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Nog voordat de gemeenteraadsverkie-
zingen gehouden zijn, tekent zich in 
Nijmegen al een ruime meerderheid af 
van kandidaat-partijen/lijsten die het hele-
maal eens zijn met de wensen en speer-
punten in het Economisch Programma 
Binnenstad 2009-2012 van de Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen. 

Het realiseren van de plannen voor 
Plein1944 en de snelle bouw van parkeer-
garages aan de Van Schaeck Mathonsingel 
en Achter de Hezelpoort hebben absolute 
prioriteit in de meeste verkiezingprogram-
ma’s. De slechte bereikbaarheid van de 
stad is voor de meeste partijen de grootste 
ergernis. 

Schriftelijke vragen
Twaalf van de veertien partijen en lijsten 
die zich voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in Nijmegen hebben opgegeven 
hebben tot nu toe antwoord gegeven op 
schriftelijke vragen van NovioNova. De 
antwoorden zijn verwerkt in vergelijkend 
schema´s die nu (de 9 zittende partijen) 
en in februari (de 5 ´nieuwe´ partijen) in 
NovioNova gepubliceerd worden. Partijen 

Rondvraag NovioNova toont aan: zittende partijen scharen
zich achter Economisch Programma Binnenstad 2009-2012

Eensgezindheid over
wensen binnenstad

die niet in het schema voorkomen, hebben 
niet (tijdig) gereageerd op het verzoek van 
de redactie.

Politieke agenda
Met het oog op de komende gemeente-
raadsverkiezingen (op 3 maart a.s.) for-
muleerde het Binnenstadsmanagement, 
daarin gesteund ondermeer de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers en door de 
Federatie Ringstraten, al in oktober 2009 
een Economisch Programma. Daarin wer-
den wensen en eisen voor een goed functi-
onerende binnenstadseconomie, goed voor 
15.000 arbeidsplaatsen, in kaart gebracht. 
Het bedrijfsleven in hartje stad zette zich 
daarmee op de politieke agenda. 
NovioNova vroeg de partijen/lijsten die 
gaan deelnemen aan de verkiezingen of zij 
het eens of oneens zijn met zeven speer-
punten in het programma: aanpak beweg-
wijzering in de binnenstad, snel openbaar 
vervoer/hov/tram, extra parkeerterreinen, 
extra fietsenstallingen, een flexibeler 
functie/locatie van de weekmarkt, functie-
menging van winkels, horeca en cultuur en 
de vestiging van de Binnenstadshuis. 

Lees door op pagina 3

De vraag ‘Voelt uw fractie voor 
de vorming van een evenemen-
tenpot voor kleinere evenemen-
ten in de binnenstad?’ is door 
alle raadskandidaten met een 
zeker enthousiasme beantwoord. 
Een aantal partijen/lijsten (PvdA, 

CDA, VVD, GroenLinks) vinden de vor-
ming van zo’n pot, waaruit organisatoren 
van kleinere binnenstadsevenementen een 
soort startsubsidie zouden kunnen krij-
gen, ‘een prima idee’.
In een aantal gevallen wordt het 
Ondernemersfonds aangewezen als de 

bron voor die evenementenpot (SP, CDA, 
VVD). De binnenstadsondernemers zou-
den zelf ook een bijdrage moeten leveren 
ter vulling van die pot, vindt D66 expliciet.

Evenementenpot is ‘prima idee’

Deze nieuwsbrief van binnenstadsmagazine NovioNova is voor een belangrijk deel gewijd aan de 

komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart, waarvoor momenteel de rode potloden 

worden geslepen.

Veertien partijen strijden om de 39 beschikbare zetels. Negen daarvan zijn partijen die al in de 

gemeenteraad vertegenwoordigd zijn: GroenLinks, SP, PvdA, D66, CDA, VVD, VSP Nijmegen, 

stadspartij Nijmegen Nu en de lijst ‘Gewoon Nijmegen’. Er hebben zich vijf mogelijke nieuwkomers 

aangemeld: ChristenUnie (CU), lijst Ramon Barends (ONP), Lijst Koekoek, Democratische Partij 

voor Solidarteit (DSP) en de Nederlandse Volks Unie (NVU). In deze nieuwsbrief besteden we 

aandacht aan de 9 zittende partijen, in februari komen de nieuwkomers aan bod.
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Evenementen
“Het Ondernemersfonds 2009 
draagt bij aan een aantal 
Nijmeegse evenementen die dit 
jaar zullen plaatsvinden”, zo 
meldt Van Gaalen. “Zo kunnen 
het UITfestival, het Gebroeders 
Van Limburgfestival en het 
Tangofestival op financiële 
steun rekenen.” 

Verder wordt voorgesteld uit het 
Ondernemersfonds subsidie te 
geven voor onder meer de aan
lichting van historische gevels in 
de Lange Hezelstraat en de rea
lisatie van het Binnenstadshuis 
Nijmegen, waarin Vereniging 
Binnenstadondernemers, Stich
ting Binnen stadsmanagement, 
Koninklijke Horeca Nederland 
 afdeling Nijmegen, Federatie 
Ringstraten Nijmegen, Cultureel 
Netwerk Nijmegen en ACBN 
Evenementenorganisatie gaan 
samenwerken.

Taskforce Ondernemersfonds heeft verdeling 2009 rond

Ondernemersfonds 2010
per 1 maart opengesteld

Als het college van burge
meester en wethouders en de 
gemeenteraad met de voorstel
len instemmen, dan keert het 
Ondernemersfonds 2009 ruim 
1,2 miljoen euro uit aan uit
eenlopende projecten die door 
het Nijmeegse bedrijfsleven zijn 
aangedragen.

Tegelijkertijd wordt het 
Ondernemersfonds 2010 open 
gesteld. “Per 1 maart is het 
mogelijk aanvragen in te die
nen voor het Ondernemersfonds 
2010. Dat kan tot en met 30 
mei”, aldus  drs. Eric van Gaalen, 
voorzitter van de Taskforce 
Ondernemersfonds. 

Quickscan
Van Gaalen adviseert belangstel
lenden gebruik te maken van 
de A4service, een soort quicks
can voor de aanvragen bij het 
fonds waarmee heel snel gezien 

kan worden of een eventuele  
subsidieaanvraag kans van sla
gen heeft.

Het Ondernemersfonds, opgericht 
in 2006, wordt ingezet om ‘projec
ten te steunen die een economisch 
effect genereren en op die manier 
bijdragen aan het ondernemerskli
maat in Nijmegen’. Het wordt jaar
lijks door de gemeente Nijmegen 
gevuld met anderhalf miljoen 
euro vanuit de ozbopbrengsten. 

De Taskforce verdeelt het geld 
en bestaat uit een stuurgroep 
waarin ondernemersorganisaties 
als MKBNijmegen, Industriële 
Kring Nijmegen, VNONCW regio 
ArnhemNijmegen, Stichting Bin  
nenstadmanagement Nijmegen 
en de Kamer van Koophandel. 
zitting hebben en waarvan 
wethouder Hannie Kunst van 
Economische Zaken adviserend 
lid is.  

Taskforce Ondernemersfonds
p/a Wolfskuilseweg 279
6542 AA Nijmegen
T 024-8904056  F 024-8904049
E info@mkbnijmegen.nl

Voorzitter Eric van Gaalen van 
Taskforce Ondernemersfonds 
maakte bekend dat vanaf 
1 maart de aanvragen voor 
2010 bij het Ondernemers-
fonds ingediend kunnen wor-
den. Foto: Theo van Zwam. 

Mariken Winterfeesten

Solartrein

Gebroeders van Limburgfestival

De Taskforce Ondernemers fonds heeft het gemeentebestuur geadviseerd totaal 
16 van de 39 projectaanvragen van Nijmeegse ondernemers te honoreren. 
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NovioNova, hét binnenstadsmagazine van Nijmegen, 

verschijnt maandelijks, afwisselend in de vorm van 

een Nieuwsbrief en in de vorm van een Magazine.

De NovioNova Nieuwsbrief 2010 is mogelijk 

gemaakt door Stichting Binnenstadsmanagement 

Nijmegen en dankzij de bijdragen van 

 • Taskforce Ondernemersfonds

 • Brunet Advocaten

 • Gemeente Nijmegen, afd. EZ 

Pieter Nabbe, André Sonneville

Theo van Zwam, Edwin Stoffer

Louman & Friso, Nijmegen

Elles Jonker, 0647 087974

drukkerij Trioprint, Nijmegen

Fietsdiensten.nl, Nijmegen

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 2-2010 (maga-
zine) van NovioNova, verschijningsdatum 
18 februari, is op maandag 1 februari 2010.
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7 febr

S T I C H T I N G  B I N N E N S T A D S M A N A G E M E N T  N I J M E G E N

K o M  M E T  D E  B u S ,  B r E N G  B r E N G T  J E !

Valentijn thema voor
koopzondag 7 februari
De koopzondag 7 februari staat in de 
Nijmeegse binnenstad in het teken van 
Valentijnsdag, die precies een week later 
(op zondag 14 februari) wereldwijd gevierd 
wordt. Nijmeegse winkeliers worden 
opgeroepen die week hun etalages op 
Valentijnsdag af te stemmen. 

Ter promotie tot deelname aan de themakoop-
zondag Valentijnsdag worden zij voorzien van 
snoephartjes (‘Altijd hart voor de binnenstad 

van Nijmegen’) waarop zij hun klan-
ten en andere binnenstadbezoekers 
kunnen trakteren. 
De viering van Valentijnsdag is 
komen overwaaien uit Engeland en 
de Verenigde Staten, waar mensen 
elkaar een bloemengroet of een 
kaartje sturen uit liefde, waardering 
of dankbaarheid. Naast de bloemen-
handel, posterijen en wenskaarten-
branche spannen zich tegenwoordig 
ook andere branches in om deze 
gedachte in Nederland tot leven te 
roepen.

Hart voor de binnenstad van Nijmegen, 
op 7 februari als snoepgoed.

doorlees van pagina 1

Kanttekening
Met hier en daar een kanttekening blijken 
alle zittende partijen van links tot rechts 
het met de aangehaalde wensen vanuit de 
binnenstad eens te zijn. SP en Nijmegen 
Nu pleiten voor een vaste marktlocatie. 
Het CDA wil bij de vestiging van het 
Binnenstadshuis een ‘sluitend financieel 
plaatje’. De Verenigde Seniorenpartij (VSP) 
Nijmegen ziet niets in functiemenging van 
winkels, horeca en cultuur. GroenLinks, PvdA, 
D66 en VVD zijn het zonder commentaar 
eens met de genoemde speerpunten.

Herbouw Donjon
Uit de rondvraag van NovioNova komt 
naar voren dat de zittende partijen staan te 
popelen om te beginnen aan de herbouw 
van de Donjon op het Valkhof. Hetzelfde 
geldt voor de bouw van een ondergrondse 
parkeergarage met daarboven al dan niet 
een hotel op de Wedren. Enkele partijen/
lijsten vragen daarbij wel om aandacht 
voor de huidige functie van de Wedren, 
onder andere als star- en finishlocatie voor 
de Vierdaagse. 
In antwoord op de vraag wanneer en hoe 
de partijen het parkeerprobleem in de bin-
nenstad hebben opgelost, vallen de kandi-
daten over elkaar heen om aan te geven dat 
ze de afgelopen ´regeringsperiode´ daar 
heel hard aan getrokken hebben en dat nu 
snel de parkeergarages aan de Van Schaeck 
Mathonsingel en Achter de Hezelpoort 
gebouwd moeten worden. Daarbij heeft de 
heersende politiek ook veel aandacht voor 
uitbreiding, in de toekomst, van het aantal 
fietsenstallingen in de binnenstad.

Politie-inzet
Alle kandidaat-partijen/lijsten zijn het er 
ook over eens dat er in de binnenstad altijd 
voldoende politie-inzet mogelijk moet zijn 
voor de begeleiding van evenementen, 
groot of klein. Enkele partijen doen de sug-
gestie om voor die taak desnoods de stads-
toezichthouders in te schakelen. 
Waar Nijmegen Nu vraagtekens zet bij 
het idee om de Gerard Noodstraat op te 
nemen in het Ringstratenproject, is de 
PvdA daar vierkant tegen. De overige par-
tijen vertegenwoordigd in de huidige raad, 
zijn er voorstander van, mits integratie ver-
loopt in overleg met de ondernemers in die 
straat en de noodzaak wordt aangetoond. 

Groeiende leegstand
De slechte bereikbaarheid van de binnen-
stad wordt het vaakst genoemd als grootste 
ergernis van de partijen/lijsten die aan de 
verkiezingen zullen deelnemen. Te weinig 
gelegenheid om je fiets te stallen scoort ook 
hoog. Verder zijn de desolate aanblik van 
Plein1944 en Bloemerstraat, de groeiende 
leegstand in het centrum en de venstertij-
den in de horeca genoemd als ergernissen. 
       Zie ook pagina’s 4, 5 en 6

Het grote verkiezingsdebat dat op 23 
februari vanaf 20.00 uur in Arthouse 
LUX wordt gehouden zal in het teken 
staan van de lokale economie. Tijdens 
het debat, in het verlengde van eerdere 
stadsdebatten geïnitieerd door organi-
saties van binnenstadsondernemers, 
komt meer aan bod dan de binnenstad 
alleen. 

De kandidaten voor de gemeenteraad 
worden niet alleen aan de tand gevoeld 

over het Economisch Programma 
Binnenstad 2009-2012, maar ook over 
andere belangrijke onderwerpen die de 
Nijmeegse economie aangaan.
Het Grote Verkiezingsdebat, voor ieder-
een gratis toegankelijk, wordt gevoerd 
onder leiding van Rob Jaspers en John 
Spierings, de presentatoren van het twee-
wekelijkse Nijmeegs Nieuwscafé. 

Kaarten zijn gratis bij de kassa van LUX 
aan het Mariënburg af te halen.     

Verkiezingsdebat in teken economie

Politiek vanuit winkelpanden
Met de gemeenteraadverkiezingen 
op komst heeft politieke partij D66 
tijdelijk een pand gehuurd in de 
Bloemerstraat. Vanaf nummer 88 
wordt de komende tijd campagne 
gevoerd.

Het CDA doet hetzelfde en heeft in een 
winkelpand in de Van Welderenstraat 
100A een zg. huiskamer ingericht. 
Stadspartij Nijmegen Nu van Ben van 

Hees heeft voor de duur van de verkie-
zingscampagne onderdak heeft gevon-
den bij Mobility Store in de Ziekerstraat. 
En Jo Jansen van ‘Gewoon Nijmegen’ 
zetelt als altijd in zijn eigen restaurant 
‘t Lemke aan de Lange Hezelstraat.
Dat geldt ook voor Robert Koekoek, 
lijsttrekker van Lijst Koekoek, die in de 
Hertogstraat een groentewinkel en op de 
markt op Kelfkensbos een groentekraam 
bestiert.

Volg
ende m

aand: C
la

udiu
s 

40 ja
ar!

Bisschop Hamerstraat 12      6511 NB Nijmegen
Telefoon en fax (024) 322 14 56

www.restaurantclaudius.nl
Dinsdag t/m zondag geopend v.a. 18.00 uur

Maandag gesloten. 

anno 1970

...waar dineren 
lekker eten is 
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Bent u het eens/oneens met de 
speerpunten uit het Economisch 

Programma Binnenstad 2009/2012? 
•Aanpak bewegwijzering •Snel 

openbaar vervoer •Extra p-terrein 
•Extra fietsstalling •Functie week-
markt •Functiemenging winkels/

horeca/cultuur? •Binnenstadhuis? 

Werkt u in de komende
periode mee aan snelle 
realisatie van Donjon?

Geef prioriteit aan in majeure
projecten in de binnenstad

(1 t/m 3)

Geeft u p-garage + hotel Wedren 
hoge prioriteit?

Reserveert u extra middelen 
voor voldoende politie/inzet 

bij evenementen? 

Voelt u voor de vorming van een 
evenementenpot voor kleinere

evenementen in de binnenstad? 

Wordt de G. Noodtstraat
in uw visie ook een ringstraat? 

Wanneer?

Wanneer en hoe heeft u 
het p-probleem in de 
binnenstad opgelost? 

Wat is uw grootste ergernis 
in de binnenstad?

De SP is het eens met alle speerpunten. De 
partij pleit voor een vaste marktlokatie.

Herbouw van de Donjon heeft onze steun. 
Voorwaarden herbouw vindt alleen plaats met 
authentiek materiaal en kost de gemeente 
geen geld; de toren moet openbaar toeganke-
lijk zijn. De raad heeft het laatste woord over 
de (commerciële) invulling van de Donjon. 

1. Ontwikkeling Plein 1944 + garage vergun-
ninghouders en fietsenstalling

2. Realiseren voldoende (fiets)parkeerplek-
ken door bezoekersgarage Van Schaeck 
Mathonsingel en Hezelpoort

3. Realisering HOV/ tram door de binnenstad

Ja, voordat de al geplande parkeergarages zijn 
aangelegd, ontwikkelt de gemeente een plan 
voor de bouw van een ondergrondse parkeer-
garage aan de Wedren.

Er moet altijd voldoende politie beschikbaar 
zijn voor de organisatie van evenementen.
De financiering van de politie is de verant-
woordelijkheid van de landelijke overheid. De 
gemeente kan de politie zonodig ondersteu-
nen met gemeentelijke toezichthouders.
 
Ja, hiervoor zou een deel van het onderne-
mersfonds te gebruiken zijn.
 

Ja, al is het huidige aanbod nog onvoldoende 
om als volwaardige ringstaat te fungeren. In 
overleg tijdpad/acties ontwikkelen.
 

Met bezoekersgarages (+ fietsenstalling) aan 
de Van Schaeck Mathonsingel, Hezelpoort 
en onder Plein 1944 zijn de (fiets)parkeer-
problemen voorlopig opgelost. Voor de 
toekomst: een ondergrondse parkeergarage 
op de Wedren, een hoogwaardig openbaar 
vervoersnetwerk (HOV) met tramsysteem van 
Heijendaal - Centraal Station - Centrum.
 
Bereikbaarheid Nijmegen. Die moet de hele 
week goed zijn. Met de aanleg van de stads-
brug en verbreding van de A50 zijn de bereik-
baarheidsproblemen voor Nijmegen voorlopig 
opgelost.

GroenLinks is het eens met alle speerpunten.

GroenLinks respecteert de uitkomst van het 
referendum van 2006. Dat betekent ook dat 
de realisatie niet ten koste mag gaan van het 
archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed en 
dat er geen gemeenschapsgeld in gestoken 
wordt.

1. Opknappen Plein 1944
2. Aanleg HOV (tram)
3. Nieuwbouw Doornroosje

De combinatie van een parkeergarage met 
een hotel op de Wedren kan interessant zijn. 
Nijmegen kan nog wel een goed hotel gebrui-
ken. Met een ondergrondse parkeergarage erbij 
kunnen meer parkeerplaatsen op straat opgehe-
ven worden ten behoeve van terrasjes of groen.

De gemeente beheert niet het budget van de 
politie. Evenementen zijn echter zo belangrijk 
voor de stad dat de politie voldoende mensen 
moet inzetten.

Een evenementenpot voor kleinere evenemen-
ten is een goed idee.

De Gerard Noodtstraat is feitelijk al een 
Ringstraat met enkele gespecialiseerde  
winkels.

Zoals nu bij transferium Ressen (Waal sprin-
ter), moeten er ook transferia komen bij 52 
Degrees en de Radboud Universiteit. Voor vol-
doende parkeerplekken aan de randen van het 
centrum worden nu twee garages gebouwd, 
(optie op een derde (Wedren)). Daarna de 
garages hartje stad speciaal voor bewoners en 
parkeerplaatsen op straat voor kortparkeerders.

Plein 1944 en de Bloemerstraat moeten zo 
snel mogelijk opgeknapt worden, zodat het 
hele centrum aantrekkelijk is voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers.

De PvdA is het eens met alle speerpunten.

Ja, in ons verkiezingsprogramma van 2006 
stond dat de PvdA voor de herbouw van de 
Donjon is. De Donjon is een nieuwe trekker 
voor bezoekers aan de binnenstad; dus bou-
wen.

1. Bereikbaarheid
2. Parkeren, voor auto’s én fietsen
3. Aanpak Bloemerstraat/realisatie nieuwbouw 

Plein 1944.

Ja, wij zijn voorstander van de bouw van 
nieuwe parkeergarages aan de randen van het 
stadscentrum. Een goed hotel op die locatie is 
een prima aanvulling op het nu nog beperkte 
aanbod in de stad.

Wij willen in gesprek met de burgemeester 
over de inzet van politie bij evenementen; dit 
is belangrijk voor de aantrekkingskracht van 
het stadscentrum.

 Ja, prima idee.

Voorkomen moet worden dat vanwege het 
succes van de huidige ringstraten, elke straat 
rondom het centrum ringstraat wordt. De 
Gerard Noodtstraat is een prachtig opgeknapte 
straat met een combinatie van wonen en kleine 
bedrijvigheid. Heeft daarmee een wat ander 
karakter dan de ringstraten.

Wat de PvdA betreft zo spoedig mogelijk een 
p-garage onder Wedren, Schaijk Mathonsingel, 
achter Hezelpoort. Parkeren voor inwoners en 
bezoekers zoveel mogelijk onder de grond en 
kort parkeren in de straten.

Parkeren (zowel voor auto’s als de fietsen), 
realisatie Plein 1944, aanpak Bloemerstraat, 
bereikbaarheid binnenstad. 

Vraag/kwestie SP Groen Links PvdA D66 NijmegenNU CDA
Hans van Hooft Jan van der Meer Hannie Kunst
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De PvdA is het eens met alle speerpunten.

Ja, in ons verkiezingsprogramma van 2006 
stond dat de PvdA voor de herbouw van de 
Donjon is. De Donjon is een nieuwe trekker 
voor bezoekers aan de binnenstad; dus bou-
wen.

1. Bereikbaarheid
2. Parkeren, voor auto’s én fietsen
3. Aanpak Bloemerstraat/realisatie nieuwbouw 

Plein 1944.

Ja, wij zijn voorstander van de bouw van 
nieuwe parkeergarages aan de randen van het 
stadscentrum. Een goed hotel op die locatie is 
een prima aanvulling op het nu nog beperkte 
aanbod in de stad.

Wij willen in gesprek met de burgemeester 
over de inzet van politie bij evenementen; dit 
is belangrijk voor de aantrekkingskracht van 
het stadscentrum.

 Ja, prima idee.

Voorkomen moet worden dat vanwege het 
succes van de huidige ringstraten, elke straat 
rondom het centrum ringstraat wordt. De 
Gerard Noodtstraat is een prachtig opgeknapte 
straat met een combinatie van wonen en kleine 
bedrijvigheid. Heeft daarmee een wat ander 
karakter dan de ringstraten.

Wat de PvdA betreft zo spoedig mogelijk een 
p-garage onder Wedren, Schaijk Mathonsingel, 
achter Hezelpoort. Parkeren voor inwoners en 
bezoekers zoveel mogelijk onder de grond en 
kort parkeren in de straten.

Parkeren (zowel voor auto’s als de fietsen), 
realisatie Plein 1944, aanpak Bloemerstraat, 
bereikbaarheid binnenstad. 

D66 is het eens met alle speerpunten.

Absoluut! D66 Nijmegen kwam 4 jaar geleden 
met het initiatief voor het referendum over de 
herbouw van de Donjon. De uitslag was dui-
delijk en het wordt hoog tijd dat de Donjon er 
nu ook daadwerkelijk komt.

1. Upgrade/herinrichting Bloemerstraat/
Smetiusstraat

2. Ontwikkeling Plein 1944 
3. Betere verbinding Waalkade met binnenstad

D66 Nijmegen is voor een ondergrondse 
parkeergarage op de Wedren, met een hotel 
en een park op maaiveld. De Wedren moet 
wel geschikt blijven voor gebruik tijdens de 
Vierdaagse.

De beveiliging bij grote evenementen moet 
passen bij het karakter van het evenement. 
De veiligheid staat voorop, niet hoeveel inzet 
er is. 

Het zou goed zijn als alle ondernemers in de 
binnenstad bijdragen aan het realiseren van 
evenementen omdat iedereen er voordeel van 
heeft. Een evenementenpot kan het probleem 
van ‘freeriders’ ondervangen.

Een aantal straten in het centrum verdient 
meer aandacht. De Gerard Noodtstraat is 
er daar een van. De gemeente moet handen 
ineen slaan met bewoners en ondernemers 
om deze straten aantrekkelijker te maken.

Oplossen van het parkeerprobleem verdient 
prioriteit. We verminderen de problemen door 
in te zetten op realisatie van extra parkeer-
plaatsen, Hoogwaardig Openbaar Vervoer en  
het verder  verbeteren van de fietsvoorzienin-
gen. 

Er zijn nog steeds veel te weinig plekken waar 
fietsen veilig gestald kunnen worden. De 
bewegwijzering voor fietsers is slecht. De poli-
tie moet  meer patrouilleren.

Het CDA is het eens met alle speerpunten. 
Bij ‘flexibeler weekmarkt’ moet er overeen-
stemming zijn met de ambulante handel. ‘Er 
moet gestreefd worden naar win-win.’ Aan de 
functiemenging winkels/horeca/cultuur voegt 
het CDA de component ‘wonen’ toe.Voor ves-
tiging van het Binnenstadshuis eist het CDA 
een ‘sluitend financieel plaatje’.

Wij zijn groot voorstander van snelle realisatie 
van de Donjon.

1. Parkeergarages van Schaeck Mathonsingel 
en Hezelpoort

2. Ontwikkeling stationsgebied
3. Wonen boven winkels

We zijn voorstander van het realiseren van 
een p-garage met hotel op de Wedren (indien 
het te combineren valt met functie voor de 
Vierdaagse.

Dat is wel wenselijk, maar over de inzet en 
middelen van de politie gaan we als gemeente-
raad niet direct. We willen wel dat ook Bureau 
Toezicht efficiënt wordt ingezet op evenemen-
ten; daar hebben we zelf regie op.

De fractie vindt de vorming van een evene-
mentenpot voor kleinere evenementen in de 
binnenstad een goede zaak. Gedeeltelijk is er 
ruimte in het cultuurprogramma. Verder afwe-
gen binnen het ondernemersfonds. 

Prima idee om Gerard Noodtstraat bij de ring-
straten te voegen. Mag per direct.

Of het parkeerprobleem voor altijd is op 
te lossen is de grote vraag. Wel kunnen we 
zorgen voor veel meer capaciteit, door de 
Wedren-garage te ontwikkelen en het gebruik 
van de ROC-locatie buiten schooltijden te sti-
muleren voor winkeliers en hun personeel. 

De bereikbaarheid in het algemeen,nu en in 
de toekomst. Dus doorstroming bevorderen 
en voor langere termijn doortrekking A73.

Stadspartij Nijmegen Nu is het op één na, 
eens met alle speerpunten. Over een flexibeler 
weekmarkt, zegt Nijmegen Nu: ‘We geloven in 
een vaste locatie voor de markt. De markt is al 
eeuwenlang belangrijk voor de stad. Eigenlijk 
zou een overdekte markt serieus onderzocht 
moeten worden, alsook iedere dag markt.’

Ja. Wij zijn altijd zeer groot voorstander 
geweest. Liever vandaag nog dan morgen, 
dit in samenhang in een museumkwartier: 
Valkhofmuseum, Donjon, Stratenmakerstoren

1. Parkeren en bereikbaarheid
2. Zichtbaar maken van de geschiedenis van 

Nijmegen 
3. Ruimte creëren voor ondernemende 

Nijmegenaren, minder regelgeving
 

Ook zonder hotel moet er zo spoedig mogelijk 
een parkeergarage onder de Wedren komen. 

Daar valt over te praten, maar eerst een 
discussie over welke evenementen en hun 
uitstraling. Trouwens het gaat dan om extra 
middelen voor toezicht, want de raad gaat niet 
rechtstreeks over inzet politie.
 

Ja, wij zijn voorstander van meer evene-
menten, er moet altijd iets te doen zijn in 
Nijmegen. Dat hoeven niet altijd grote profes-
sionele evenementen te zijn.

Zou kunnen maar waar hou je op, wat zijn de 
kern-ringstraten? In de Gerard Noodtstraat zit-
ten niet zo veel winkels, wel ondernemingen. 
Maar de winkelpanden moeten wel als winkel 
worden gebruikt en niet voor wonen.

Het parkeerprobleem is morgen niet opgelost. 
Wij hebben als fractie hard getrokken aan de 
Van Schaeck Mathonsingel maar ook het ini-
tiatief genomen om in een aantal Ringstraten 
overdag alleen maar bezoekers te laten par-
keren.

Gebrek aan parkeerplaatsen voor auto’s maar 
ook voor de fietsen van binnenstadbewoners. 
Daarnaast, te weinig en onvoldoende divers 
openbaar vervoer.

Vraag/kwestie SP Groen Links PvdA D66 NijmegenNU CDA
Hannie Kunst Rob Jetten Ben van Hees Chantal Theunissen
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Bent u het eens/oneens met de 
speerpunten uit het Economisch 

Programma Binnenstad 2009/2012? 
•Aanpak bewegwijzering •Snel 

openbaar vervoer •Extra p-terrein 
•Extra fietsstalling •Functie week-
markt •Functiemenging winkels/

horeca/cultuur? •Binnenstadhuis? 

Werkt u in de komende
periode mee aan snelle 
realisatie van Donjon?

Geef prioriteit aan in majeure
projecten in de binnenstad

(1 t/m 3)

Geeft u p-garage + hotel Wedren 
hoge prioriteit?

Reserveert u extra middelen 
voor voldoende politie/inzet 

bij evenementen? 

Voelt u voor de vorming van een 
evenementenpot voor kleinere

evenementen in de binnenstad? 

Wordt de G. Noodtstraat
in uw visie ook een ringstraat? 

Wanneer?

Wanneer en hoe heeft u 
het p-probleem in de 
binnenstad opgelost? 

Wat is uw grootste ergernis 
in de binnenstad?

De VVD is het eens met alle speer-
punten.

De VVD is voor herbouw van de 
Donjon. Het maakt de stad aantrekke-
lijk voor toeristen. De gemeente moet 
stappen zetten om herbouw zo spoe-
dig mogelijk te laten beginnen.

1. Verbeteren bereikbaarheid
2. Uitbreiden van het aantal parkeer-

garages 
3. Uitstraling binnenstad.

De VVD wil een extra garage aan de 
zuidkant van het centrum, bijvoor-
beeld onder de Wedren. Nieuwe 
hotels bieden toeristen een breder 
aanbod. 

Goede en publiekswervende evene-
menten mogen geen last hebben van 
capaciteitsvraagstukken bij de politie. 
Er dient voldoende politie-inzet te zijn 
tijdens evenementen in de stad.

De VVD wil dat men makkelijker 
aanspraak kan maken op het onderne-
mersfonds. Een evenementenpot past 
daar prima bij.

De Gerard Noodtstraat behoort voor 
de VVD zeker tot de ringstraten. 
Uitbreiding (inclusief het moment) 
van de Ringstraten dient in gezamen-
lijk overleg plaats te vinden

De aanleg van de voorgenomen par-
keergarages dient zo spoedig mogelijk 
te beginnen. De VVD wil voor de korte 
termijn de Eiermarktgarage openstel-
len voor kort parkeren en parkeren 
onder de Waalbrug mogelijk maken. 

Slechte bereikbaarheid Nijmegen. 

De VSP Nijmegen is het eens met alle 
speerpunten, behalve waar het gaat om 
functiemenging van winkels, horeca en 
cultuur. 

Herbouw Donjon, ja. Herbouw van het 
hele Valkhof, nee. De kosten voor de 
gemeente dienen beperkt te blijven.
 

1. Herinrichting Plein 1944 volgens het 
prijswinnende plan zonder aanpas-
singen van de gemeente en inves-
teerders.

2. Aankleding van het Kelfkensbos.
3. Herinrichting en aantrekkelijk maken 

Burchtstraat.

Wij zijn voorstander van een onder-
grondse parkeergarage. De bouw van 
een hotel moet eerst eens goed bestu-
deerd worden.

Als er middelen zijn om de voetbal-
wedstrijden in het Gofferststadion te 
begeleiden, dan moet dat ook kunnen 
in de binnenstad. Desnoods zetten we 
toezichthouders in. 

Als dat uiteindelijk ten goede komt aan 
de kleine middenstand, zijn wij er voor-
stander van.

Indien de noodzaak wordt aangetoond, 
kan de Gerard Noodtstraat best aan-
sluiten bij het ringstratenproject.

Wij blijven pleiten voor voldoende 
plaatsen voor kortparkeerders, die voor 
een taruief van n1 euro voor het eerste 
uur in de stad terecht moeten kunnen. 
Gereduceerd parkeren in Nijmegen 
moet om de concurrentie met plaatsen 
om ons heen aan te kunnen gaan.

De groeiende leegstand in het centrum 
en het parkeren (geen plaatsen en te 
duur) zijn onze grootste ergernissen. 

Vraag/kwestie                          Seniorenpartij                   VVD                  
Michel Hulskorte Hayke Hulskorte

Strijden tegen imago
‘parkeer onvriendelijk’

Wethouder Jan van der Meer: 
‘Projecten gaan nu echt beginnen’

Het stallen van fietsen in de 
Nijmeegse binnenstad is net 
zo’n heet hangijzer als het par-
keren van auto’s in de stad. 
Vrijwel alle partijen besteden er 
in hun verkiezingsprogramma’s 
op een of andere manier aan-
dacht aan en het is niet voor 
niets dat verkeerswethouder 
Jan van der Meer de laatste 
maanden nieuwe en aanvul-
lende maatregelen aankondigde 
in het kader van het fietspar-
keerbeleid. 

Regeltegels
Extra stallingsruimte voor fiet-
sers in de binnenstad en bij het 
station, het vervroegen van de 
openingstijden van de gratis 
bewaakte fietsenstallingen aan 
de Bisschop Hamerstraat en 
Mariënburg, extra ‘regeltegels’ 
die fietsers informeren over het 
fietsparkeerbeleid, en verlaging 
van de bestuursdwang voor fout-
geparkeerde fietsen van 25 euro 
naar 10 euro.
Al in maart komen er op het 
Stationsplein, voor gebouw 
Metterswane, 360 klemmen bij 
en de komende maanden wordt 
ook de eerder aangekondigde 
uitbreiding van de gratis stalling 
aan de westzijde van het station 
(1300 fietsklemmen naast het 
UWV-kantoor) gerealiseerd. 
Concrete maatregelen moeten 
Van der Meer helpen in zijn strijd 
tegen het imago ‘parkeeronvrien-
delijk’ waarmee Nijmegen nog 
steeds te boek staat.
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Agenda2010
Koopzondagen 2010 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 7 februari • 7 maart • 5 april • 2 en 24 mei 
• 6 juni • 4 en 18 juli • 1 augustus 
• 5 september • 3 oktober • 7 en 28 november 
• 5, 12 en 19 december

Evenementenkalender 
januari/februari 

Donderdag 28 januari
Verschijning nummer 01-2010 van ‘NovioNova’, 
het binnenstadsmagazine van Nijmegen. 
Informatie: www.novionova.nl

Zaterdag 30 januari
Boekenmarkt, plein 1944

Zondag 31 januari 
Gratis optredens in restaurant OportO in de 
Hertogstraat van resp. Oleg Lysenko (accordeon-
virtuoos) en het Caroline Lobanov Ensemble. 
Van 16.00 tot 19.00 uur. 
Informatie: www.restaurantoporto.nl 

Dinsdag 26 januari
Optreden van Jeans in Cultureel Centrum Cardo, 
Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek, vanaf 20.30 uur. 
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Woensdag 27 januari 
2de Gedichtennacht met thema ‘over de grens’, in 
Merleyn, Hertogstraat 13, vanaf 20.00 uur.
Informatie: www.wintertuin.nl 

Vrijdag 29 januari
Uitreiking van de 13de Burgemeester Dales 
Prijs door het COC Nijmegen. Tevens 13de 
Burgemeester Dales Lezing door Fatima Elatik, 
stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel 
Zeeburg. In het stadhuis van Nijmegen, van 20.00 
tot 22.00 uur. 

Woensdag 3 t/m zaterdag 6 februari
Selexyz dekker v.d. vegt: ‘Duizenden boeken in 
Tranen’ boekenbeurs in de Stevenskerk. Zie voor de 
wisselende openingstijden de website. 
Informatie: www.stevenskerk.nl 

Donderdag 4 februari
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

Donderdag 4 en 11 februari
Optredens in Cultureel Centrum Cardo, 
Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek, van resp. 
Stevie Wonder Tribute Band, vanaf 20.30 uur en 
‘All The Way Music in concert” met Petra Berger, 
vanaf 20.00 uur.
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Vrijdag 5 februari
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-
restaurant De Vereeniging. 
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 6 februari
Stichting Ontcommmer met Vesper, Improvisaties 
met medewerking van Berry van Berkum, orgel en 
Pip van Steen, fluit, van 16.00 tot 16.45 uur in de 
Stevenskerk. Informatie: www.stevenskerk.nl 

Zaterdag 6 en 13 februari
Boekenmarkt, plein 1944

Zondag 7 februari
Roparun Nijmegen, mini-roparuntraining, start en 
finish Waalkade, café Figaro. Simulatie van de echte 
Roparun, over een afstand van 60 km compleet 
met 2 lopersteams, 4 fietsers, begeleidende auto’s 
cateringteam en masseurs. 

Zondag 7 en 14 februari
Gratis optredens in restaurant OportO in de 
Hertogstraat met resp. Fado en meer en traditione-
le brazilaanse choro. De optredens zijn van 16.00 
tot 19.00 uur. Informatie: www.restaurantoporto.nl 

Zaterdag 13 t/m dinsdag 16 februari
Carnaval in Nijmegen; zie voor nadere informatie 
de website of de carnavalskrant. 
Informatie: www.knotsenburg.nl

Zondag 14 februari
Jaarlijkse Knotsenburgse carnavalsoptocht door 
Nijmegen. Motto ‘Om de Knotsenburgse historie 
te uiten, zetten wij de bloemetjes buiten’. Met 
uitreiking van de nieuwe prijs: de Woonboulevard 
Nijmegen mottoprijs. 
Informatie: www.knotsenburg.nl

Dinsdag 23 februari
Grote Binnenstad Verkiezingsdebat. Een discus-
sieavond in LUX Nijmegen over de toekomst van 
de binnenstad met diverse lokale politici in aanloop 
naar de Gemeenteraadsverkiezingen.

Exposities binnenstad
Tot en met zondag 31 januari 2010

Poepgoed, een boeiende expositie voor jong én oud 
over de stoelgang van mens en dier. Informatie: 
www.natuurmuseum.nl 

Vrijdag 22 januari t/m zondag 7 februari 
‘De Verbindende Kracht Van Quilts’, een lappen-
deken van verhalen”. Een tentoonstelling over 
lappendekens (quilts) die bescherming en warmte 
boden aan mensen die na de bevrijding niets meer 
hadden. In de Molenstraatkerk in Nijmegen, iedere 
middag van 14.00 tot 17.00 uur.

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

In maart is Nijmegen helemaal in de ban van de 
Tango, dankzij het 7e Tangofestival Doble Ocho dat 
de stad tijdelijk transformeert tot ‘het Buenos Aires 
aan de Waal’. 
Een aanloop naar het Tangofestival wordt genomen 
op koopzondag 7 maart, wanneer er een tango-
muziekroute door de binnenstad wordt gelegd. In 
diverse winkels in de binnenstad vinden die zondag-
middag tangoconcerten en tangosalons plaats.

Het Tangofestival vindt met allerlei activiteiten verder 
plaats in het weekeinde van 13 en 14 maart en van 17 
tot en met 21 maart.
Van 12 tot 14 maart verrijst een Spiegeltent in het 
centrum met o.a. het Gelderlander Nieuwscafé. Het 
eigenlijke tangofestival is van 17 tot en met 21 maart.

Strijden tegen imago
‘parkeer onvriendelijk’

Wethouder Jan van der Meer: 
‘Projecten gaan nu echt beginnen’

Echt in zicht
“We doen er echt alles aan om de bereik-
baarheid van Nijmegen, ook van de bin-
nenstad, te verbeteren”, zegt Van der 
Meer stellig. De wethouder wijst op de 
grote projecten die op stapel staan ter 
leniging van de bereikbaarheids- en par-
keernood voor auto’s en fietsen in de stad. 
“Bouwprocedures kosten in dit land nu 
eenmaal heel veel tijd. Maar de bouw van 
de parkeergarages aan de Van Schaeck 
Mathonsingel (met gratis stalling voor 
1000 fietsen, red) en Achter de Hezelpoort 
komt nu toch echt in zicht. Dat geldt 
ook voor de realisering van een nieuw 
Plein1944 met ondergrondse parkeergele-
genheid voor bewoners en met een stalling 
voor 1200 fietsen. Ook dit jaar al gaan we 
aan de gang met de bouw van de stads-
brug. En we zijn al bezig met de omvor-
ming van de A325 tot stadssingel, waardoor 
we later ook een betere doorstroming van 
het verkeer op Trajanusplein en op de sin-
gels kunnen realiseren. Het zijn maar een 
paar voorbeelden.”

Met een hart
De problematiek rond het stallen van 
fietsen in de binnenstad is geen gemak-
kelijke. Van der Meer: “Je hebt te maken 
met ondernemers, bewoners en bezoekers 
van de binnenstad. En je kunt nu eenmaal 
niet altijd iedereen te vriend houden. Een 
bijna ongrijpbare groep zijn de ‘wildstal-
lers’,  mensen die zich nergens iets van 
aan trekken. Het door de gemeenteraad 
vastgestelde handhavingsbeleid is vooral 
op die groep gericht. We willen niet de boe-
man zijn, maar we willen handhaven met 
een hart. Vandaar dat we de ‘boete’ voor 
het fout stallen van een fiets hebben terug-
gebracht van 25 naar 10 euro.” 

Tango in de
etalages

Bekeken wordt of de bewaakte fietsenstalling 
in de Bisschop Hamerstraat uitgebreid kan 
worden door er een verdieping op te zetten. 
Foto: archief NovioNova.
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Nieuwe lommerd
Het pand Bloemerstraat 70-72 is verhuurd 
aan Used Products, een winkelketen 
die zich toelegt op in- en verkoop van 
duurzaam gebruikte producten & partij-
goederen. Daarnaast heeft de winkel een 
terugkoopoptie voor eerder aangeboden 
producten. Men kan er terecht voor com-
puters, fietsen, spelcomputers, dvd ’s, 
gereedschappen en muziekinstrumenten. 

Verhuisd
Uitgeverij Van Tilt is onlangs verhuisd. De 
uitgeverij van Marc Beerens, die zich heeft 
gespecialiseerd in wetenschappelijke wer-
ken, blijft in Nijmegen. Het nieuwe adres is 
Sint Annastraat 99.

Uitvaartverzorging 
in binnenstad

Meijer en Ten Hove Uitvaartverzorging 
heeft een pand aan de In de Betouwstraat 
betrokken.  Aanvankelijk werkten eigenaar 
John Meijer en zijn partner vanuit huis in 
Lankforst. “Maar”, zo verklaart hij desge-
vraagd, “in de stad zijn we makkelijk te vin-
den en vlakbij het station goed bereikbaar.”

Kunst in kristal
Nieuw in de stad is Moqui Chrystals, 
een winkel gespecialiseerd in kristallen 
voorwerpen en kunstobjecten. De winkel 
is te vinden in de Lange Hezelstraat op 
nummer 58, in het voormalige pand van 
Decomaster.

Eric Tonn opvolger
van Stefan Rutgers

De Stichting Cardo krijgt per 1 februari 
de 46-jarige Eric Tonn als directeur. Tonn, 
adjunct directeur van de Keizer Karel 
Podia, werkte eerder als manager in de 
horeca, in de gezondheidszorg en bij een 
uitgeverij. Hij volgt Stefan Rutgers op, 
die aan de wieg van Cardo stond. Door 
het organiseren van optredens door de 
bekendse Nederlandse artiesten in theater 
Werkenrode in Groesbeek, draagt Cardo bij 
aan de integratie van gehandicapten in de 
samenleving. Rutgers blijft als adviseur aan 
Cardo verbonden en gaat diverse advies-
taken bij zorgorganisatie Pluryn, waartoe 
Cardo behoort, vervullen.   

Koffie op het plein
Plein 1944 krijgt er een coffeeshop bij. Voor 
alle duidelijkheid; hier wordt koffie geser-
veerd. De naam is Sams Coffee & More 

en is een onderneming van Robin van de 
Boom. De koffie is te vinden op nummer 
119a, naast de schoenenwinkel Van de 
Ven. Het pandje wordt momenteel licht 
verbouwd. De shop gaat waarschijnlijk in 
maart open.

Verbouwen
Vanwege een verbouwing van het filiaal in 
de Molenstraat heeft Modehuis Ter Horst 
en Van geel tijdelijk onderdak gevonden op 
nummer 6 in de Ziekerstraat.

Hobbyisten aan het werk
Carla van Druten heeft vorige maand 
haar winkel annex expositieruimte 
Naora geopend in de Bloemerstraat 37. 
Liefhebbers van amateurkunst kunnen er 
terecht voor onder meer schilderijen, beeld-
houwwerken lampen en sieraden, vervaar-
digd uit diverse materialen.

Villa Lila weg uit 
In de Betouwstraat

Het huidige onderkomen van de hlbt-
beweging in Nijmegen, Villa Lila, wordt 
verkocht. COC Nijmegen, DITO! en 
Villa Lila gaan op zoek naar een nieuw 
roze huis dat betaalbaar is en voldoet 
aan de eisen. 

Hans Ruijs nieuwe
voorzitter ACBN

Het Actief Comité Binnenstad 
Nijmegen, organisator van onder meer 
de Vier daagsefeesten, heeft Hans Ruijs 
(62) benoemd tot voorzitter. Ruijs, 
geboren en getogen Nijmegenaar, begon in 
1982 zijn reclamebureau Ruijs Draaisma, 
dat hij in 2008 van de hand deed. Eerder 
was hij mede oprichter en voorzitter van 
de NEC-businessclub OSRN. Ruijs volgt bij 
het ACBN Theo Camps op, die vorig jaar 
afscheid nam. 

Wandelbond verhuisd
Wandelsportorganisatie KNBLO-NL en 
haar dochter Stichting DE 4DAAGSE zijn 
verhuisd naar de Berg en Dalseweg 225. 
Het huidige pand aan de Groesbeekseweg 
was al een aantal jaren te krap bemeten 
voor beide organisaties. 

Shoes!
In de Molenpoort is een filiaal van 
schoenengigant Shoetime gevestigd. Het 
pand werd eerder verhuurd aan Floris 
Yocarini die er zijn winkel Markant bestier-
de.

Schaatsen zo lang het kan
Het hoekpandje aan de Stikke Hezelstraat 
en Houtstraat, waar tot voor kort een 
outlet kledingzaak zaken deed, is tijdelijk 
verhuurd aan Heskens. Heskens brengt er 
net als vorig jaren schaatsen aan de man 
voor zolang het duurt. Daarna gaat het bij 
Verbeek makelaars weer in de verhuur.

Weg uit het centrum
Kelly Services, het uitzendbureau in de Van 
Welderenstraat is weg. Het pand staat te 
huur. 

Maatpakken
Il Giglio in de Lange Hezelstraat is weg. De 
onderneming had naar verluidt problemen 
met leverancier. Het pand staat te huur. Il 
Giglio is niet helemaal weg, de onderne-
ming gaat verder als webwinkel onder de 
naam www.besuited.nl.

Kantoorvilla onder handen 
Deze schitterende villa aan de Van Schaeck 
Mathonsingel wordt flink verbouwd.  
Volgens Verbeek makelaars wordt het 
een ‘top of the bill’ pand. Lang staat het 
vermoedelijk niet te huur. Op dit moment 
worden serieuze gesprekken gevoerd met 
een aantal belangstellenden. 

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