel waar we allemaal zo
warm voor lopen, dat eventuele drempels op de weg ernaar toe door

Wie in de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw op enigerlei wijze bekend was
met het uitgaansleven in Nijmegen, zal bij de
naam ’t Bakkertje zijn oren spitsen.
’t Bakkertje was een bekend homocafé annex
nachtclub in de Van Welderenstraat waar je
tot diep in de nacht nog terecht kon voor een
afzakkertje van welke aard dan ook.
Café ‘de Verjaardag’ is sinds augustus vorig
jaar eigendom van homopaar Hermie en
Orestes van Druten. “In ons café houden de
verhalen over vroeger, over ’t Bakkertje, aan.
Natuurlijk over de incidenten, maar veel meer
nog de anecdotes die velen over ’t Bakkertje
te vertellen hebben”, zegt Hermie. Dat bracht
de horecaondernemer op het idee om een
reunie voor ’t Bakkertje te houden. “Na het
aanschrijven van de laatste eigenaresse, die
gelijk heel enthousiast reageerde, en de dj
uit die tijd DJ Roy, breidt het reünie-idee zich
als een olievlek uit”, laat de uitbater van ‘de
Verjaardag’ weten. De reünie staat geprogrammeerd voor zaterdag 25 april.
De Van Welderenstraat was vroeger dé
homostraat van Nijmegen. Nadat de roze
Vierdaagsewoensdag uit de straat is verdwenen, en het verdwijnen van café Monroe en
café Moulin Rouge (voorheen ’t Bakkertje) is
Café ‘de Verjaardag’ nog het enige homocafé
in de straat.

aanstekelijk enthousiasme eenvoudig weggevaagd worden. Een
visie, een idee, waarmee we doelbewust en vol zelfvertrouwen
over die aloude ‘nuilkwesties’, die de stad in een neerwaartse
spiraal dreigen vast te houden, heen kunnen stappen.
Creatief en innovatief, onorthodox en bevrijdend, verrassend
en spraakmakend, zelfs non-conformistisch en revolutionair,
dat moet het allemaal zijn. En ook nog concreet en uitvoerbaar,
financieel haalbaar en binnen redelijk afzienbare tijd. Dat ook
nog.
Sweet dreams of maakt Nijmegen het onmogelijke waar?
André Sonneville

COLUMN

TOT SLOT

gave’, de ondertitel is ‘Oorlog en vrede in
Nijmegen’. Het wachten op Van der Heijdens
eerste historische roman is al bijna net zo
spannend als, hopelijk, het boek zelf.
Van der Heijden is trouwens de eerste in
een reeks van kunstenaars die de gemeente
Nijmegen uitnodigt om kunst te maken die
is geïnspireerd door de bestaande stad en
toekomstige ontwikkelingen. Of juist door
de historie en de sporen uit het rijke verleden van de oudste stad van Nederland. In
sommige gevallen gaat het om een ‘artist in
residence’ die gedurende een aantal maanden
mag wonen in een bijzonder historisch pand
in de stad. Daarvoor heeft de gemeente het
Besiendershuys in de Steenstraat op het oog.
Van der Heijden schrijft zijn boek overigens in
het buitenland.

Reünie in
’t Bakkertje
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