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Nijmegen
Ranking: 6e

Score: 3,76

TOP 5
Terras aanbod
Diversiteit restaurantaanbod
Winkelgebieden
Diversiteit winkelaanbod
Diversiteit café
caféaanbod

4,11
4,08
4,07
4,06
4,05

FLOP 5
Informatievoorziening OV
Bereikbaarheid met auto
Werkzaamheden
Parkeren
Bereikbaarheid OV in stad

3,13
3,19
3,22
3,27
3,47

3,81

Vriendelijkheid
&
Veiligheid

4,02

Horeca
&
Vrijetijd

3,72

Stad
&
Architectuur

3,48

Bereikbaarheid
&
Informatie

Vriendelijkheid op straat
3,7
Vriendelijkheid in horeca
3,9
Vriendelijkheid in winkels
3,9
Gevoel van veiligheid
3,8
Verlichting
3,7
Horeca concentratiegebieden aanbod, grootte, uitstraling 3,9
Terras aanbod
4,1
Diversiteit restaurantaanbod
4,1
Diversiteit café
caféaanbod
4,0
Winkelgebieden aanbod, grootte, uitstraling
4,1
Diversiteit winkelaanbod
4,1
Openingstijden winkels
4,0
Cultureel aanbod musea, theaters, bioscopen
3,8
Straten inrichting, sfeer, uitstraling
3,8
Pleinen sfeer, uitstraling
3,8
Gebouwen type bouw, sfeer, uitstraling
3,7
Binnenstad autovrij, inrichting, sfeer, uitstraling
3,9
Groenvoorziening
3,5
Hygië
Hygiëne
3,6
Vindbaarheid in de stad loopstromen,plattegrond, wegwijzers 3,8
Bereikbaarheid te voet
3,9
Bereikbaarheid OV naar stad
3,9
Bereikbaarheid OV in stad
3,5
Informatievoorziening OV
3,1
Bereikbaarheid met auto
3,2
Parkeren
3,3
Werkzaamheden overlast, bereikbaarheid, openstelling 3,2
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Kamer van Koophandel houdt ook in barre tijden vinger aan de pols

‘De deur staat altijd open’
Het begeleiden van startende ondernemers was tot voor kort een
van de belangrijkste aandachtsvelden van de Kamer van Koophandel.
De recessie brengt met zich mee dat de bakens verzet zijn. Starten is
belangrijk, maar in deze barre tijden is continuering van het individuele bedrijf dat net zo.
De bedrijfsadviseurs van de
Kamer van Koophandel draaien
overuren. “Zij zijn beschikbaar
om samen met de ondernemer
naar oplossingen te zoeken in het
geval die in problemen is geraakt.
Belangrijk daarbij is dat iemand
op tijd zijn problemen aan ons
voorlegt. Kom om vijf vóór twaalf
en niet om vijf over twaalf. Onze
deuren staan altijd open voor álle
ondernemers”, drukt regioadviseur Veroniek Hoogendoorn ook
de Nijmeegse binnenstadsondernemers op het hart.
“Onze afdeling voorlichting heeft
een stappenplan beschikbaar om
ondernemers in nood doelgericht
te helpen. Het volgen van dat
plan voorkomt dat iemand van
het kastje naar de muur wordt
gestuurd. Onduidelijkheid over

viduele ondernemers, is Veroniek
Hoogendoorn dagelijks druk in de
weer met kwesties die de gemoederen in het bedrijfsleven en overheid bezighouden. Het gesteggel
rond de afsluiting van de A325 en
de nota ‘Nijmegen Betrouwbaar
Bereikbaar’ zijn daar goede voorbeelden van. “Bereikbaarheid is
een hot item in Nijmegen”, bevestigt Hoogendoorn.
“De Kamer heeft de partijen in het
bedrijfsleven gemobiliseerd toen
duidelijk werd dat er ombouwwerkzaamheden aan de A325
zouden gaan plaats vinden. De
binnenstadseconomie ondervindt
daar hinder van, maar ook bedrijven elders in Nijmegen hebben
met de gevolgen te maken. We
hebben bereikt dat de ondernemersorganisaties in Nijmegen nu

Bereikbaarheid is een hot item in Nijmegen, niet in de laatste plaats
voor de binnenstad.

instanties en regelingen die concrete hulp kunnen bieden als de
zeilen bijgezet moeten worden,
is wel het laatste waar een ondernemer op zit te wachten. Dan
is het goed als er iemand is die
een loodsfunctie heeft. Dat is de
Kamer van Koophandel.”

Communicatie
Naast de hulptrajecten aan indi-

samen optrekken om de schade
zoveel mogelijk te beperken. Ze
zijn nu serieuze gesprekpartners
voor de gemeente en de aannemer
geworden.

Waalsprinter
Bemoeienis met het bereikbaarheidsvraagstuk tijdens de
ombouw van de A325 heeft in
ieder geval geleid tot extra inzet

en garantie op doorstroming van
het openbaar vervoer, tijdens
de werkzaamheden, ook bij de
weekendafsluitingen. “We hebben weten te bereiken dat de
Waalsprinter niet in de file komt
tijdens de weekendafsluitingen,
maar steeds via een vrijliggende
baan kan rijden.”
Vanuit de Kamer van Koophandel
was het niet mogelijk zich keihard
teweer te stellen tegen de volledige
weekendafsluitingen van de A325,
aldus Veroniek Hoogendoorn “
Enerzijds de binnenstad, die vooral fel gekant is tegen afsluiting
van de brug in november, in de
Sinterklaasperiode. Anderzijds
de rest van het bedrijfsleven in
Nijmegen dat het alternatief,
namelijk afsluiting van de brug
op maandag, absoluut niet ziet
zitten. De KvK is geen belangenbehartiger en kan daar derhalve geen partij in kiezen.” Wel
begrijpt Hoogendoorn de druk die
weekendafsluitingen op de binnenstad leggen. Daarom vindt de
KvK het ook belangrijk mee te
denken over acties om toch zoveel
mogelijk bezoekers naar de binnenstad van Nijmegen te trekken.
Zo komen er communicatieacties
van de grond waarmee ondernemers en de gemeente Nijmegen
de overlast voor bezoekers aan de
binnenstad zoveel mogelijk trachten te voorkomen. De KvK onderzoekt momenteel of het Offensief
Bereikbaarheid daar aan financieel kan bijdragen.”

Binnenstadshuis
Ook de ontwikkelingen in de
binnenstad worden op de voet
gevolgd. De totstandkoming
van de notitie ‘Altijd Welkom in
Nijmegen’, waarin de ondernemersorganisaties in de binnenstad
de aandacht van de politiek vragen
voor een actief binnenstadsbeleid,
is door de Kamer ondersteund.
“Onze regiocommissie heeft met
een subsidie geholpen het debat

De Nijmeegse vestiging van de
Kamer van Koophandel aan de
Prins Hendrikstraat.

Openheid over
gemeentelijk
inkoopbeleid
Hoe Nijmeegse bedrijven kunnen inschrijven voor Nijmeegse
projecten wordt op woensdag 25
november aan het eind van de
dag in de Business Lounge van
het Goffertstadion uit de doeken
gedaan door de afdeling Inkoop van
de gemeente Nijmegen.
De Kamer van Koophandel is
gevraagd de voorlichtingsbijeenkomst, eventueel met workshops,
voor ondernemers mede te organiseren .

in juni op deze wijze mogelijk
te maken. Als Kamer hechten we
belang aan samenwerking tussen ondernemers onderling, zegt
Hoogendoorn.

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

Ondernemers in de Gerard Noodtstraat,
v.l.n.r. Maaike Burghouts, Huub Delgijer,
Licho de Lisboa, Rob Delgijer, Ed Gerritsen
en architect Wim Kol. Foto: NovioNova.

Ondernemers bereid zich te verenigen

Uitstallingen
Delgijer doelt daarmee op de subsidieregelingen voor gevelrestauratie, collectieve
graffitiverwijdering of inpandige verbouwingen, maar ook op de gezamenlijke aanpak
van promotiecampagnes. Daarnaast hopen
Delgijer en zijn collega’s dat de Gerard
Noodtstraat onder het uitstallingenbeleid
van de gemeente valt dat speciaal voor de
Ringstraten is uitgevaardigd. “Momenteel
mogen we wat dat betreft helemaal niets.
Nog geen bankje mogen we neerzetten, laat
staan een reclamebord of iets anders dat de
aandacht van klanten kan trekken.”

Vereniging
Hoewel er in de Gerard Noodtstraat nog geen
ondernemersvereniging is, zijn Rob Delgijer
en zijn buurman Ed Gerritsen, eigenaar van
Plantarium Head- & Growshop, wel van
plan zo’n ondernemersclub op te richten.
“Het idee is voorgelegd aan de collegaondernemers in de straat en de animo is er
wel voor”, aldus Delgijer. Navraag bij onder
andere Maaike Burghouts van DecoHome
en Burghouts Kleurenhuis en Burghouts
Lijstenmakerij en bij Licho de Lisboa van het
gelijknamige garagebedrijf en bij architect
Wim Kols bevestigt dat.
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De Taskforce Ondernemersfonds
Nijmegen onderzoekt de mogelijkheid
om grotere in Nijmegen gevestigde
bedrijven te laten optreden als ‘bedrijvendokter’ voor kleinere bedrijven.
Bekeken wordt of (afdelingen van) het
grotere bedrijfsleven op specifieke vakgebieden gratis adviesuren kan leveren
aan kleinschaliger ondernemingen. De
adviesuren zouden wellicht geheel of
gedeeltelijk uit het Ondernemersfonds
betaald kunnen worden.
Bij de mogelijke inzet van de ‘bedrijvendokter’ snijdt het mes aan twee
kanten. Zo krijgen de adviseurs bij
grote bedrijven, gedacht wordt aan
accountants, fiscalisten, juristen
of algemene bedrijfsadviseurs, een
nuttige en rendabele invulling van
stille uren als gevolg van de recessie.
Kleinere ondernemers varen wel bij
de ‘bedrijvendokter’ omdat zij doelgericht en deskundig advies krijgen
bij vraagstukken waarvoor moeilijk
oplossingen te vinden zijn omdat zij
de specifieke kennis daarvoor niet in
huis hebben.

• Stevenskerk als bijzondere
culturele tempel
Column De 300 van Van As

Ad

Bedrijvendokter bij
Ondernemersfonds

De groep Ringstraten werd onlangs nog
uitgebreid met een aantal aanloop- en verbindingsstraten. De Gerard Noodtstraat werd
buiten schot gehouden. “Niet terecht”, vindt
initiatiefnemer Rob Delgijer van de gelijknamige woninginrichting- en meubelzaak.
“De Gerard Noodtstraat past zowel geografisch als inhoudelijk heel goed in het rijtje
Ringstraten. Ook hier is een aantal echte speciaalzaken gevestigd. De straat ligt er goed
bij, dus hoge kosten voor herinrichting zijn er
niet. We zouden wel graag profiteren van de
voordelen die de Ringstraten nu hebben.”

4

a

De Gerard Noodtstraat moet officieel de
status ‘Ringstraat’ krijgen. Van de 39 daar
gevestigde ondernemers wil het merendeel
graag dat hun straat wordt opgenomen in
het Ringstratenpproject en daarmee van
alle voordelen kan profiteren die dat project te bieden heeft.
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Gerard Noodtstraat wil
aansluiting Ringstraten
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Foto cover: Grote Markt
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Aansluiting pas
na 2010 mogelijk
Aansluiting van de Gerard Noodtstraat bij
het Ringstratenproject is op z’n vroegst
pas mogelijk na 2010. “De subsidies vanuit Brussel en van de provincie Gelderland
zijn helemaal toegeschreven aan het project zoals dat voor de periode tot en met
2010 omschreven is. Lopende het project
kan daar geen wijziging in aangebracht
worden”, aldus een woordvoerder van de
gemeente Nijmegen.

Herinrichting

4

De woordvoerder legt uit dat het Ringstratenproject destijds in het leven is geroepen
omdat de Bloemerstraat, Lange en Stikke
Hezelstraat, In de Betouwstraat, Van
Welderenstraat, Van Broeckhuysenstraat,
Hertogstraat en Kelfkensbos hoognodig toe
waren aan een opknapbeurt. Dat geldt ook
voor de St. Jorisstraat, Wintersoord, Van den
Brugghenstraat, Smetiusstraat en Tweede
Walstraat die in tweede instantie aan het
project werden toegevoegd. “Die noodzaak
bestond niet voor de Gerard Noodtstraat, dus
is die niet als ringstraat bestempeld.”
Waar het gaat om het uitstallingenbeleid legt
de woordvoerder van de gemeente uit dat de
proef met een minder stringent beleid deze
maand afloopt en geëvalueerd zal worden.
“De bedoeling is dat dit minder strenge
beleid dan gaat gelden voor alle straten in het
centrum, behalve de straten die tot het kernwinkelgebied horen.”

Pleidooi voor Stevenskerk als bijzondere culturele tempel

‘Bezoekers willen toch
Stevenskerk even zien’
De Stevenskerk zou een veel grotere rol
moeten spelen in het culturele leven van
de stad. Voor de kathedrale kerk in hartje
stad, die nog maar zelden als godshuis
wordt gebruikt, is een plaats weggelegd
als ‘centrum voor kunst, cultuur en bezinning’.
Met bevlogenheid praat Theo van Stiphout,
directeur van Intermedi-Art Kunstuitleen/
Kunstzaken, over de Stevenskerk, waarvan hij zeker weet dat die een bijzondere
plaats heeft in de harten van de meeste
Nijmegenaren. “Als ik vanuit de verte de
Stevenstoren zie, dan ben ik weer thuis”,
vertolkt hij de gevoelens van de echte
Nijmegenaar. Als organisator van exposities
in de kerk, onder andere de Zomerexpositie
tijdens en na de Vierdaagsefeesten, en als
lid van de Vrienden van de Stevenskerk, is
Van Stiphout veel gelegen aan het behoud en
verdere uitbreiding van passend gebruik van
de Stevenskerk.

Publiek-privaat
“Heel moeilijk is natuurlijk de exploitatie van
het gebouw. De Stichting Stevenskerk, sinds

1983 eigenaar, beschikt over een hechte vrijwilligersgroep die de kerk ‘draaiende’ houdt,
maar heeft niet de financiële draagkracht
om de kerk professioneel als cultuurtempel
te exploiteren”, aldus Van Stiphout.
Het rapport ‘Toekomstverkenning van
de Stevenskerk’ van bureau Berenschot,
in opdracht van de provincie Gelderland
gemaakt, suggereert dan ook een publiekprivate samenwerking om de Stichting meer
armslag te geven in zijn streven de kerk een
levendige bijdrage te laten leveren aan de
gemeenschap.
“De gemeente neemt het gebouw in
exploitatie maar laat het stichtingsbestuur en de vrijwilligers het werk doen”,
vat Van Stiphout het idee van Berenschot
kort samen. Daar in één adem aan toevoegend dat er natuurlijk meer moet
gebeuren om de ideale situatie te bereiken.
“Professionalisering en verjonging zijn
begrippen die acties moeten worden en die
hoog in het vaandel moeten staan.”

Publiekstrekkers
Van Stiphout stelt terecht vast dat de
Stevenskerk -”katholieke Nijmegenaren hebben het steevast over de Sint Stevenskerk”-

Krachtenbundeling
“De Gerard Noodtstraat bij de Ringstraten?
Waarom eigenlijk niet?”, is de eerste reactie
van Toine van Wilderen (RunnersWorld),
voorzitter van de Federatie Ringstraten.
“De vraag is al eerder aan de orde
geweest. De gemeente, als ‘trekker’ van
het Ringstratenproject, heeft de Gerard
Noodtstraat er destijds buiten gehouden
omdat er geen noodzaak tot herinrichting
was. Vanuit oogpunt van krachtenbundeling en logische structuren in de stad kun je
het ook anders bekijken. Als er aansluiting
volgt, dan is dat na de nu lopende periode,
dus na 2010. In ieder geval ga ik in het
Federatiebestuur aansluiting van de Gerard
Noodtstraat wel alvast aan de orde stellen.
Nu de samenwerkingsgedachte in de binnenstad post heeft gevat, moeten we in ieder
geval open staan voor de wensen van onze
collega-ondernemers daar.”

Toerismenota wil te veel maar zegt te weinig

‘Het ontbreekt Nijmegen aan
Over het hete hangijzer bereikbaarheid zou
het niet gaan, daar bestaat tenslotte brede
consensus over. Des te opmerkelijker
was de observatie van Geer Schakel: “De
bereikbaarheid is één van de troeven van
Nijmegen.”
Schakel, oprichter van een adviesbureau,
was een van de genodigden op de debatavond over de conceptversie van de
toerismenota die eerder deze maand
door Hannie Kunst werd gepresenteerd.

Te veel
De centrale vraag van die nota, waarvan een
definitieve versie in november wordt verwacht, luidt: hoe krijgen we meer toeristen
naar Nijmegen. Op de meer dan 100 pagina’s
tellende studie was Schakels visie de interessantste. Hij sprak zijn lof uit over de nota
omdat die breed gedragen wordt, zowel door
de ambtenarij als door andere betrokkenen.
“Maar”, zo ging hij verder, “er staat te veel in.
Het ontbreekt aan focus. Kies voor een thema
dat het imago versterkt. En dan hebben we
het niet over winkelen of mooie terrassen.
Dat heeft elke stad.”

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

In de knIp!

Theo van Stiphout in de Stevenskerk, waar hij jaarlijks de Nijmegenprent ten doop houdt en zijn Zomerexpositie organiseert: ‘Maak van de Stevenskerk nog meer een centrum voor kunst, cultuur en bezinning.’ Foto: Theo van Zwam

focus’
Bouwstenen
Hij noemde Arnhem dat zich presenteert
als modestad, terwijl het imago van oudste
stad van Nederland nauwelijks wordt uitgewerkt. “Een gemiste kans.” Ook het exposé
van Hoogleraar Robert Govers kwam daar
in grote lijnen op neer. “Een nota moet richtinggevend zijn. Creëer een imago en vertel
er een verhaal bij. Als voorbeeld noemde hij
het Bourgondische Vlaanderen. “Zorg ervoor
dat Nijmegen in de beeldvorming duidelijk
herkenbaar is. De bouwstenen zijn er, maar je
moet er wel iets mee doen. Alleen een slogan
is niet genoeg.”

De stad hecht enorm aan zijn historie. Laat
dat dan óók tot uiting komen in een actief
gebruik van de Stevenskerk.”

Definitief dicht?
Nu al vormt de Stevenskerk een stemmig
decor voor tal van activiteiten, zoals exposities, beurzen op kleine schaal, concerten
van allerlei aard, rondleidingen, minder of
meer officiële bijeenkomsten en, ook nog
steeds, kerkdiensten van het Oecumenisch
Citypastoraat. Volgens het bestuur wordt de
kerk jaarlijks door ongeveer 70.000 mensen
bezocht.
“Als Nijmegen bestuur en vrijwilligers niet
terzijde staat, duurt het geen vijf jaar meer
voordat de deuren definitief dicht kunnen”, voorspelt Theo van Stiphout. “Het is
onvoorstelbaar dat de stad dat zou willen.
Aan de andere kant willen we ook niet dat
de Stevenskerk een miljoenen verslindende
culture instelling wordt. Dus laten we dan
kiezen voor de publiek-private oplossing die
Berenschot voorstelt. Laat het bestuur een
begin maken met de voorgestane professionalisering, bijvoorbeeld door het aanstellen
van een directeur, en met de verjonging van
het vrijwilligerskorps.”

DE 300 VAN VAN AS

het grootste en meest gezichtbepalende
monument van de stad is. Hij benadrukt
dat kerk en toren publiekstrekkers van formaat kunnen zijn. “De meeste bezoekers
die Nijmegen aandoen, willen ook wel even
de Stevenskerk van dichtbij zien, die ze bij
de entree van de stad steeds zagen liggen.

Gisteravond om kwart voor
acht zat ie in de knip, en
in de benen. Mijn eerste
Zevenheuvelenloop van dit
seizoen! Met loopmaatje Paul de Kerf besloten
om de hele tocht maar eens te gaan lopen. De
leukste ervaring ditmaal op de Derde Baan na
een kilometer of zes. Wij liepen een groepje van
vijf wandelende dames voorbij, groetten hen
opgewekt ‘Goedenavond!’ en tien meter verder
kregen we toegeroepen ‘Lekker kontje, hoor!
En die kuiten zijn ook om in te bijten!’ Kijk, dát
geeft energie! Dank, dames! Ik zal helaas nooit
weten of de opmerking aan Paul’s adres was of
aan het mijne...
Een geweldig fenomeen, onze Zevenheuvelen
loop. Maanden tevoren houdt ie de stad en
de regio in z’n greep. Vanuit mijn huis aan
de Groesbeekseweg zie ik elke dag de lopers
in groten getale voorbij rennen. Soms àl om
half zeven ’s morgens, soms nóg om elf uur ’s
avonds! Jong, ouder, dun, dikker.
Soms heb ik de neiging om heel
hard ‘poten optillen, niet sjokken’
uit het raam te roepen en soms sta
ik in ademloze adoratie naar de
ranke souplesse en gratie van de
lopers te kijken.
Gistermiddag heb ik een uurtje
gespijbeld om nieuwe schoenen
te kopen bij Toine van Wilderen.
Vakman, betrokken Nijmegenaar
en onvolprezen eigenaar van het
oerNijmeegse ‘Runnersworld’ in de
Augustijnenstraat. “Je moet het toch
doen met het lichaam dat je hebt”,
zei Toine. Een prachtige waarheid.
Maar haal er wèl uit wat erin zit! Al
trainend ontdek je vaak dat er meer
in zit dan je eigenlijk gedacht had.
Net als in je werk, je relatie, je fami
lie en vrienden, je stad.
Er valt nog zo ontzettend veel te
ontdekken, te beleven en te genie
ten. Maar dat kún je alleen maar
doen met het lichaam dat je hebt,
door degene die je bent!
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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010
als wekker voor lokale politiek

Ontluikende interesse voor
Economisch Programma
Met het uitgeven van de notitie ‘Altijd Welkom in Nijmegen’, waarin de gezamenlijke
binnenstadondernemers hun wensen en eisen voor een betere binnenstadseconomie
uiteenzetten, is een ontluikende belangstelling voor het economisch reilen en zeilen in
de binnenstad van de zijde van de politiek op gang gekomen.
De gemeenteraadsfracties van de PvdA, de
VVD, het CDA, Nijmegen Nu en Groen Links
(met een toehoorder) waren vertegenwoordigd tijdens de presentatie van de notitie.
Hoewel uitgenodigd, werd van de andere
fracties in de gemeenteraad taal noch teken
vernomen.

Ondergesneeuwd
In de notitie ‘Altijd Welkom in Nijmegen’ (zie
ook de bijsluiter bij deze NovioNova, red.)
houden het Binnenstadsmanagement, de

Vereniging Binnenstad Ondernemers en de
Federatie Ringstraten een warm pleidooi voor
meer aandacht van de lokale overheid en politiek voor de binnenstadseconomie.
“De ontwikkelingen in de binnenstad,
12 goed
voor 15.000 arbeidsplaatsen, zijn in de
gemeenteraad en bij het college van B&W
ondergesneeuwd geraakt. De economische
consequenties van de besluitvorming over de
binnenstad zijn achtergesteld. Een ontwikkeling
die wij zo spoedig mogelijk, en in ieder geval
met de vorming van een nieuw college na de

gemeenteraadsverkiezingen, een halt willen
toeroepen”, zo leidde Elrie Bakker, voorzitter
Binnenstadsmanagement, de discussie in.

Meer bezoekers en omzet
Door te focussen op ondermeer bereikbaarheid en parkeren, door ‘de onvoldoendes uit
de binnenstadsmonitor’ weg te werken en
door de naamsbekendheid van Nijmegen te
vergroten, willen de samenstellers uiteindelijk

Nijmegen zesde gastvrije stad
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Onder de Waalbrug kunnen makkelijk
enkele honderden auto’s geparkeerd
worden. Hoge investeringen zijn daar niet
voor nodig. De gemeente doet vooralsnog
niets met de suggesties in die richting.
Foto: NovioNova.

stad’. Wethouder Hubert Bruls (CDA) was de
laatste wethouder economische zaken die de
binnenstad met name genoemd in zijn portefeuille had.

Notitie op internet
meer bezoekers en dus meer omzet voor de
bedrijven en (culturele) instellingen in de binnenstad bereiken.
De ondernemersorganisaties beseffen dat het
gestelde doel niet gehaald wordt als niet ook
de lokale politiek daarin meedenkt. De meeste politieke partijen stellen momenteel hun
programma’s voor de komende raadsperiode
vast. De binnenstadseconomie moet daar
zeker deel van uitmaken, vinden de ondernemersorganisaties.

De volledige notitie ‘Altijd Welkom in
Nijmegen’ is gepubliceerd op de website
van de Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen, www.binnenstadnijmegen.nl.
Het rapport is bovendien in druk verschenen en wordt met nummer 7 van binnenstadsmagazine NovioNova verspreid
onder alle ondernemers in de binnenstad.
In februari 2010 is de notitie onderwerp
van gesprek tijdens een verkiezingsdebat,
dat door de ondernemersorganisaties in
de binnenstad georganiseerd wordt.

Anti-autobeleid

De woordvoerders van de aanwezige politieke
partijen lieten in reactie op de inhoud van
het document en de aangezwengelde discussie niet het achterste van hun tong zien. Dat
bewaren ze voor het verkiezingsdebat dat,
gericht op het thema, in februari zal plaatsvinden. Ben van Hees (Nijmegen Nu) pleit,
daarin gesteund door Albaer Hillen (CDA),
in ieder geval wel voor de terugkeer in het
college van B&W van ‘een wethouder binnen-

In een toelichting op de notitie drongen
Toine van Wilderen (voorzitter Federatie
Ringstraten) en Wim Smids (voorzitter VBO)
nog eens aan op spoedige verbetering van
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen in de
binnenstad.
“Al maanden geleden hebben wij gewezen op de mogelijkheid om in de piekuren
-koopavond en op zaterdag en koopzondag- het parkeerterrein van het ROC aan de
Campusbaan te gebruiken. Er gebeurt niets!
Ook onze suggestie om honderden auto’s te
laten parkeren onder de Waalbrug wordt door
de gemeente doodgezwegen. Het anti-autobeleid van dit gemeentebestuur is fnuikend
voor het imago van de stad en leidt hoe langer hoe vaker tot grote irritaties bij de consument die daardoor Nijmegen links laat liggen.
Dat moet stoppen, de gemeenteraad moet
daar zijn verantwoordelijkheid in nemen.”

Sinterklaas wordt
vorstelijk ontvangen
De binnenstad maakt zich op
voor een vorstelijke ontvangst
van St. Nicolaas op zaterdag
14 november. De Goedheiligman
en zijn omvangrijke Pietengezelschap komen om 13.00
uur aan bij de KD-steiger aan
de Waalkade.
Na welkom te zijn geheten door
burgemeester Thom de Graaf
zal de Sint het middelpunt zijn
van een feestelijke sinterklaasprogramma
dat zich op het evenemententerrein aan de
Waalkade afspeelt. Daarna maakt de Sint met
zijn gevolg een rondrit door het centrum, die
eindigt bij De Waagh aan de Grote Markt.
Op de Grote Markt wordt dan nog een kort
programma rond de Sint en al zijn Pieten
gevierd.

Openingstijden
Dat de ondernemersorganisaties de winkeliers in hartje stad willen bewegen tot ruimere
openingstijden over te gaan, zoals gesuggereerd werd in dagblad De Gelderlander, blijkt
niet uit de notitie. Wel is het uiteindelijk de
bedoeling om eenheid te krijgen in de openingstijden in de binnenstad. Daaraan voorafgaand is eerst nog breed onderzoek nodig,
zeggen de samenstellers van de notitie. “Doel
is te komen tot openingstijden die afgestemd
zijn op de consument en die voldoen aan zijn
verwachtingen en behoeftes.”

Terras
Eind vorige maand werden
er prijzen uitgereikt aan
de beste terrassen van
Nijmegen. New Dutch mocht dit jaar met de eer
strijken en na ook al een tweede prijs in 2008
mag je stellen dat hier sprake is van continuï
teit in kwaliteit. Dat is een felicitatie waard!
Ik vind het een prima initiatief om bedrijven op
deze manier te stimuleren een zo goed mogelijk
product te leveren in een entourage waar de
consument zich lekker voelt. Als immers ieder
een in de stad zijn beste beentje voorzet om
de consument hier naar toe te trekken en hem
vast te houden, dan profiteren we daar met z’n
allen van.
Helaas zien we ook wel eens anders. Flanerend
over het Koningsplein begin ik me steeds meer
te ergeren aan het terras aldaar. Op de helft
van het plein staan nu al maandenlang de stoe
len aan de ketting. Mooi weer of niet, er komt
geen ober bij je langs. Langzaamaan wordt het
er ook steeds rommeliger, want ja, wie gaat er
een keer met een bezem doorheen?
In een tijd dat het kraken politiek ter discussie
staat, zou ik toch wel eens de discussie willen
voeren over het speculeren met terrassen. Op
het Koningsplein houdt in ieder
geval iemand een terrasvergun
ning vast, om er vervolgens maar
één week in het jaar gebruik van
te maken (de vierdaagse). Houd
me ten goede, het is uiteraard aan
ondernemers om zelf te bepalen hoe
zij hun bedrijf exploiteren, maar als
dat betekent dat zij hun omgeving
opzadelen met de negatieve conse
quenties daarvan, vraag ik mij af of
dit de bedoeling is. Juridisch zal het
allemaal wel weer kunnen, maar
laat dit ons niet er van weerhouden
gewoon tegen elkaar te zeggen dat
het nergens op lijkt. Bah!

VAN BINNENUIT

Wethouder Binnenstad

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement
Nijmegen
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Onderneem het maar!
Het zijn de kleine ondernemers, de winkeliers
met hun speciaalzaken
en de ambachtslieden in
ons centrum, die extra
kleur geven aan de stad.
In deze rubriek geven we
ze een gezicht. Wat is
hun visie op het ondernemerschap, hoe krijgen ze
hun ideeën verwezenlijkt
en hoe ziet de dagelijkse
praktijk eruit?
In deze eerste aflevering:
André Kersten, schoenmaker in de Molenstraat.

Naam André Kersten
Geboorteplaats Gendt

8

Geboortejaar 1967
Burgerlijke staat samen-

wonend met Yvonne
Dreuning (1972)
Woonachtig Gendt
Hobby’s sleutelen aan
en toeren op zijn drie
motoren, en wandelen
met de twee honden
Vakantie het liefst thuis
Allergisch voor de file
voor de Waalbrug

Waarom hebt u een zaak midden in het centrum?
“Voor de aanloop. Ik merk nu dat je ook in
mindere tijden op een goede locatie omzet
blijft maken. De huur is hoog, maar betaalt
zich wel terug. Dus liever een dure mooie
plek, dan een goedkoop pandje ergens achteraf. Het is een cliché, maar ‘goedkoop is
duurkoop’, ook voor de schoenreparateur.”
Over minder tijden gesproken, wat betekenen
die voor u?
“Mensen blijven langer lopen op hun schoenen. Dat zie ik aan de meer afgedragen zolen
en de hakken, die iets schuiner zijn dan
gewoonlijk.”
En dus minder druk?
“Dat valt wel mee. We hebben het nog steeds
druk genoeg. Maandag zijn we gesloten,
maar wel aan het werk.”
Is het vak u met de paplepel ingegoten?
“Nee. Ik ben begonnen in de vleeshandel.
Dat verdiende goed. Maar na een poos had
ik het wel gezien. Ik had er geen zin meer in
en dan is het moeilijk om je te motiveren.
Toen heb ik het roer omgegooid en ben wat
anders gaan zoeken.”
Van een te lang doorgebakken biefstuk naar de
schoenzool...
“Zo zou je het kunnen zeggen. Het was een
heel bewuste keuze want ik ging er financieel
fors op achteruit. Maar ik heb nu een vak
geleerd dat ik nog steeds met plezier uitoefen. En dat is de belangrijkste voorwaarde

om je werk goed te doen en te blijven doen.
Dat straal je uit naar je klanten. Voilà, daar
heb je meteen mijn bedrijfsfilosofie.”
U werkt samen met uw partner in de zaak. Gaat
dat goed?
“Het is dikwijls zo druk dat we geen tijd hebben om het waar dan ook over te hebben. En
we hebben de taken verdeeld. Yvonne doet
al het stikwerk, fijn en precies werk dat veel
aandacht opeist. De rest neem ik voor mijn
rekening.”
Bestaat er zoiets als moeilijke schoenen?
“Niets is moeilijk, ik spreek liever van uitdagingen. Goed en mooi gemaakt schoeisel,
vaak de duurdere schoen, is het prettigs om
onder handen te nemen. Minder prettig zijn
gympen en schoenen waar men met de blote
voet in gaat. Die eh, excusez le mot, stinken
dikwijls. In heel erge gevallen stuur ik iemand
weer naar huis: ‘Zet die maar een paar dagen
buiten en kom dan maar terug’.”
Wel eens bekende onwelriekende stappers in de
zaak gehad?
Thom de Graaf is hier geweest voor een sleutel, net als Jules Deelder ooit. En Ben Verhees
is een vaste klant.
Wat is in uw ogen de topper van Nijmegen?
“Dat is met afstand de Vierdaagse. Ik ben
gesloten tijdens de Vierdaagsefeesten dus
zakelijk hebben de wandelaars en feestvierders me weinig te bieden. Maar de sfeer, de
entourage en het feest heeft een geweldige
allure. Prachtig.”

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

Meer boeken
Boekhandel Augustinus aan de Groesbeekseweg heeft zich aangesloten bij boekhandelketen Libris. Eigenaar Paul Schipperheijn
heeft er goed over nagedacht nadat hij werd
gevraagd lid te worden. De voordelige inkoopvoorwaarden gaven de doorslag. Klanten
gaan er niet veel van merken, Augustinus
blijft een zelfstandige boekwinkel, met alleen
een grotere voorraad en binnenkort een webwinkel.

Nieuwe naam
voor Ruys
Vier jaar na de overname van Ruys lederwaren door Hein van Os tassen en koffers
komen komt die naam ook op de gevel. De
winkel in de Ziekerstraat heeft daarnaast het
pand met een lichte verbouwing wat opgefrist. Van Os heeft 27 winkels verspreid over
het land.

Toevjes gestopt

Tijdelijke
Karpettenhoek
Het voormalige pand van Van der Stad aan
de Hertogstraat 102 biedt tijdelijke behuizing
aan outlet de Karpettenhoek. Deze winkel
in tapijten en kleden is drie dagen per week
geopend.

Expo van Smeerolie
Het leegstaand hoekpand aan de Burchtstraat
op 112 (naast Het Goed) is tijdelijk betrokken
door Kunstraffinaderij Smeerolie. De ruimte
wordt gebruikt voor exposities. Het Nijmeegs
Creatief Platform heeft een afspraak met
pandeigenaar Ton Hendriks. Tot een nieuwe
huurder zich aandient kan Smeerolie kosteloos gebruik maken van het pand. De exposities zijn zaterdags toegankelijk voor publiek

ART verbouwd
Dameskledingwinkel ART in de Molenstraat
heeft verbouwd. De winkel is breder geworden en heeft een aantal extra paskamers.

House of Style
definitief dicht

Fietsenrekken
Het is prijsschieten voor de AFAC in de
Houtstraat. De fietsenklemmen die er voor
aanvang van de Vierdaagse zijn weggehaald,
komen niet meer terug, terwijl er wel volop
fietsen staan naast café de Blonde Pater.
Navraag leert dat het verzoek om permanente

Een herinnering

verwijdering van de rekken van de ondernemers zelf komt. Het was er een rommeltje
vonden de winkeliers. Maar dat is het nu
nog steeds, beaamt een woordvoerder van
de gemeente. Tijd dus voor evaluatie van het
fietsenstallingenbeleid.

Kinderschoenenwinkel Toevjes in de Lange
Hezelstraat is ermee opgehouden. Toevjes
was een onderneming van Bianca Schaap en
Carmen Zimmerman. Het pand staat te huur.

House of Style in de Stikke Hezelstraat
gaat sluiten. De winkel in Engelse cadeauartikelen gaat per 31 december dicht.
Privéomstandigheden liggen ten grondslag
aan de sluiting. Eigenaar Arno Pfeil sluit niet
uit dat hij in de loop van volgend jaar een
nieuwe winkel zal openen, maar dat hoeft niet
per se in Nijmegen te zijn.

Pieter Hooghof, Nijmegenaar in hart
en nieren, overleed op 25 september
volkomen onverwachts.

Five Pocket
wordt Blue 32
Five Pocket in Molenstraat heeft vanaf heden
Blue 32. Het logo van de modezaak lijkt nu
nog meer op dat van Open 32, dat van dezelfde firma is.

Doorstart Jasmin
Pizzarestaurant Jasmin aan Wintersoord heeft
een doorstart gemaakt. De nieuwe eigenaar,
de heer Cetin heeft het pandje licht verbouwd
en opgefrist met een nieuwe verflaag. Ook
het assortiment is vernieuwd. Naast pizza’s
kan men er nu ook terecht voor döner,
shoarma en biologische pizza’s.

pIeTer HoogHof
Ten voeTen uIT
Het was ergens in september 1996 toen een
zongebruinde jongeman de trap van de kelder
van Dekker van de Vegt aan toen nog Plein
1944 kwam afgedaald. Hij koerste direct op me
af en liet me een gehavende campinggids voor
Zuidwest Frankrijk zien en zei: “Deze gids is
verouderd, er klopt niets meer van.” Hij wilde
zijn geld terug. De gids, een beduimeld vod vol
ezelsoren en koffievlekken was uit 1995, nog
geen jaar oud.
Instinctief gingen mijn hakken in het zand, ele
mentaire beleefdheidsvormen in acht nemend:
“Sorry, maar deze gids kan ik echt niet meer
terug nemen. U kunt wel een nieuwe kopen.”
Toevallig was Pieter getuige van dit tafereel.
Toen de woordenwisseling op een repetitief en
uitzichtloos niveau was beland, greep hij in.
“Geef die meneer zijn geld maar terug”, zei hij
kalm en gedecideerd. Met stomheid geslagen
keek ik toe hoe hij de nu tevreden campingklant
vervolgens vriendelijk en met een zachte hand
aan de rug naar de uitgang begeleidde, intussen
orerend over het schone Franse buitenleven.
Mijn dagenlange protest het doodzwijgen van
mijn broodheer bleef onopgemerkt, want de
directeur vertoonde zich zelden of nooit in de
kelder. Vorig jaar kwam ik hem weer tegen op
het terras van tennisclub Rapiditas. We dronken
biertjes onder een prettig zonnetje. Hij kon zich
het voorval nog goed herinneren. Net als bij mij,
verscheen er ogenblikkelijk een royale glimlach
op Pieters gezicht. “Ach, die man, wat zou het.
Je had gelijk hoor. We hadden hem met een
flinke schop onder z’n reet de winkel uit moeten
bonjouren. Maar wat koop je daarvoor?”
Gelijk had hij.
Pieter Nabbe
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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 Wethouder Hannie Kunst wijst nog eens op
hulpkansen voor middenstand in problemen

‘Anticiperen is altijd
beter dan reageren’
“Als middenstanders als zelfstandig ondernemer zakelijk in de problemen dreigen te
komen, kunnen ze altijd een beroep doen op
de gemeente. Heel concreet kunnen wij iets
doen met een overbruggingskrediet of op
een andere manier adviseren of bemiddelen.
Enige voorwaarde is dat ze er op tijd bij zijn.
Niet wachten tot het water echt aan de lippen
staat.”

Steun in de rug

Belangrijke adressen

ı Federatie Ringstraten Nijmegen

M: 06 30230643
E: wilderen@xs4all.nl
W: www.ringstraten.nl

ı Vereniging Binnenstad Ondernemers
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Postbus 1279, 6501 BG Nijmegen
T: 024 322 65 70
E: ted@vbonijmegen.nl
W: www.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
W: www.binnenstadnijmegen.nl

Het is een van de twee voorbeelden die
Hannie Kunst, wethouder Economische
Zaken, aanhaalt om haar stelling te onderstrepen dat het altijd beter is te anticiperen
dan te reageren.
“We krijgen steeds vaker meldingen dat ook
bedrijven in de detailhandel en horeca het
toch niet redden in deze barre economische
tijden”, stelt de wethouder vast. “Mits de
ondernemer op tijd bij het Bedrijvenloket van
de gemeente aanklopt, is nog niet alles verloren. De gemeente beschikt over regelingen en
voldoende deskundigheid en netwerken die
we graag inzetten als er zicht is op redding.”
“Natuurlijk weet ik ook dat het voor veel
ondernemers moeilijk is zo’n gang naar het

stadhuis te maken. Ze hebben hun trots en
houden de façade vaak onnodig lang hoog.
Daarmee lopen ze dan wel de kans te laat
te komen voor een steun in de rug van de
gemeente. Dus: anticiperen, óók of misschien
wel júist als het moeilijk wordt!”

Duidelijkheid

Het uitbrengen van het Economisch
Programma Binnenstad 2009-2012 door de
ondernemersorganisaties in de binnenstad is
een wijze van anticiperen die de wethouder
van harte ondersteunt.
“Ruim op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 leggen de samenwerkende binnenstadsondernemers hun visie,
met daaraan gekoppeld een verlanglijstje van
zaken die zij door de nieuwe politieke coalitie
geregeld willen zien, op tafel. Zo kan de politiek rekening houden met de agenda van het
bedrijfsleven in de binnenstad en dagen de
ondernemers de politiek uit vooraf stelling te
nemen in de kwesties die de komende jaren
in de binnenstad zullen gaan spelen. IkNhou
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Kraslotenactie en weekendafsluiting A325
In het weekend van 20 november 20.00
uur tot maandag 23 november 06.00 uur
vindt de afsluiting van de A325 plaats.
Om de consument te helpen toch eenvoudig
het centrum van Nijmegen te bereiken regelt
de Gemeente gratis openbaar vervoer op
zaterdag 21 november.
In samenwerking met het VBO deelt de
gemeente krasloten uit met mooie prijzen
(waaronder de hoofdprijs een ballonvaart in het
voorjaar 2010) van de deelnemende bedrijven.
De krasloten, met informatie over de afslui-

NIJMEGEN B

ting, liggen bij de binnenstadsondernemers in
aanloop naar de afsluiting
en worden uitgedeeld op
het Traianusplein.
Bedrijven die willen deelnemen aan deze actie
kunnen contact opnemen
met het VBO, wimsmids@
vbonijmmegen.nl.
Ook uw bedrijfsnaam wordt
dan vermeld op het kraslot.
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VBO begint met
ledenwerfactie

Bij vervanging afgeschreven roadbarriers
toetst gemeente ook visie van ondernemers

Toelating binnenstad
beter gereguleerd
Bevoorraden buiten de toegangstijden, wie
mogen er wel/niet buiten de toegangstijden binnen, klachten over drukte op piekmomenten, haperende doorstroom van
bevoorradend verkeer bij grote drukte en
klachten over het aan de straat zetten en
ophalen van afval.

ra. De bedenkers van het plan stellen voorop
dat het systeem niet te bureaucratisch mag
zijn, dat incidentele ontheffingen makkelijk te
regelen moeten zijn via internet en dat er bij
de belangrijkste roadbarriers direct ‘aan de
paal’ betaald kan worden.

Allemaal zaken die de gemeente Nijmegen, in
overleg met VBO, de ondernemers en bewoners binnen het roadbarriergebied, wil aanpakken, nu de roadbarriers zijn afgeschreven
en volgend jaar vervangen moeten worden.
Er komen in 2010 nieuwe beweegbare straatdrempels die meer mogelijkheden bieden om
selectief toegang tot het kernwinkelgebied te
verlenen. Meer maatwerk voor de verschillende gebruikersgroepen is dan ook mogelijk.

Zowel de gemeente als de Vereniging
Binnenstad Ondernemers willen nu eerst van
ondernemers in detailhandel en horeca horen
hoe zij tegen de voorstellen aankijken. Tijdens
een voorlichtingsavond op woensdag 28 oktober van 18.30 tot 19.30 uur in het Vlaams
Arsenaal hoopt de gemeente antwoord te
krijgen op onderstaande vragen.
• Ervaren de ondernemers de genoemde overlast ook?
• Wat is een logische tijd voor bevoorrading,
laden en lossen?
• Is een avondopenstelling wenselijk (voor bijvoorbeeld bevoorrading van de horeca)?
• Wat vinden de ondernemers van het idee
om in- en uitrijden buiten de venstertijden
wel mogelijk te maken, maar daarvoor dan
wel een heffing te vragen?
• Wat zien de ondernemers als wenselijke
aanvullende maatregelen om het verblijfsklimaat te verbeteren?

Strak bewaken
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De gemeente heeft het bureau Empaction
gevraagd een voorstel te ontwikkelen dat
geen afbreuk doet aan de bereikbaarheid van
de stad voor de toeleveranciers. Belangrijkste
vraag is: wie kan waar en wanneer in het
roadbarriergebied?
Belangrijk idee in het advies van Empaction is
om de bestaande uitrijtijd van 12.00 uur strakker te gaan bewaken. “Zo kan het winkelend
publiek zich na dat tijdstip vrijer bewegen in een
aantrekkelijk winkelgebied en hoeven de bezoekers van de binnenstad niet om bevoorradingswagens heen”, aldus het voorstel. Voorwaarde
blijft dat bevoorrading tot een bepaald tijdstip
onbelemmerd kan plaatsvinden en gratis
is. Om latere toegang te ontmoedigen doet
Empaction de suggestie om heffing te vragen.

Niet bureaucratisch

g wordt Volgens het voorstel, dat besproken wordt
met verschillende belanghebbenden, blijven
ngel
ontheffingen voor verschillende doelgroepen
mogelijk. Daarbij valt te denken aan bussen,
taxi’s, vuilophaaldiensten, reparateurs, etcete-

Vragen beantwoorden

De reacties van ondernemers en andere
belanghebbenden worden samen met het
advies van Empaction verwerkt in een voorstel dat eerst in het college van B&W behandeld wordt en daarna in de gemeenteraad. Bij
het opstellen van dat voorstel wordt ook VBO
betrokken. Belangstellenden voor de voorlichtingsavond kunnen zich aanmelden via secretariaatbeleidsor@nijmegen.nl

De Vereniging Binnenstad Ondernemers
Nijmegen begint dit najaar een grootscheepse ledenwerfactie. De campagne heeft allereerst tot doel de ondernemers in de binnenstad ervan te overtuigen dat VBO Nijmegen
een krachtige vereniging is, die voor de
ondernemersbelangen opkomt.
VBO is gesprekspartner voor de gemeente
Nijmegen, drager van de citymarketingactie
Altijd Shoppen in Nijmegen, belangrijk partner in het Steunpunt Detailhandel en Horeca.
De kosten voor het lidmaatschap, inclusief
MKB Nijmegen, bedragen voor kleine ondernemingen €225,-; middelgrote ondernemingen €450,-; grote ondernemingen €750,-; en
voor het grootwinkelbedrijf of grote kantoren
€1.500,-. Leden van een winkeliersvereniging
krijgen 20% korting als tenminste 60% van
de leden bij de VBO is aangesloten.
Ondernemers die nog in 2009 lid worden,
betalen pas contributie in 2010. In het eerste
jaar betalen nieuwe leden €100,- contributie, ongeacht de omvang van hun bedrijf.
Bovendien mogen nieuwe leden zelf aangeven tot welke omvangcategorie zij horen.
Informatie: Ingeborg Makkinje, tel. 0646
196692. Aanmelden als lid: Ronald Mengede,
tel. 0646 122983 of rmengede@bghacc.nl.
Zie ook de antwoordkaart in het hart van
deze NovioNova.

VBO Agenda
Woensdag 28 oktober: voorlichtingsavond
toelatingsbeleid kernwinkelgebied, Vlaams
Arsenaal, vanaf 18.00 uur ontvangst met
broodjes, ook voor niet-leden. Aansluitend
ledenvergadering;
Vrijdag 18 december: eindejaarsborrel, uitreiking Blauwe Steen, prijsuitreiking etalagewedstrijden.

Wie maakt de
mooiste etalage?
VBO Nijmegen organiseert ook dit jaar weer
de etalagewedstrijden in de feestmaand
december. In samenwerking met NovioNova,
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen,
stuurt het VBO kort voor St. Nicolaas en
enkele dagen voor 18 december weer deskundige juryleden op pad die de mooiste
etalages in de Nijmeegse binnenstad zullen
beoordelen en selecteren. Ondernemers die
mee willen doen aan de etalagewedstrijden
moeten zich voor 30 november (St. Nicolaas)
of voor 11 december (Kerstmis) opgeven bij
het secretariaat van het VBO.
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door Pieter Nabbe
foto: Theo van Zwam

Poptempel Doornroosje als economische aanjager voor ondernemers in de binnenstad

Na 20 jaar van eerste naar
Mick Jagger in Doornroosje? Waarom niet. Zijn voormalige kompaan Bill
Wyman laat zich met zijn Rhythm Kings op een vergelijkbaar podium
bewonderen in de Mezz in Breda. Dus waarom de zanger van The Stones
niet in Nijmegen? Maar dan moet er wel eerst een nieuw podium verrijzen.
En dat gaat er nu komen, dat is zo goed als zeker. NovioNova sprak met
directeur Toine Tax van Doornroosje over nieuwe kansen, geldstromen, de
gevolgen voor ondernemers in de binnenstad en de ziel van Doornroosje.
Het is een kwestie van een heel lange adem
geweest. Terwijl de nieuwe behuizing voor
LUX ogenschijnlijk in een vloek en een zucht
was beklonken, wordt er over de verhuizing
van ‘Roosje’ al 20 jaar nagedacht, gefilosofeerd en gediscussieerd. “Maar”, zo verzekert
directeur Toine Tax, “er is nu geen ontkomen
meer aan.” Muziekminnend Nijmegen kan
naar alle waarschijnlijkheid in 2013 een fonkelnieuwe poptempel betreden. Locatie: het
voormalige Postkantoor naast het station.
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Hoe komt het dat de verhuizing zo moeizaam
verloopt?
“Dat heeft vooral met geld te maken.
Illustratief is de aanbesteding die vorig jaar
mislukte omdat investeerders het uiteindelijk niet aandurfden. Nu zijn er twee opties.
Woningcorporatie Portaal gaat, in samenwerking met de gemeente de kar trekken.
Of andersom. Links- of rechtsom resulteert
dat in nieuwbouw voor ons, 190 studentenwoningen en zestig sociale huurwoningen.
Daarnaast was het vinden van een geschikte
locatie een heikel punt. Een locatieonderzoek
wees 41 plaatsen aan. Wij als cultureel podium willen goed bereikbaar zijn met voldoende vloeroppervlak. Maar elke belanghebbende
partij heeft zijn eisen en wensen.”
Hoe gaat het nieuwe onderkomen eruit zien.
Net zo trendy als de Mezz in Breda of juist de
oude chic van Luxor in Arnhem?
“Wat we voor ogen hebben is een combinatie
van de Melkweg in Amsterdam en Off Corso
in Rotterdam, met een ruime zaal die trapsgewijs oploopt. Het huidige gebouw aan de
Groenestraat is een oud rechthoekig schoolgebouw, eigenlijk helemaal niet geschikt voor
concerten. Zelfs met een ingrijpende verbouwing voldoet het casco niet. Maar trendy?

Niet per se, rock’n roll mag best een beetje
stinken.”
Waarom in het centrum en niet ver daarbuiten
zoals de Matrixx; geen herrie, geen overlast en
een volle bak. Iedereen blij.
“Als we met Roosje niet binnen de stadsring
blijven, verliezen we onze publieksfunctie. De
Matrixx is alleen in het weekeinde open, terwijl Roosje vier of vijf avonden per week een
programma heeft. Dan kun je niet aan de rand
van de stad zitten, want dan haakt met name
het concertpubliek af. In andere steden zie je
ook dat vergelijkbare poppodia daarom midden in de stad te vinden zijn. De enige overlast
is het komen en gaan van bezoekers. Maar dat
is inherent aan het centrum van een stad.”
Maar de nieuwe behuizing wordt veel groter en
krijgt wellicht een regiofunctie. Dat wordt toch
een drukte van jewelste met al die auto’s uit Oss
en Arnhem?
“Van onze bezoekers komt 70% uit Nijmegen
en zij komen hoofdzakelijk met de fiets. Dat
zal niet veranderen. Daarom wordt er ook
een fietsenkelder gebouwd. Voor de overige
30% is de nieuwe behuizing goed met de
trein bereikbaar, net als bijvoorbeeld Luxor in
Arnhem. Automobilisten zijn aangewezen op
de directe omgeving. Het parkeerbeleid buiten ons eigen terrein is iets waar de gemeente over gaat.”
Sommige Nijmeegse politici zien Doornroosje
nog steeds als een jongerencentrum, waar blowende hangjongeren het beeld bepalen. Zitten
ondernemers daar op te wachten?
“Dat is een imago waar we moeilijk vanaf
komen. Maar de werkelijkheid is anders. Het
is een gegeven dat 80% van ons publiek ook
geregeld in LUX komt en dat zijn mensen

met een zekere culturele bagage. Onderzoek
heeft bovendien aangetoond dat 51% van
de bezoekers ouder is dan 25 jaar, en dat
elke bezoeker na een optreden gemiddeld 12
euro uitgeeft in de stad. Dat is met 65.000
bezoekers 800.000 euro op jaarbasis. Met
de nieuwe behuizing worden dat er 100.000.
Tel maar uit. Dan kun je niet meer van ‘een
jongerencentrum’ spreken maar heb je het
over een economische factor waar je niet om
heen kunt. Doornroosje is een commercieel
opererend bedrijf met een begroting van
tweeënhalf miljoen euro. En dat worden er in
het nieuwe pand vijf à zes.”

‘De eigenaar van
’t Lemke zal het
heus niet ergvinden
als Mick Jagger met
z’n vrienden komt
eten.’

eredivisie

‘Doornroosje is
een commercieel
opererend bedrijf
met een begroting
van tweeënhalf
miljoen euro.’
‘Rock’n roll mag
best een beetje
stinken.’
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Wel een bedrijf dat jaarlijks 800.000 euro subsidie ontvangt...?
“Dat klopt, zonder subsidie redden we
het niet. Maar via een omweg vloeien die
publieke gelden terug naar de ondernemers.
Roosje fungeert tenslotte ook als aanjager
voor andere activiteiten in de stad. Met name
de horeca gaat daar van profiteren. Na afloop
van een optreden gaan de meeste van onze
gasten de stad in. Bij ons kost een biertje
net zoveel als bij een willekeurig café, dus
we maken ons niet schuldig aan oneigenlijke
concurrentie. En vergeet niet dat er voor
onze artiesten en hun gevolg afspraken zijn

met hotels, restaurants en taxibedrijven. De
eigenaar van ‘t Lemke zal het heus niet erg
vinden als Mick Jagger met z’n vrienden
komt eten.”

dan we nu hebben. De programmering van
het nieuwe Roosje moet een blauwdruk
worden van wat men in Nijmegen graag wil
zien.”

En de Nijmeegse burgers, zien die nog wat terug
van hun belastinggeld?
“De grote zaal krijgt een capaciteit van 1100
man. Daarmee kunnen we de subtop op
muziekgebied in huis halen. Daarnaast komt
er een kleine zaal waar we 400 mensen in
kunnen onderbrengen. Voor dance-avonden
zijn beide zalen goed voor 900 gasten.
Daarmee zijn er veel meer mogelijkheden

Is daarmee het tijdperk van Roosje als het
progressieve bolwerk voor underground muziek
voorbij?
“Integendeel. De alternatieve bands zijn
nog steeds welkom en die zullen ook blijven
komen. Alleen kunnen we nu breder programmeren. Van Bløf tot underground punk
van The Supersuckers. Onze ziel verkopen
we niet!”

Win een VESPA!
Uitreiking: koopzondag 1 november, 15.00 uur
Kijk voor de actievoorwaarden op:
www.marikenstraat.nl

Winkelen op niveau!

Schoon, gezond en duurzaam

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,
biologische producten en delicatessen
Mailings
op maat
•
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

















 


Stamceldonorbank
Europdonor Nijmegen is een
non-profit organisatie die zich
inzet om voor ernstig zieke kinderen
en volwassenen een geschikte stamstamceldonor te vinden.

Voor meer
informatie, kijk op
www.stamceldonor.nl
onder ‘Vrienden van
onderne
Als maatschappelijk bewuste ondernede Stamceldonorbank’
mer kunt U helpen; word Vriend van
of bel:
onder
de Stamceldonorbank en onder024-3614160
steun de doelstellingen van
deze ideële stichting.

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

Raadslid Ben van Hees (Nijmegen Nu) stelt nieuw parkeerregime ringstraten voor

Vergunninghouders
overdag niet welkom
Houders van een parkeervergunning, zowel
zakelijk als privé, zouden volgens het voorstel
aan de gemeenteraad geen gebruik mogen
maken van hun vergunning van maandag tot
en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Van Hees wil verder onderzocht zien “of het
wenselijk is om de parkeerduur gedurende
deze uren te beperken tot een maximum van
een uur.” Ook vraagt hij het gemeentebestuur
te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk
is om van 18.00 uur tot 24.00 uur het parkeren in de betreffende Ringstraten juist alleen
toe te staan aan vergunninghouders.

is het vinden van een parkeerplaats.
Van Hees in de toelichting bij zijn voorstel:
“In deze straten kan tegen betaling geparkeerd worden maar ook vergunninghouders
mogen hier onbeperkt parkeren. Het tekort
aan parkeerplaatsen wordt mede veroorzaakt
doordat deze straten in een vergunninggebied liggen waarvoor parkeervergunningen
uitgegeven zijn. Naast de zakelijke vergunninghouders (37) zijn er ook vergunningen
uitgegeven aan de bewoners die boven de
bedrijven wonen (ongeveer 160). Daarbij
komt nog dat de meeste vergunninghouders
beschikken over een bezoekersvergunning
waar ook goed gebruik van wordt gemaakt.
Uit parkeertellingen blijkt dat op dit moment
de parkeerplaatsen voor ongeveer 60% bezet
worden door vergunninghouders. Helaas
blijkt dat er ook een aantal winkeliers zelf de
hele dag voor hun eigen deur parkeert.”

Tekort parkeerplaatsen

Draagvlak

In zijn voorstel wijst het raadslid op de bijzondere positie die de Ringstraten met tal
van speciaalzaken innemen in het winkelaanbod van Nijmegen. Die speciaalzaken moet
het vooral hebben van klanten die ‘even snel’
een gerichte aankoop willen doen. Probleem

Voordat hij het initiatiefvoorstel bij de
gemeenteraad indiende, heeft Ben van Hees
eerst het draagvlak voor zijn nieuwe parkeerregime gepeild. “Een meerderheid van de
zakelijk belanghebbenden is voor de maatregel om overdag het parkeren met een vergun-

Om meer ruimte te geven aan kortparkerende consumenten stelt raadslid Ben van
Hees (Nijmegen Nu) voor om in de Van
Broeckhuysenstraat, Van Welderenstraat,
In de Betouwstraat en in de Hertogstraat
een aangepast parkeerregime in te voeren.

ning te verbieden. Alleen In de Betouwstraat
lag de verhouding voor/tegen op 50%. Dat
komt waarschijnlijk omdat hier meer zakelijke
dienstverlening zit, die regelmatig van de
eigen vergunning gebruik maakt”, meldt hij
naar aanleiding daarvan.
“Om de mening van de bewoners te peilen
hebben we huis aan huis in deze straten een
brief (enkele honderden) verspreid waarin het
probleem beschreven is en de door ons voorgestelde oplossing, overdag niet parkeren met
een vergunning, aangegeven is”, gaat hij verder.
“Tien bewoners hebben gereageerd en het
grootste deel is tegen dit voorstel. Bij een enkeling was er wel begrip voor de problematiek.”

Alternatieven
Als vergunninghouders overdag uit de Van
Broeckhuysenstraat, Van Welderenstraat, In
de Betouwstraat en Hertogstraat geweerd
worden, vinden zij volgens het voorstel van
Van Hees alternatieven in ‘de aangegeven
sector waarvoor de vergunning geldig is’.
“Daarnaast zou er voor de vergunninghouders van de bedoelde straten ook de mogelijkheid moeten zijn om aan de overkant
van de Singels te parkeren, evenals op de
Wedren”, aldus het initiatiefvoorstel.
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Snel even parkeren in
de Ringstraten was al
moeilijk, na de herinrichting werden nog
eens 48 parkeerplaatsen opgegeven aan
fietsrekken en ruimte
voor terrasjes. Foto:
NovioNova.

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

Koopstromenonderzoek onder consumenten Euregio

Duitser is belangrijke
doelgroep Ringstraten
Afgelopen zomer is er een groot Koopstromenonderzoek in de Stadsregio Arnhem
Nijmegen en de Kreis Kleve uitgevoerd. Daarbij zijn 7.600 consumenten gevraagd
waar ze hun boodschappen doen en welke binnensteden ze bezoeken om te winkelen.
Het onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten om de Duitse klant beter en meer de
weg naar de Nijmeegse binnenstad te laten
vinden. Voor de Duitse consument blijkt
namelijk naast bereikbaarheid ook klantvriendelijkheid, de variëteit in het winkelaanbod en
sfeer en gezelligheid belangrijk.
De Ringstraten met de typisch Nijmeegse
winkels en hun sfeer en gezelligheid zijn
daarbij voor de binnenstad een belangrijke
troef. Reden voor de Federatie Ringstraten
Nijmegen om in de promotieactiviteiten extra
aandacht te besteden aan de Duitse consument.

Nijmegen populairst
Bijna driekwart van de consumenten uit
de Kreis Kleve (ruim 145.000 bezoekers)
is het afgelopen jaar in Nederland geweest
om te winkelen. Bij de Duitse bezoekers is
Nijmegen het populairst (22%) binnen de
Stadsregio en scoort wat dat betreft veel beter
dan Arnhem (6%). Een geduchte concurrent
is Venlo, waar 25% van onze Duitse buren
graag gaat winkelen.
Teveel moeite
Ondanks dat veel Duitsers onze binnenstad

weten te vinden, laat het onderzoek ook zien
dat bijna een kwart van de Duitsers heeft
besloten minder naar Nederland te gaan.
Teveel moeite en slechte ervaringen spelen
een mogelijke rol in die besluitvorming. Wat
die slechte ervaringen precies zijn, is niet
onderzocht.
Het volledige onderzoeksrapport is te vinden
op: www.destadsregio.nl.

Bob Hermsen: ‘Mensen willen niet gezien worden als ze hun trouwring komen verpanden’
16

Nooit echt druk in Pandjes Huis aan Wintersoord
Hij wordt wel eens genept, althans dat
proberen ze. Maar Ron Hermsen weet heel
goed wat het verschil is tussen een stuk
ijzer en een edelmetaal. Bij twijfel haalt hij
een klein houten kistje te voorschijn. Hierin
bewaart hij in kleine flesjes speciale zuren
die de echtheid van goud en zilver onweerlegbaar aantonen. Hermsen (1963), sinds
juni eigenaar van het Nijmeegs Pandjes
Huis aan Wintersoord, houden ze niet voor
de gek.
Zijn beroep is van alle tijden. De term ‘lommerd’, bijgenaamd Ome Jan, gaat terug tot de
middeleeuwen. Toen kruisten de Lombarden
door Europa en streken ze met hun kramen
neer op jaarmarkten. Het enige dat ze uitstalden was een weegschaal en een zak met
munten, een primitieve bank van lening. Aan
het wezen hiervan is weinig veranderd.

Mensen met een acuut geldprobleem zijn er
altijd. Vooral nu, met de crisis. Goede timing?
Hermsen: “Ik zou het niet weten, ik heb nog
geen referentiekader. Maar ik had eigenlijk
meer toeloop verwacht. De ironie wil dat ik
dat pas kan zeggen als de economie weer
aantrekt. Ik heb nu zo’n twee tot acht klanten
per dag. Hoe dat volgend jaar is? Geen idee.”
Goud en BMW’s
In de etalage staat een pracht van een jukebox tussen de uitgestalde waar. Maar die is
niet te koop. “Dat is meer een blikvanger.”
Het zijn vooral juwelen, sieraden en goud die
hij graag verpandt en soms ook inkoopt. Aan
elektronica heeft hij een broertje dood. Een
nieuwe LCD televisie met een nieuwprijs van
€ 2.200 kan een half jaar later ineens de helft
goedkoper zijn. “Als ik er dan € 1000,- voor
geef en hij wordt niet opgehaald verdien ik er

nauwelijks iets aan.”
Hoe bepaalt hij de waarde van de koopwaar?
Sites als Google, Wehkamp en Marktplaats
verstrekken hem de gangbare prijzen van de
meest aangeboden goederen. Andere spullen
die hij krijgt aangeboden variëren van fietsen
tot laptops en van scooters tot een drumstel.
“Pas geleden kwam hier iemand met een
BMW X5. Maar dat komt niet zo gek vaak
voor.”
Taboe
Rond het verpanden hangt, crisis of geen
crisis en anders dan in de middeleeuwen, een
taboesfeer. Klanten willen niet graag gezien
worden wanneer ze hun trouwring komen
brengen. Men loopt er sowieso niet graag
mee te koop dat ze geld nodig hebben. Daar
schamen ze zich voor. Het is daarom nooit
druk in de winkel. “Misschien had ik beter

Stand van zaken
herinrichting

Van Welderenstraat
Speciaalzakenstraat
De Van Welderenstraat heeft in de loop van
dit jaar een gedaanteverandering ondergaan.
De basis daarvoor werd gelegd met de herinrichting in het kader van het Ringstratenplan.
Maar dat was pas het begin. Dankzij een
Europese subsidie, onder regie van de
gemeente Nijmegen binnengehaald, hebben
meer dan tien pandeigenaren en ondernemers de voorgevel van hun pand helemaal
in stijl opgeknapt. Het Poolcafé, Kafé de
Bijstand, Bofligt, Uitzendbureau Kelly, Van
Heck Advies en Absolutely Zero hebben
het aanzicht van hun zaak daarmee sterk
verbeterd. Kooij Optiek en de Nijmeegse
Postzegel- en Muntenhandel hebben de bui-

tenkant én het interieur drastisch vernieuwd.
Daarnaast heeft de nieuwe winkel COEF op
de hoek van de Eilbrachtstraat het straatbeeld
verbeterd. Inmiddels heeft café Otis op nr.
90 zijn deuren geopend voor alle liefhebbers van jazz, funk & soul. Verder staan op
dit moment Popocatepetl en Jamaica in de
steigers, net als het monumentale pand op
nr. 73 dat weer helemaal in de oude luister
wordt hersteld. Reden voor de ondernemers
in de Van Welderenstraat om de gezamenlijke promotie te vernieuwen. De straat presenteert met trots haar nieuwe slogan: Van
Welderenstraat - Speciaalzakenstraat.

aan de rand van de stad kunnen zitten waar
het wat rustiger is. Dat maakt het laagdrempeliger. Bovendien is er buiten het centrum
meer parkeergelegenheid. Maar ik woon nu
eenmaal in de stad en heb naast het Pandjes
Huis nog een uitzendbureau een paar deuren
verderop.”
Het verpanden werkt simpel. Iemand beleent
een object en spreekt een bedrag en periode
af. Vroeger kreeg men een lommerdbriefje
mee. Tegenwoordig heet dat een contract.
Hermsen rekent 15% per transactie. Verloopt
de overeengekomen termijn dan gaat het in
de verkoop. Driekwart van het beleende goed
wordt weer opgehaald. Een kwart gaat de
verkoop in, naar Ebay en Marktplaats. Voor
goud en sieraden heeft hij een netwerk van
afnemers.

Elke transactie wordt zorgvuldig gedocumenteerd met naam, toenaam van de aanbieder en een beschrijving van het artikel dat
bovendien wordt gefotografeerd. Hermsen:
“Iedereen die hier binnenkomt, moet zich
kunnen legitimeren. Op gedoe met gestolen
spul zit ik niet te wachten. De politie ook niet,
die komt regelmatig de boeken controleren.
Dat gebeurt bij elke winkel voor tweedehands
spullen. Uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk voor alles wat hier binnenkomt en weer
naar buiten gaat.”

Bob Hermsen van het Pandjeshuis:
“Iedereen die hier binnenkomt, moet
zich kunnen legitimeren.
Op gedoe met gestolen spul zit
ik niet te wachten.”

Voor de zomervakantie is met een informatieve bijeenkomst een start gemaakt
met de herinrichting van de Bloemerstraat,
Smetiusstraat, Wintersoord, Tweede
Walstraat (tweede deel), St. Jorisstraat,
van der Brugghenstraat, Hertogstraat (tussen Hertogplein en singel), Spaarpot en
Hertoghof.
Vervolgens is een tweetal klankbordgroepen
geformeerd: een voor de Bloemerstraat/
Smetiusstraat en een voor de andere straten.
Deze klankbordgroepen met ondernemers,
pandeigenaren, bewoners en ambtenaren zijn
de afgelopen maanden actief bezig geweest
met gedachtevorming over de herinrichting.
Uit de sessies zijn verschillende wensen
en ideeën naar voren gekomen die door de
gemeente zijn uitgewerkt.
Binnenkort gaan de leden van de klankbordgroepen verder met de idee-uitwerking.
Het ontwerp dat hier uit volgt, zal door de
gemeente worden getoetst. De uitkomst
daarvan wordt gepresenteerd in een bijeenkomst voor betrokkenen en geïnteresseerden.
De verwachting is dat dit begin januari 2010
zal zijn.

Els Stouthamer
in secretariaat
Ondernemer Els Stouthamer van Stouthamer
Catering aan Kelfkensbos en uitbater - samen
met haar man - van de Jan Massinkhal
is door het bestuur van de Federatie
Ringstraten ingehuurd voor secretariële
werkzaamheden ter ondersteuning van (de
werking van) het bestuur. Stouthamer was
in het verleden actief als bestuurslid van de
Federatie.

Federatie Ringstraten Nijmegen
M: 06 30230643 E: wilderen@xs4all.nl
W: www.ringstraten.nl
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Frank van den
Assem
Advocaat

sTeundrempel
verHoogd

Op grond van Europese wetgeving
is het de overheid in beginsel
niet toegestaan om staatssteun,
bijvoorbeeld in de vorm van geld
bedragen, garanties, rentesubsidie
en risicokapitaalmaatregelen, te
verlenen aan ondernemingen. Toch
vindt de Europese Commissie dat
doelgerichte overheidssteun onder
bepaalde voorwaarden zinvol kan
zijn in deze tijd van mondiale
financiële crisis. Het is één van de
instrumenten die de Commissie
wenst in te zetten om het verstrek
ken van leningen aan en investe
ringen door ondernemingen weer
op gang te brengen.
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Om deze reden heeft de Commissie
onlangs recentelijk besloten de bestaande
staatssteunregelgeving tijdelijk uit te breiden.
Steunbedragen onder e 200.000,00 per onder
neming per drie belastingboekjaren waren al
vrijgesteld en hoeven niet te worden gemeld
bij de Commissie. In de huidige omstandig
heden heeft de Commissie besloten steun tot
een bedrag van e 500.000,00 toe te staan,
mits deze uiterlijk 31 december 2010 wordt
verleend. Het overheidsorgaan in kwestie
dient de Commissie hiervan overigens wel op
de hoogte te stellen. De Commissie zal vervol
gens een vereenvoudigde onderzoeksprocedu
re doorlopen om te beoordelen of goedkeuring
wordt verleend.
Bij deze beoordeling zal onder meer de vraag
aan de orde komen in hoeverre is aangetoond
dat de steunmaatregel noodzakelijk, passend
en evenredig is om een ernstige verstoring
in de economie van de lidstaat op te heffen.
Daarnaast moet de steun in de vorm van een
regeling gegeven worden  ad hocsteun is niet
toegestaan  en komen alleen ondernemin
gen die op 1 juli 2008 niet in moeilijkheden
verkeerden in aanmerking, ongeacht of zij na
1 juli 2008 (naar aanleiding van de crisis) in
moeilijkheden kwamen.

f.vandenassem@
poelmannvandenbroek.nl

Ook belevering van kantoren in Singelgebied

Binnenstadservice
breidt diensten uit
Binnenstadservice breidt zijn dienstenaanbod verder uit naar de kantoren in het
singelgebied. De duurzame belevering van
winkels in de binnenstad geldt nu dus ook
voor de bedrijven die hun kantoor hebben
gevestigd aan de singels in de schil rond
de binnenstad. Ook daar rijden vrachtwagens en bestelwagens af en aan naar lastig
bereikbare locaties.
Bij wijze van proef is Binnenstadservice
begonnen met dienstverlening aan het eigen
kantoor aan de Prins Bernhardstraat. Een
van de ‘bedrijven’ aldaar is Be More. Zij laten
veel folders en brochures drukken, die allemaal bij het kantoor afgeleverd werden, om
vervolgens weer verstuurd te worden naar
belangstellenden. Die gehele logistieke afhandeling van het drukwerk vindt inmiddels bij
Binnenstadservice plaats. Dat biedt voordeel
voor alle partijen én voor de luchtkwaliteit:
voor de drukkerijen is de Waalbandijk goed
bereikbaar, de (bestel)wagens komen niet
meer in het singelgebied en Be More is via

Binnenstadservice de hele dag ‘thuis’ voor
ontvangst van goederen.
Een van de doelstellingen van Binnenstadservice is het krachtig stimuleren van de verandering naar duurzame gebundelde bevoorrading van de winkels en verwerking van
de verpakkingsmaterialen die retour gaan.
Samen werken aan een leefbare, schone en
bereikbare binnenstad en daar allen meerwaarde uit halen, zo luidt de filosofie.

Hoe werkt het?
Binnenstadservice neemt bij de deelnemers
met ingang van 1 november naast al het verpakkingsmateriaal, ook oude mobieltjes, lege
cartridges en toners retour. Deze materialen
worden aangeboden aan een reclyclingbedrijf
en de opbrengst gaat naar Be More. Daarmee
helpen we het milieu, bent u van uw ‘lastige’
afval af en kan Be More nieuwe projecten
financieren!
Informatie: www.binnenstadservice.nl

NovioNova Loyalty Club begint bij NEC

De thuiswedstrijd van NEC tegen
RKC (Waalwijk) op zaterdag
7 november is het eerste evenement dat gastvrijheid gaat bieden
aan de leden van de NovioNova
Loyalty Club, de exclusieve fanclub van binnenstadsmagazine
NovioNova.

Met een lidmaatschapsgeld van
E395,- dragen de leden bij aan de
continuïteit van NovioNova. In ruil
daarvoor nemen zij deel aan vijf
of zes netwerkbijeenkomsten met
programma, krijgen zij een advertentie in het blad en krijgen ze
NovioNova uiteraard toegestuurd.

Ledenlijst
Anne Louman
Ontwerpbureau Louman
& Friso
Bart Vliexs
Brunet Advocaten
Birgit Hendriks
Binnenstadservice.nl
Corrie de Jong
Boflight
Danny Verpoorten
Q Accountants en belastingadviseurs
Franc Korsten
Adviesbureau Korsten
Gerard Cillessen
Schoenmakerij
Tweehuysen
Hans Benda
Benda Drukkers

Harry Boom
Vroom & Dreesmann
Nijmegen
Henk Janssen
Henk Janssen financieel
adviesbureau
Huub Roelvink
Arthouse LUX
Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint
Jan van Breukelen
PenShop
Joost Duin
Blokland, Duin & Van Esch
administrateurs en belasting-adviseurs
Jos Doorman
Doorman BV Audio Video
Huishoudelijke Apparaten

Jos Sluijsmans
Fietsdiensten.nl
Marieke Hoogenboom
Hoogenboom Mode
Margriet Modderkolk
Van Wijk Interim &
Projectmanagement
Marnie van Duijnhoven
Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland
Maud van Weersch
Hoge van Gerven
Notarissen
Mirande van Kerkhof
Ondernemersvereniging
Marikenstraat
Monique Spierings
de Bedrijfspoli

Philip van Vliet
De Manenberg bv
Rob Toussaint
N.E.C.
Robert van Eldik
Van Eldik & van Eldik
Notarissen
Roland de Wit
Kaaswinkel De Wit
Ted Arnts
CSN Plastic Cards
Wim Smids
Vereniging Binnenstad
Ondernemers

Wandelend kennismaken
met wereld van Katherina
NN7 19ill_wandelroute.pdf
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Het Valkhofmuseum heeft
in samenwerking met
Binnenstadsmanagement,
VBO Nijmegen, RBT KAN en
een dertigtal ondernemers
een etalageroute door de binnenstad uitgestippeld.
De wandeling voert door middeleeuws Nijmegen en laat de
wandelaar kennis maken met de
wereld van Katherina, haar tijd en
haar stad. In de etalages van zo’n
30 winkeliers op de route valt te
genieten van miniaturen (replica’s) uit het getijdenboek van
Katherina van Kleef. De originele
bladen uit het Getijdenboek van
Katherina van Kleef worden t/m
3 januari 2010 getoond in
Museum Het Valkhof. Een dergelijke etalageroute werd ook aan
de tentoonstelling Gebroeders
van Limburg gekoppeld en werd
een groot succes. De wandelroute, met plattegrondje en uitvoerige beschrijving, is gratis verkrijgbaar bij het Nijmeegs UITburo/
VVV aan de Nassausingel, waar
ook het vertrekpunt is.
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1 Pelgrim, Lange Hezelstraat 95,
tel. 024-3222948,
www.pelgrimnijmegen.nl
2 Vestiti Mannen & Vrouwen Kleding,
Lange Hezelstraat 81,
tel. 024-3222554,
3 Nice, Lange Hezelstraat 19,
tel. 024-3608341, www.nice-site.nl
4 Bakker Arend, Lange Hezelsraat 31,
tel. 024-3220652,
www.bakkerarend.nl
5 Fujisan Sushi huis, Lange Hezelstraat 25, tel. 024-3602937,
www.fujisansushi.nl
6 Het Heimwee Restaurant, Oude
Haven 76-80, tel. 024-3222256,
www.heimwee.com
7 Zus & Zo Keukengerei, Houtstraat
49-51, tel. 024-3605381,
www.zusenzokeukengerei.nl
8 Cappello, Houtstraat 28,
tel. 024-3229282, www.cappello.nl
9 Antiquariaat Boekhandel van Hoorn,
Houtstraat 35, tel. 024-3223772,
www.antiquariaatvanhoorn.nl
10 Henrice Mode, Bloemerstraat 108,
tel. 024-3231333
11 Runnersworld, Bloemerstraat 14-18,

tel. 024-3239666,
www.runnersworldnijmegen.nl
12 Förster, Molenstraat 124,
tel. 024-3229817,
www.forsternijmegen.nl
13 Hoogenboom Mode, Molenstraat
106-108, tel. 024-3224714,
www.hoogenboommode.nl
14 Du Commerce, Ziekerstraat 9,
tel. 024-3222565,
www.ducommerce.nl
15 Snoek Beenmode & Bodyfashion,
Ziekerstraat 45, tel. 024-3225921,
www.snoekbeenmode.nl
16 De Regenboog, Van Welderenstraat
17, tel. 024-3221262
www.speelgoedwinkelderegenboog.nl
17 Gebr. Van Dooren’s Perzen,
Moenenstraat 6, tel. 024-3226570
18 Vlaams Arsenaal, Arsenaalpoort 1-4,
tel. 024-3241750
www.vlaamsarsenaal.nl
19 David Mulder, Marikenstraat 73-75,
tel. 024-3224764,
www.davidmulder.nl
20 Paul van Zeeland, Burchtstraat 55,
tel. 024-3226417
21 V & D, Grote Markt 3,

De Zonnebloem
actief in Nijmegen
Door allerlei activiteiten proberen de vrijwilligers van de Zonnebloem eenzaamheid
bij zieken, gehandicapten en ouderen te
voorkomen. Jaarlijks zijn er 1,3 miljoen huisbezoeken aan ruim 70.000 zieken en gehandicapten. Verder zijn er veel leuke uitjes en
natuurlijk de vakanties met onder andere de

Zonnebloemboot. Speciale activiteiten zijn er
bijvoorbeeld voor jong volwassen gehandicapten in het project LinQ.
Minder bekend is dat in Nijmegen het
Stadscentrum/Bottendaal een actieve
Zonnebloemafdeling heeft die flink aan de
weg timmert. Zo heeft deze afdeling een

tel. 0900-2358363, www.vd.nl
22 Stippels Kadowinkel, Stikke Hezelstraat 28, tel. 024-3609812,
www.stippels.nu
23 Café In de Blaauwe Hand, Achter de
Hoofdwacht 3, tel. 024-3232066
24 Nijmeegse Kinderboekwinkel,
Kannenmarkt 27, tel. 024-3240096,
www.lezenisleuk.nl
25 Grand-Café Hotel Atlanta, Grote
Markt 38-40, tel. 024-3603000,
www.atlanta-hotel.nl
26 Galerie Wit Licht, Grotestraat 48,
tel. 06-44943517
www.galeriewitlicht.nl
(geopend vrij t/m zon va 12.00 uur)
27 Beaubourg, Waalkade 17,
tel. 024-3600096,
www.restaurantbeaubourg.nl
28 Pannenkoekenrestaurant
’t Hoogstraatje, Hoogstraat 3,
tel. 024-3604659,
www.pannenkoek.nl
29 Partydress, Kelfkensbos 31,
tel. 024-3234258, www.partydress.nl
30 Restaurant Vandaag,
Kelfkensbos 28, tel. 024-3243431,
www.eetcafevandaag.nl

onderwijsbevoegdheid voor stagiaires van
MBO en HBO-opleidingen, zodat jonge mensen ook de handen uit de mouwen kunnen
steken om extra activiteiten te organiseren.
Wie meer wil weten moet eens een praatje
maken met vrijwilligerster Toos Grootaarts
van de gelijknamige winkel in de Nieuwstraat.
Wie vrijwilliger wil worden of mensen kent die
vereenzamen en bezoek nodig hebben, kan
contact opnemen met voorzitter Albaer Hillen
(ahillen@planet.nl).

19

ADV HOB Nijmegen R028 0409

13-08-2009

13:57

Pagina 11
g

Bedrijvenloket Gemeente Nijmegen
servicepunt voor ondernemers, óók in crisistijd!
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Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente Nijmegen
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente Nijmegen terecht op
terecht op één centrale plek: het Bedrijvenloket. De accountmanager van het Bedrijvenloket
één centrale
plek: het Bedrijvenloket.
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van het
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bekijkt
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uw aanspreekpunt,
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u optimaal
dienst
kunnen zijn, werken
de accountmanagers
bij voorkeur
ning.
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op
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zonder
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maar
ookafspraak
zonderbent
afspraak
u van harte welkom!

Tel: (024) 329 98 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.

De crisis is een kans
voor starters op de
woningmarkt, vindt Ruud.
Dinsdagavond 3 november organiseert Rabobank
Rijk van Nijmegen in samenwerking met een notaris,
makelaardij, Stichting Standvast Wonen en het SVn
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) een informatie
bijeenkomst voor iedereen die droomt van een
eerste woning.
Interesse? Kijk op www.rabobank.nl/rijkvannijmegen
voor meer informatie of om u aan te melden.

Benieuwd naar ons idee hierover?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

Agenda

2009

Koopzondagen 2009
van 12.00 tot 17.00 uur

• 1 november, thema ‘De wereld van Katherina’
• 29 november, thema ‘St. Nikolaas’
• 6 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 20 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 27 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’

Evenementenkalender oktober/november
Donderdag 22 oktober

Verschijning nummer 07-2009 van ‘NovioNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen. Informatie:
www.novionova.nl

Tot en met zondag 25 oktober

• Week van de Geschiedenis met het thema ‘Oorlog
& Vrede’. Met diverse activiteiten in het centrum van
Nijmegen. Informatie: www.weekvandegeschiedenis.nl
• Historisch overzicht oude synagoge in
Natuurmuseum in de Gerard Noodtstraat
Informatie: www.natuurmuseum.nl
• ‘Ansichtkaartenboom’, de Boom van Geschiedenis,
met reproducties van oude Nijmeeegse ansichtkaarten
in Bibliotheek Mariënburg.
Informatie: www.obgz.nl

Donderdag 22 en vrijdag 23 oktober

Bezichtiging van de Mariënburgkapel als Huis van de
Geschiedenis. Tevens presentatie van de Canon van
Nijmegen en film over Liberation Route van RBT-KAN.
Informatie: 024-3292280

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober

In het kader van de week van de geschiedenis rondleidingen op voormalige kazerneterreinen de Limos, van
11.00 tot 14.00 uur.
Informatie: 024-3292280

Zaterdag 24 oktober

Gratis rondrit met paardentram door de Ringstraten
tussen 12.00 en 17.00 uur; winkelwagens kunnen mee.
Met gids van het Gilde. Sponsor ‘Eetcafé De Spil’
deelt bonnen voor gratis koffie/taart uit.

Zaterdag 24 oktober

Boekenmarkt, plein 1944

Zondag 25 oktober

Familievoorstelling ‘Mariken van Nimweghen’ in
De Vereeniging, door theater Madoc en Ensemble
Corona, vanaf 14.15 uur.
Informatie: www.keizerkarelpodia.nl

Zondag 25 oktober

Openbare rondleiding met museumspecialist
in Museum Het Valkhof van 14.30 tot 15.30 uur.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Woensdag 28 oktober

Historische stadswandeling door deskundige
Gildegidsen van 14.00 tot 16.30 uur. Start vanaf
ingang Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Zaterdag 31 oktober

Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zondag 1, 8, 15 en 22 november

Openbare rondleiding met museumspecialist
in Museum Het Valkhof van 14.30 tot 15.30 uur.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Donderdag 5 november

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 november

Hohe Messe van J.S. Bach door het Bach Orchestra
en Choir of the Netherlands in de Stevenskerk,
vanaf 19.30 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl

Vrijdag 6 en 20 november

Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in caférestaurant De Vereeniging. De bijeenkomst van
20 november is geadopteerd door Hofraad.
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 7, 14 en 21 november

Boekenmarkt, plein 1944

Zaterdag 14 november

Intocht St. Nicolaas met zijn pieten met aankomst per schip rond 3.00 uur op de Waalkade.
Aansluitend programma op de Waalkade, rijtoer
door het centrum en nog een programma op de
Grote Markt. Informatie: www.sint-nijmegen.nl

Zaterdag 14 november

Optreden van Jochem Otten-Underdog (reprise)
in Cultureel Centrum Cardo, Nijmeegsebaan 9 te
Groesbeek, vanaf 20.00 uur.
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Zondag 15 november

26ste Fortis Zevenheuvelenloop. Start en finish op de
Groesbeekseweg. De wedstrijd begint om 13.00 uur.
Het goede doel is het project ‘Lopen voor nieuw leven’
van UMC St Radboud.
Informatie: www.zevenheuvelenloop.nl

Woensdag 25 t/m zondag 29 november

Wintertuinfestival Nijmegen 2009 met thema ‘Vrij
Zwemmen’. Vijf dagen met ondermeer nieuwe poëzie,
literatuur en muziek.
Informatie: www.wintertuin.nl

Zaterdag 28 november

Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

De Kersentuin

Foto: Carli Hermes

Het moet een feest zijn om de klassieker De Kersentuin
te mogen spelen, het is tenslotte een van de mooiste
toneelstukken van de vorige eeuw. Het is al weer een
aantal jaren geleden dat het Nationale Toneel het stuk
speelde, maar nu is het weer zover. In de bewerking
van Erik Vos speelt het gezelschap met onder meer
Betty Schuurman en Stefan de Walle het beroemde
verhaal over de familie Ranevskay die in acute geldnood zit. Moeten ze het reusachtige landhuis, met
die prachtige kersentuin verkopen, of is er nog hoop?
Schrijver Tsjechov putte uit eigen ervaring want zijn
eigen moeder had met financiële malaise te kampen.
Het moet raar lopen wil dit stuk over 100 jaar niet
nog steeds worden opgevoerd. Crises en onvermijdelijke veranderingen zijn van alle tijden, zoveel is
duidelijk.

Stadsschouwburg:

woensdag 25 november, 20.00 uur

Zaterdag 28 november

2de Lifestylebeurs in de Stevenskerk tussen 12.00 en
18.00 uur. Met sprankelende presentatie van verschillende ondernemers, voornamelijk uit de Ringstraten
van Nijmegen.

Exposities
binnenstad
Tot en met 29 november 2009

In het kader van de Architecten Estafette tot eind
november expositie met werk van architectenbureau ‘Langbroek Architecten’ uit Beuningen, in het
Architectuur Centrum.
Informatie: www.architectuurcentrumnijmegen.nl

Tot en met zondag 3 januari 2010

‘De wereld van Katherina’, een toptentoonstelling over
het getijdenboek van Katherina van Kleef (ca 1440),
een laatmiddeleeuws manuscript van wereldklasse,
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

Tot en met zondag 31 januari 2010

Poepgoed, een boeiende expositie voor jong én oud
over de stoelgang van mens en dier. Wat is er gewoner
dan poep? Jong en oud, mens en dier, iedereen heeft
er dagelijks mee te maken. De tentoonstelling wil
het taboe rond poep doorbreken en is te zien in het
Natuurmuseum Nijmegen aan de Gerard Noodstraat.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

Tot en met 5 juni 2010

Zie ze vliegen!, een tentoonstelling over vogels in het
Natuurmuseum Nijmegen.
In deze expositie voor jong en oud staat het herkennen van vogels aan de hand van hun geluid, sporen,
gedrag en uiterlijk centraal.
Informatie: www.natuurmuseum.nl.

Belangrijke evenementen
voor 2009
Zondag 6 december t/m
zondag 3 januari 2010
Mariken Winterfeesten

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

‘Partydress’ al 40 jaar
specialist in feestkledij
Ooit begonnen ergens in een achterkamertje van een
woning in Dukenburg, heeft speciaalzaak Partydress
in de prachtige zaak aan het Kelfkensbos vorige
maand op feestelijke wijze zijn 40-jarig jubileum
gevierd.
“Mijn ouders zijn destijds begonnen met een atelier waar pakken voor de grote modewinkels in

Marilena van der Horst (rechts) en haar rechterhand Ruth
Pantal in de opnieuw gestileerde zaak van Partydress.
Foto: NovioNova.

Nijmegen vermaakt werden. ‘Pompen’ heet dat in
vaktaal. (‘Confectiewerk passend maken’ verklaart de
Dikke Van Dale, red.) Vandaar ook de naam ‘Eerste
Nijmeegs Pompen Atelier’ (ENPA). Na die periode
van-huis-uit verhuisden mijn ouders de zaak naar de
St. Annastraat en legden zich toe op de verhuur en
verkoop van gelegenheidskleding voor heren, zoals
smokings, jacquets en rokkostuums”, vertelt eigenaresse en modeontwerpster Marilena van der HorstPenning. In die periode werkte ze al in de zaak, maar
Marilena had weinig met die stemmige en feestelijke
herenoutfits. “Mijn aandacht ging vooral uit naar de
damesgarderobes. Toen ik de zaak overnam en we
naar Kelfkensbos verhuisden, ben ik me daar op gaan
toeleggen.”
En met succes. De verhuurafdeling voor feestkleding
voor heren en dames is beperkt. Partydress, met
Marilena als drijvende kracht, is groot geworden in
het ontwerpen en maken van modieuze avondkleding
en cocktailjurken. Daarnaast voert Partydress een uitgebreide collectie bruidskleding voor dames en heren.
Het 40-jarig bestaan was voldoende aanleiding om
tijdens een speciale avond in samenwerking met
Ariane Inden cosmetics de nieuwe wintercollectie van
Partydress te tonen, terwijl ook de nieuwe kleuren en
trends in make-up de revue passeerden. De gasten
-niet veel maar wel erg enthousiast- konden tegelijkertijd kennismaken met de herinrichting van de zaak
aan het Kelfkensbos.

Weer spaaractie Marikenstraat
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De ondernemersvereniging van de Marikenstraat heeft de maand oktober tot actiemaand
verklaard. Tot en met koopzondag 1 november
wordt er in de straat een klantenactie gehouden
waarbij een Vespa Scooter (waarde €3.500,-)
de hoofdprijs is.
Bij inlevering van 3 kassabonnen van 3 verschillende winkels in de Marikenstraat maakt de
klant kans op de scooter of één van de vele
andere prijzen die door de winkeliers beschik-

baar zijn gesteld. De kassabonnen dienen
tegelijkertijd met een volledig ingevulde actieflyer ingediend te worden. Dé Vespa dealer van
Nijmegen, Siezenis Tweewielers, heeft er voor
gezorgd dat er een aantal Vespa exemplaren
in de etalages in de Marikenstraat te bewonderen zijn. De prijsuitreiking is op zondag 1
november om 15.00 uur op het podium in de
Marikenstraat.
Informatie: www.marikenstraat.nl.

Studiedag over 'aanloopstraten'
Woensdag 14 oktober vond in de Lindenberg
een succesvolle studiedag plaats over
‘de toekomst van aanloopstraten’. Het
Nijmeegse Ringstratenproject was daarbij het ultieme voorbeeld van de aanpak
van ‘aanloopstraten’. De dag werd georganiseerd door het landelijke Platform

Binnenstadsmanagement, hét kenniscentrum
op het gebied van binnenstadsmanagement
in Nederland waarbij 68 steden zijn aangesloten. Tijdens de studiedag werd door ondernemers, ambtenaren en binnenstadsmanagers
ingegaan op verschillende aspecten die met
de aanpak van Ring- of aanloopstraten te

maken hebben, zoals branchering, promotie
en straatmanagement. De ruim 100 deelnemers aan de studiedag beperkten zich niet
tot vergaderen alleen, natuurlijk werden de
Ringstraten en de rest van de binnenstad ook
bezocht.

Leuk idee Leenders:
Open dag
Lucas en Nicole Leenders, inmidels de derde
generatie in Leenders Kantoorvakhandel
(sinds 1932!), hebben een maandje geleden
een even simpel als leuk idee met succes
gerealiseerd. Ze organiseerden in de zaak aan
de Hertogstraat een open dag voor trouwe
klanten en vaste relaties. Een stuk of 700
uitnodigingen werden verstuurd, samen met
een kleurige folder van een Italiaanse kantoormeubelenfabrikant. “Die folder zouden
we toch sturen, de uitnodiging voor de open
dag ging dus in één moeite door.”
De genodigden werden gevraagd tevoren
van hun aanwezigheid melding te maken.
Daarvan maakten ongeveer 50 relaties
gebruik, dus zo’n 7%. Een goede score,
omdat Lucas en Nicole nu vooraf wisten dat
degenen die hun komst aanmeldden toch
enige interesse zouden hebben om onder
het genot van een hapje en drankje kennis
te maken met het uitgebreide en eigentijdse
assortiment.

Kyocera toonde zijn nieuwste kantoormachinelijn in de demonstratiebus, bij Leenders Kantoorvakhandel achter. V.l.n.r. op de trap Lucas
Leenders, Dirk Muntendam en Nicole Leenders. Foto: NovioNova.

Marketingmanager Dirk Muntendam van
Kyocera, die de open dag met een mooie
demonstratiebus opluisterde, stak de loftrompet over Leenders. “Een waardevolle
partner in business, die onze naam in het
centrum van Nijmegen meer dan hoog
houdt. Een bedrijf waar wij in de loop van
de tientallen jaren niet alleen een zakelijke

relatie mee hebben maar zeker ook een persoonlijke.” Bij Kyocera, vertelde Muntendam
verder, wordt ‘altijd liefdevol en met respect’
gesproken over ‘de ouwe meneer Leenders
uit Nijmegen’. Waarmee vermoedelijk Ger
Leenders, de (schoon)vader van Lucas en
Nicole wordt bedoeld. Waarvan acte.

Terrasprijs 2009 voor New Dutch
Horecavoorzitter Marijke
Bouwmeister (tweede van
rechts) reikte de Terrasprijs
2009 uit aan Steven Heijnen
(rechts) en zijn team. Foto
Edwin Stoffer Fotografie.

geschreeuwd worden dat het in de oudste stad van Nijmegen
bar slecht is gesteld met parkeren en bereikbaarheid.
Schreeuw je dat van de daken, dan krijg je héél misschien eindelijk wat politieke en bestuurlijke aandacht voor die problemen.
Maar je weet dan ook zeker dat je het imago van de stad -Altijd
Funshoppen, Altijd Welkom, Altijd Genieten, Altijd een terrasje
pikken, Altijd Etcetera- omlaag haalt. Een spagaat dus, het is ook
Altijd Wat in Nijmegen.
Soms kun je niet om de waarheid heen en moet je zeggen
waar het op staat. Om de spagaat zo mooi mogelijk te maken.
Daarvoor klinkt uiteindelijk toch applaus.
André Sonneville

COLUMN

TOT SLOT

Een spagaat is volgens
Van Dale een ‘gymnastische stand waarbij men
op de grond zittend de
benen een gestrekte hoek doet vormen’. Een synoniem voor spagaat
is spreidzit. Voor een mooie spagaat klinkt in de turnhal of bij een balletvoorstelling meestal luid applaus. De spagaat waarin de exponenten
van de Nijmeegse binnenstad zitten, levert alleen maar ergernis, onbegrip en verwarring op.
Enerzijds moet de hele wereld weten hoe fantastisch de Nijmeegse
binnenstad is (het rechterbeen) en anderzijds (het linkerbeen)
moet omwille van de waarheid en de realiteit eigenlijk van de daken

“Geweldig, super hè?!” Dat antwoordde Steven Heijnen op onze vraag
wat er door hem heen ging toen hij hoorde dat zijn terras bij New
Dutch Streetfood in de Marikenstraat ‘boven’ door de vakkundige
jury is onderscheiden met de Terrasprijs 2009. In 2007 eindigde New
Dutch op de derde plaats, in 2008 een treetje hoger op de tweede
plaats. Het terras van New Dutch blijkt een groeidiamantje te zijn,
gezien de eerste plaats die er dit jaar uit rolde. Het enthousiasme van
Steven geldt ook en vooral zijn medewerkers die de klus toch moeten
klaren. Een cola is een cola, maar de wijze waarop het gepresenteerd
wordt is natuurlijk veel belangrijker. Dat hebben ze bij New Dutch
goed begrepen, vandaar die eerste prijs. Proficiat!
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snelweg wordt stadssingel
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> Het Nijmeegse deel van de A325 is door werkzaamheden
afgesloten in het weekend van 21 en 22 november 2009

NIJMEGEN BLIJFT ALTIJD BEREIKBAAR
EXTRA MAATREGELEN OP ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009:
> Gratis Waalsprinter retour tussen ovatonde en Nijmegen
> Gratis treinretour

tussen Elst/Lent en Nijmegen

> Gratis busretour

tussen gemeente Lingewaard, Overbetuwe
of Nijmegen-Noord en Nijmegen

In aanloop naar de weekendafsluiting deelt de gemeente in samenwerking
met de VBO krasloten uit met mooie prijzen van deelnemende bedrijven.
OOK EEN PRIJS TER BESCHIKKING STELLEN?

www.nijmegen.nl/stadssingel

Deel 2 ontwerpers

Meer info en aanmelden bij de VBO: wimsmids@vbonijmegen.nl

