
ALTIJD
TANGO
IN
NIJMEGEN

7 MAART TANGO
MUZIEK ROUTE

12/03 - 21/03
07/03 KOOPZONDAG

TANGO FESTIVAL

www.vvvnijmegen.nl Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen

1

4

5

6

8 9

11

10

12

2

7

3

1.	 	V&D	Vroom	en	Dreesmann	Nijmegen	
Grote Markt 3 - www.vd.nl 

2.	 	Bibliotheek	Gelderland	Zuid
	 Marienburg 29 	
	 www.bibliotheekgelderlandzuid.nl 
3.	 	David	Mulder	

www.davidmulder.nl 
4.	 	Café	De	Opera
	 Koningstraat 34 - www.cafedeopera.nl 
5.	 	Hoogenboom	Mode
	 Molenstraat 106-108	
	 www.hoogenboommode.nl 
6.	 	Eet	en	Drinkhuijs	De	Waagh	

Grote Markt 26 - www.de-waagh.nl 
7.	 	Hotel	Courage	

Waalkade 108-112 - www.hotelcourage.nl 
8.	 	Zus	&	Zo	Keukengerei
	 Houtstraat 49-51	
	 www.zusenzokeukengerei.nl 
9.	 	Cappello	

Houtstraat 28 - www.cappello.nl 
10.	 	Jan	Janssen
	 Houtstraat 41 
11.	 	Jack’s	Casino	

www.jackscasino.nl 
12.	 	Podium
	 Van Welderenstraat 107	
	 www.podium-nijmegen.nl

ALTIJD
cULTUUR 
IN
NIJMEGEN

V&D Duo Hitula & Muuses tussen 14.00 – 16.30

Bibliotheek Cuartet Nuestro Tiempo tussen 13.00 - 14.30 

David Mulder Cuartet Nuestro Tiempo tussen 15.00 -16.30 

De Opera Trio a La Parilla tussen 14.00 - 17.00

Hoogenboom Trio Nocturna start 13.30 / 15.00 / 16.00

De Waagh Los Taitas start 17.00 - 21.00 

courage Trio Roberto Samba 3 sets tussen 14.00 - 17.00

Zus & Zo Hernan Ruiz & Friend 3 sets 13.30 / 14.30 / 15.30

cappello &
Jan Janssen Duo Las Dos tussen 13.00 - 16.00  

Jack’s casino Tango Dans vanaf 15.00 

Podium Tango Duo tussen 14.00 - 17.00 

Met	dank	aan: PA Geluid, Schreeven muziek, Jack’s Casino, 
www.22tango.nl en alle deelnemende winkeliers en horeca 
gelegenheden.

Fotografie: Lucien Lecarme, danspaar: Jolanda en Paulo
Organisatie: Kunstburo Lucien Lecarme - www.kunstburo.nl

Er mogen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze uitgave.

Nijmegen
Buenos Aires
aan de Waal

Jaargang 4, nr 02, NovioNova, hét magazine voor ondernemers in de Nijmeegse binnenstad.

Binnenstadondernemers 

kandidaat gemeenteraad

Maart: Buenos Aires 

aan de Waal

Hanzeverbond voor 

Vierdaagsefeesten

4

6

12

nummer 2

2010



V.l.n.r. Jos Tebarts, Ingrid en Frans Kuiken. Samen vieren ze 40 jaar Claudius.

Formule nooit gewijzigd, wel vaak gekopieerd

Claudius al 40 jaar 
vast culinair baken

“De kracht van Claudius is nog 
steeds de constante topkwaliteit 
van alle producten die bij ons 
vers op tafel komen”, zegt chefkok 
en oprichter van Claudius Frans 
Kuiken. 
“Als dat je leidraad is, kun je niets 
met twijfel. Als je ook maar één 
greintje twijfel hebt bij een drank-
je, een gerecht of de garnering 
die je gaat serveren, stop er dan 
maar mee. Dat houden we onze 
medewerkers al veertig jaar voor.” 

Kennelijk met succes, want 
Claudius wordt door een grote 
schare van vaste gasten uit 
Nijmegen en zeer wijde omtrek, 
van generatie tot generatie, nog 
steeds op handen gedragen. “We 
waren in 1970 de eerste bistro met 
Amerikaanse inslag. Een mooi 
stukje vlees of vis op de houtskool-
grill, bereid met verse bijgerech-
ten die allemaal separaat uitge-
serveerd worden. We hebben daar 
nooit iets aan veranderd, zelfs 
geen seconde over gedacht om het 
te veranderen”, aldus Kuiken.  

“In 1990 is Claudius van num-
mer 8 op de Bisschop Hamerstraat 
naar nummer 10 verhuisd”, ver-
telt Frans Kuiken. “Zo kregen we 
meer ruimte en konden we ook 
aan de slag in onze tuin. Onlangs 
hebben we het hele restaurant 
nog een keer grondig opgefrist.” 

Claudius telt 65 couverts en 
beschikt tevens over een gezel-
lige aperitiefbar. Het jubileum 
wordt gevierd in het weekeinde 
van 26 tot en met 28 februari, 
onder meer met ‘Proeven aan de 
Bataafse Tafel’ en een wijnproe-
verij. 

‘Bij twijfel gaat het niet door’ is een gouden en beproefde stelregel in 
restaurant Claudius aan de Bisschop Hamerstraat. Deze maand vieren 
Frans en Ingrid Kuiken en hun compagnon Jos Tebarts het 40-jarig 
bestaan van Claudius, dat zijn formule nooit gewijzigd maar wel vaak 
gekopieerd zag.

Bisschop Hamerstraat 12 
6511 NB Nijmegen
T (024) 322 14 56  
E restaurant.claudius@inter.nl.net  

a d v e r t o r i a l

 

Koninklijke Horeca Nederland is de brancheorganisatie 
voor ondernemers in horeca, recreatie en toerisme. 
Doel: ondernemers helpen te ondernemen. Dit doen 
wij zowel op landelijk als plaatselijk niveau.

De afdeling Groot Nijmegen is een eigen vereniging 
met bestuur. Daarin zitten uw collega’s. Zij proberen 
invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid. Dat 
betekent dat ze meepraten over onderwerpen als:

*    Toerisme;
*    Horecanota en horecaontwikkelingen in de
      toekomst;
*    Evenementen en marketing;
*    Gemeentelijke regelingen, leges en het
      ondernemersloket;
*    Jeugd en alcohol;
*    Oneerlijke concurrentie;
*    Bereikbaarheid, parkeren en aantrekkelijkheid
      van de stad;
*    Onderwijs en arbeidsmarkt.

De bestuursleden werken met vele organisaties samen 
o.a. het binnenstadsmanagement, VBO, ACBN en het 
ROC. In de stad zijn circa. 180 horecaondernemers lid 
en zij ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief 
met het laatste nieuws van de afdeling. Voor individuele 
vragen over hun eigen bedrijf kunnen leden terecht bij de 
afdeling Info en Advies in Woerden via tel.: 0348-489 411.

speerpunten
De afdeling Groot Nijmegen is van plan om in 2010 uw 
ervaringen met het ondernemersloket te verzamelen en 
te evalueren. Verder staat het jaar in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen en de economische agenda.

In april wordt een innovatietour georganiseerd langs 
inspirerende bedrijven in de buurt van Zwolle. Eén van 
de bedrijven die bezocht wordt is de Librije. Heeft u 
interesse; mail dan naar nijmegen@horeca.org
De leden krijgen binnenkort het complete programma 
toegestuurd. 

koninklijke horeca nederland, afdeling groot nijmegen
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EN VERDER

tweewekelijkse ‘Nieuwscafé’) ligt, wordt er 
dinsdag bijvoorbeeld niet gerept over het 
doortrekken van de A73. “Die discussie in 
Den Haag weer op de agenda zetten, okay. 
Maar het is geen item voor de lokale politiek. 
Er gaan nog wel 20 jaar overheen voordat die 
weg doorgetrokken wordt.” 
Enkele weken voor de verkiezingen, verbaast 
het Jaspers dat nog geen Nijmeegse partij 
de aanstormende bezuinigingen vanuit Den 
Haag naar de Nijmeegse consequenties heeft 
durven vertalen. “Wat de komende jaren gaat 
gebeuren, dat is interessant voor nu. Gaan, 
met die bezuinigingen op komst, de lokale 
lasten voor het bedrijfsleven nu omhoog of 
omlaag? Laat de politici zich dáár maar eens 
concreet over uitspreken.”

 Lees verder op pagina 6/7: 
‘Hoge opkomst verwacht’

Concrete uitspraken
gevraagd van politiek
Tijdens het grote verkiezingsdebat over de 
Nijmeegse economie, komende dinsdag 
23 februari vanaf 20.00 uur in Arthouse LUX, 
zal geen plaats zijn voor obligate verkiezings-
praatjes, visies op al te lange termijn of borst-
klopperij dan wel cynisme over al dan niet 
behaalde resultaten in het verleden. 

Lijsttrekkers en andere kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart wor-
den aan de tand gevoeld over concrete plan-
nen voor de komende raadsperiode van vier 
jaar. Ondernemers worden getoetst op hun 
realiteitszin, bereidheid tot samenwerking en 
op betrokkenheid en gemeenschapszin. 

Bezuinigingen
Als het aan debatleider Rob Jaspers (redac-
teur De Gelderlander en presentator van het 

Door het Economisch Programma 
Binnenstad 2009-2012 al in septem-
ber vorig jaar te lanceren en daarna 
breed ter discussie te stellen, staat 
de binnenstadseconomie nu promi-
nent op de politieke agenda. 
Op één na hebben alle partijen die 
aan de komende gemeenteraadsver-
kiezingen deelnemen zich uitgespro-
ken voor de belangrijkste uitgangs-
punten die de binnenstad zich in het 
programma ten doel heeft gesteld. 

“Natuurlijk zijn we blij met die posi-
tieve houding van de partijen”, rea-
geert voorzitter Elrie Bakker van de 
Stichting Binnenstadsmanagement 
Nijmegen (SBMN). “We zijn geslaagd 
in onze missie om bij de lokale poli-
tiek draagvlak te creëren voor het 
bedrijfsleven in de binnenstad. Nu 
gaan we aan de slag om het pro-
gramma samen met de gemeenteraad 
ook body te geven door het te concre-
tiseren.” 

Binnenstad op politieke agenda
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• Nieuwkomers gemeenteraads-  
 verkiezingen
• Go-Short filmfestival gaat niet   
 ongemerkt voorbij

   Column De 300 van Van As

23-02 Groot Verkiezingsdebat 
verwacht hoge opkomst

   Column Van Binnenuit

Onderneem ’t maar: Jorick van 
de Westeringh

Plein1944: Pas zekerheid na 
heien eerste paal 

Binnenstadspreekuur van 
Hannie Kunst

Betere uitstraling terrassen 
Ringstraten

• Antwoorden op politieke 
  rondvraag NovioNova
• Agenda

Rubriek Komen & Gaan

Rubriek Faits Divers
   Column Tot Slot

nummer 2, 2010, magazine

Foto cover: Tangofestival in maart: 
een warmbloedig tangopaar op een koude 
zondagochtend in ‘Buenos Aires aan de 
Waal’ voor de lens van Theo van Zwam.

9

Het Groot Verkiezingsdebat op 
23 februari over Nijmeegse economie

Rob Jaspers (r.), hier met lijsttrekker 
Ben van Hees van Nijmegen Nu, geeft 
leiding aan het Groot Verkiezingsdebat 

op 23 februari. Hij is op zoek naar 
concrete uitspraken van politici. 

Foto: Aldo Paula.
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Op basis van de huidige zetelverdeling in de 
gemeenteraad zouden na de verkiezingen op 
3 maart welgeteld vier (oud)binnenstadson-
dernemers op het pluche plaatsnemen. Zij 
staan op verkiesbare plaatsen. 

Kandidaten die hun bedrijf in het versprei-
dingsgebied van NovioNova hebben geves-
tigd, worden in dit verband als ‘binnenstads-
ondernemers’ beschouwd. Een studie van de 
ingediende kandidatenlijsten leert dat maar 
liefst 26 binnenstadsondernemers of nauw 
met de binnenstadseconomie verwante perso-
nen kandidaat staan voor de verkiezingen. 

Drie lijsttrekkers
Zij staan op 8 van de 14 kandidatenlijsten die 
officieel zijn geregistreerd. Onder die 26 kan-
didaten zijn drie lijsttrekkers en drie ‘runners-
up’. 
Opvallend is dat van de vijf nieuwe kandi-
daatpartijen er vier zijn die helemaal geen 
binnenstadsondernemers op hun lijst heb-
ben staan: ChristenUnie, DPS, NVU en Lijst 
Ramon Barends. Van de totaal vier kandidaten 
van de NVU komt er trouwens geen enkele 
uit Nijmegen. Ze zijn woonachtig in Arnhem, 
Gorinchem en Rotterdam. 
Overigens hebben zowel de SP als Groen 

Kandidaten met betrokkenheid 
bij binnenstad

Gedachtengoed nieuwkomers  raad niet opzienbarend

  Topman VVD 
  heet Veldman
In de antwoordenkolom van de VVD op pagina 
6 van NovioNova nummer 1 stond lijsttrekker 
Hayke Veldman abusievelijk met een verkeerde 
achternaam (‘Hulskorte’) vermeld. Onze excu-
ses voor deze storende fout.

De laatste twee weekendafsluitingen van de 
A325 zijn in verband met de aanhoudende 
winter verschoven. 
De derde weekendafsluiting die stond 
gepland voor 19 tot en met 22 februari, 
schuift door naar 19 tot en met 22 maart, van 
vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 
06.00 uur. 
De vierde weekendafsluiting zal plaatsvinden 
van 23 tot en met 26 april, eveneens van 
vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 
06.00 uur.

Weekendafsluiting 
A325 verschoven

Economische spin off van Go Short

‘Middenstand
gaat het merken’

Vorig jaar trok het festival 6.000 bezoekers. 
Deze editie, van 17 tot en met 20 maart, 
verwacht de organisatie dat dit aantal wordt 
verdubbeld. De verhoging van de begroting 
van iets meer dan 200.000 euro naar 300.00 
euro ondersteunt die verwachting.

Vakantie boeken
Stichting Go Short heeft als doel een bijdrage 
te leveren aan het uitdiepen en het verbreden 
van de korte filmcultuur, nationaal en inter-
nationaal, door middel het organiseren van 
een jaarlijks internationaal filmfestival voor de 
korte film.
Met name horecaondernemers profiteerden 
vorig jaar van dit culturele evenement. Toen 
werden 55 hotelkamers voor drie nachten 
verhuurd door 152 geregistreerde gasten. Ter 
Berg: “Vorig jaar moest het festival nog ont-
dekt worden. Nu is dat anders. We hebben 
Nijmegen op de kaart gezet. We horen zelfs 

van buitenlandse bezoekers dat ze rond ons 
festival een vakantie boeken.”

Even winkelen
De verwachting is dat dit jaar niet alleen de 
horeca garen spint bij de toestroom uit bin-
nen- en buitenland. Ook de middenstand 
gaat het merken. Ruber: “Vergelijk het met 
het filmfestival van Rotterdam, waar filmbe-
zoekers tussen de voorstellingen door even 
gaan winkelen. Dat gaat hier ook gebeuren, 
met de Marikenstraat in het zicht.”
Ter Berg: “Vorig jaar kregen we herhaaldelijk 
de wens van gasten die iets van de stad wil-
den zien. Daarom verzorgen we naast het 
reguliere programma rondleidingen door het 
centrum. We zetten ons daar actief voor in 
met onze guestservice. Go Short is hiermee 
een wezenlijk onderdeel van de citymarketing. 
Let maar op, over een aantal jaren is het film-
festival niet meer weg te denken uit Nijmegen.”

Het Go Short Festival moet de komende jaren uitgroeien tot een economische factor 
van belang. Dat verwachten althans de organisatoren Lisa ter Berg en Kirsten Ruber. 

De visie van eventuele nieuwkomers in de 
Nijmeegse gemeenteraad op de punten 
die NovioNova alle veertien partijen c.q. 
lijsten voorlegde, wijkt nauwelijks af van 
wat de zittende partijen ervan vinden (zie 
NovioNova nr. 1 van 28 januari).
Opzienbarende nieuwe ideeën voeren de 
nieuwe partijen niet aan.

Van de veertien partijen die zich kandidaat 
hebben gesteld voor de gemeenteraadsver-
kiezingen in Nijmegen, zijn er vijf ‘nieuw’: 
ChristenUnie, Democratische Partij voor 
Solidariteit (DPS), Nederlandse Volks Unie 
(NVU), Lijst Ramon Barends en de Lijst 
Koekoek. 
De laatste zag af van beantwoording van 
vragen die NovioNova alle partijen voor-
legde. “Wij ijveren voor 40 ha biologische 

Debutanten beantwoorden rondvraag NovioNova, zie pagina's 18 en 19

tuinbouwgrond rond de stad. Al die vragen 
over dat gedoe in de stad, daar heb ik niet 
zo veel mee. Een echte ondernemer ben ik 
ook niet. Dus heb ik niet mee gedaan”, rea-
geerde lijsttrekker Robert Koekoek, die in de 
Hertogstraat een groentewinkel heeft. 
Ook de Nederlandse Volks Unie heeft de 
vragen niet beantwoord. Lijsttrekker Constant 
Kusters uit Arnhem verwees naar het pro-
gramma van de NVU op internet. 
In de antwoorden op de pagina’s 18 en 19 van 
dit nummer van NovioNova is alsnog een 
kolom ingeruimd voor ‘Gewoon Nijmegen’ 
van binnenstadondernemer Jo Janssen. Hij 
zou naar eigen zeggen de uitnodiging tot 
deelname aan de rondvraag niet tijdig ont-
vangen hebben.

Lees verder op pagina’s 18 en 19 
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Links ook geen binnenstadsondernemers op 
hun kieslijst staan. 

Grootste leverancier
Stadspartij Nijmegen Nu is de grootste ‘leve-
rancier’ van (oud)binnenstadsondernemers. 
Van de 41 naar voren geschoven kandidaten 
zijn er 14 die via hun onderneming nauwe 
betrokkenheid met de binnenstad hebben. 
Lijsttrekker Ben van Hees (zelfstandig 
adviseur) en zijn tweede man Wiet Benda 
(Benda drukkers) horen daartoe, maar ook 
-op waarschijnlijk onverkiesbare plaatsen- 
Aldo Paula (5, uitgeverij Hyperleap), Toine 
van Wilderen (7, Runnersworld), Gerard van 
Groningen (9, evenementenorganisator), Tijl 
Verschuur (11, café Faber), Pierre de Haard 
(12, café St. Anneke), Niek van de Venne (13, 
Foto Grijpink/Mobility Store), Joost Duin 
(14, Blokland, Duin & Van Esch), Truus van 
der Sanden (20, makelaar/restaurant de 
Belvédère), Ger Leenders (23, kantoorvakhan-
del Leenders), Wil van Dekken (35, café Le 
Figaro, brasserie Vlaams Arsenaal), Ben van 
Loef (36, Nijmeegse Taxicentrale) en Jan van 
Teeffelen (41, freelance fotograaf).

Runners-up
Zowel het CDA als de PvdA hebben (oud)

Gedachtengoed nieuwkomers  raad niet opzienbarend

De Vereniging Binnenstad Ondernemers 
(VBO) adviseert, na overleg in de werkgroep 
Promotie van de binnenstad, op vrijdag 30 
april (Koninginnedag) de winkels gesloten te 
houden.

Alle winkeliers in de binnenstad mogen hun 
straat voortaan zonder vergunning verfraaien 
door bijvoorbeeld bloembakken en bank-
jes voor hun pand te plaatsen. Buiten het 
kernwinkelgebied mag ook koopwaar en een 
speeltoestel voor de winkel worden uitgestald.   
De gemeente Nijmegen heeft besloten haar 
proef met spelregels (in plaats van vergunnin-
gen) om te zetten in beleid. Wie zich niet aan 
de regels houdt, wordt beboet. 
In de hele binnenstad is het voortaan toege-
staan om niet-commerciële uitstallingen voor 
het winkelpand uit te stallen. Hiervoor hoeven 

ondernemers geen vergunning aan te vragen, 
maar moet men voldoen aan een aantal voor-
waarden (‘spelregels’). 
In de Bloemerstraat, Eilbrachtstraat, Gan-
zenheuvel, Hertogstraat, Hertogplein, Hout-
straat, In de Betouwstraat, Kelfkensbos, 
Klein Mariënburg, Lange Hezelstraat, 
Mariën  burg, Mariënburgsestraat, Nieuw-
straat, Smetiusstraat, Stikke Hezelstraat, 
St.Jorisstraat, Van Broeckhuysenstraat en Van 
Welderenstraat mogen winkeliers ook koop-
waar en één speeltoestel uitstallen zonder 
vergunning. Reclameborden blijven verboden.

Uitstallingen mogen zonder vergunning

binnenstadsondernemers als runners-up na 
hun lijsttrekkers geplaatst. Het CDA heeft zit-
tend raadslid Albaer Hillen, oud ondernemer 
in visrestaurant ‘de Steiger’, op een tweede 
plaats staan. Jan Thoonen, als oud commer-
cieel directeur van GHW assurantiën geen 
onbekende in de binnenstad, staat bij het 
CDA op de 7de plek.
Voor de PvdA staan Rutger Zwart (2, com-
municatiebureau Ravestein & Zwart, 
Oranjesingel), Hennie Derks (15, commu-
nicatiebureau HDtt Communicatieadvies, 
Sloetstraat) en Alard Beck (30, Beck Consult, 
Burchtstraat) op de lijst.
D66 heeft drs. Betty de Vries, partner in orga-
nisatieadvies- en managementbureau Arengo 
op de Oranjesingel, op de 18de plaats staan. 
De VSP Nijmegen heeft oud-ondernemer 
Walter Rietveld (’t Schouwke) op een tiende 
plaats staan. Voor de VVD staan Dennis 
Ederzeel (10, Hoogeboom Mode) en Patricia 
Engels (11, Kanvas personeelsdiensten, Stijn 
Buijsstraat) op de lijst. 
Van de Lijst Koekoek is lijsttrekker Robert 
Koekoek binnenstadsondernemer. En 
‘Gewoon Nijmegen’ heeft met lijsttrekker Jo 
Janssen (rest. ’t Lemke) en Chris Aarts (3, ex-
marktkoopman) twee kandidaten met betrok-
kenheid bij de binnenstad op de lijst.

Voor woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag), die 
dit jaar als nationale feestdag geldt, wordt 
geadviseerd de openingstijden als op koop-
zondag te hanteren: van 12.00 tot 17.00 uur.

Winkelopeningstijden op 30 april en 5 mei

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS
Stemmen
Bent u er al uit? Ik wel. 
Sinds een maand of drie 
weet ik precies op welke 
partij en op wie ik ga 
stemmen op 3 maart aan-
staande. 
Dat wordt dus een andere partij dan die waar ik 
de laatste keer mijn stem aan gaf. Dat schijnt 
volgens een onderzoek van Maurice de Hond 
ongeveer een derde van de kiezers te doen, een 
andere partij kiezen. Maar... 85% van de kiezers 
geeft nu hun stem aan de partij waar ze ook bij 
landelijke verkiezingen op gestemd zou hebben. 
Bij dat percentage is de PVV niet meegeno-
men, want die doet alleen mee in Den Haag en 
Almere. Ik hoop van harte dat de kiezers van nu 
hun keuze voor straks vasthouden! Je mag er 
toch niet aan denken dat de racistische clown - 
zoals een Amerikaanse student de voorman van 
de PVV tijdens een (uitgejoelde) voordracht in 
de VS vorig jaar betitelde - ècht iets in de vader-
landse melk te brokkelen krijgt? 

Sorry dat ik even afdwaalde. Dat 
‘Havanna aan de Waal’ tot het verle-
den behoort, zal door velen bejubeld 
worden. Voor onszelf staat Nijmegen 
op 1. Dat is ook de onvolprezen 
spiegel van onze samenleving: 
Nijmegen1. De omroep bedoel ik. 
Heel grote bewondering heb ik voor 
de niet aflatende ijver van voorzit-
ter Stef de Grood, zijn bestuur, zijn 
organisatie en zijn vele vrijwilligers 
om de plaatselijke omroep in de 
lucht te houden. 
Dat onze Gemeenteraadsleden daar 
veel minder geld voor over hebben 
dan vele andere gemeenten in ons 
land, zegt een hoop over hun kennis 
van de rol van de media. Daarom 
is het óók goed dat we een andere 
Gemeenteraad krijgen! 
Laten we hopen dat de meeste 
stemmen op 3 maart terecht komen 
bij de partij die in ieder geval onze 
eigen omroep op waarde schat! Dat 
komt de kwaliteit van de stad en 
van de programma’s ten goede!
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1.	 	V&D	Vroom	en	Dreesmann	Nijmegen	
Grote Markt 3 - www.vd.nl 

2.	 	Bibliotheek	Gelderland	Zuid
	 Marienburg 29 	
	 www.bibliotheekgelderlandzuid.nl 
3.	 	David	Mulder	

www.davidmulder.nl 
4.	 	Café	De	Opera
	 Koningstraat 34 - www.cafedeopera.nl 
5.	 	Hoogenboom	Mode
	 Molenstraat 106-108	
	 www.hoogenboommode.nl 
6.	 	Eet	en	Drinkhuijs	De	Waagh	

Grote Markt 26 - www.de-waagh.nl 
7.	 	Hotel	Courage	

Waalkade 108-112 - www.hotelcourage.nl 
8.	 	Zus	&	Zo	Keukengerei
	 Houtstraat 49-51	
	 www.zusenzokeukengerei.nl 
9.	 	Cappello	

Houtstraat 28 - www.cappello.nl 
10.	 	Jan	Janssen
	 Houtstraat 41 
11.	 	Jack’s	Casino	

www.jackscasino.nl 
12.	 	Podium
	 Van Welderenstraat 107	
	 www.podium-nijmegen.nl

ALTIJD
cULTUUR 
IN
NIJMEGEN

V&D Duo Hitula & Muuses tussen 14.00 – 16.30

Bibliotheek Cuartet Nuestro Tiempo tussen 13.00 - 14.30 

David Mulder Cuartet Nuestro Tiempo tussen 15.00 -16.30 

De Opera Trio a La Parilla tussen 14.00 - 17.00

Hoogenboom Trio Nocturna start 13.30 / 15.00 / 16.00

De Waagh Los Taitas start 17.00 - 21.00 

courage Trio Roberto Samba 3 sets tussen 14.00 - 17.00

Zus & Zo Hernan Ruiz & Friend 3 sets 13.30 / 14.30 / 15.30

cappello &
Jan Janssen Duo Las Dos tussen 13.00 - 16.00  

Jack’s casino Tango Dans vanaf 15.00 

Podium Tango Duo tussen 14.00 - 17.00 

Met	dank	aan: PA Geluid, Schreeven muziek, Jack’s Casino, 
www.22tango.nl en alle deelnemende winkeliers en horeca 
gelegenheden.

Fotografie: Lucien Lecarme, danspaar: Jolanda en Paulo
Organisatie: Kunstburo Lucien Lecarme - www.kunstburo.nl

Er mogen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze uitgave.

Nijmegen
Buenos Aires
aan de Waal

 vervolg van pagina 3

Voor het Groot Verkiezingsdebat op 23 febru-
ari wordt een hoge opkomst verwacht. Niet 
alleen de binnenstadseconomie komt ter 
sprake. Aan de hand van vier thema’s wordt 
het debat breder gelegd naar de hele econo-
mie van Nijmegen. 

Na een algemene inleiding door prof. Erwin 
van der Krabben van de St. Radboud-
universiteit worden vier thema’s aan de 
orde gesteld:  Industrie, Bereikbaarheid, 
Detailhandel & Binnenstad, Toerisme & 
Evenementen. 
Het thema Industrie wordt kort ingeleid door 
Dick Alewijnse, voorzitter van de Industriële 
Kring Nijmegen, voorzitter Elrie Bakker van 
de Stichting Binnenstadsmanagement leidt 
het thema Bereikbaarheid in. 
Directeur Harrie Boom van V&D Nijmegen 
brengt een aantal ‘hot items’ over Detail-
handel & Binnenstad) ter tafel en André 
Stufkens, voorzitter van de Stichting Gebroe-
ders van Limburg, zal het hebben over 
Toerisme & Evenementen. 

Hoewel discussieleider Rob Jaspers eigen-
lijk niet veel woorden wil vuil maken aan de 
A73, zal Elrie Bakker het onderwerp zeker ter 
sprake brengen. Zij stelt de slechte bereik-
baarheid van Nijmegen aan de orde en zal, 
namens de aanwezige ondernemers, zeker 
van de raadskandidaten en hun partrijen wil-
len weten of zij zich de komende periode met 
het bedrijfsleven hard willen maken om het 
doortrekken van de A73 weer in de plannen 
van ‘Den Haag’ opgenomen te krijgen. 

Het Groot Verkiezingsdebat is gratis toegankelijk. 
Kaarten zijn te reserveren en/of af te halen aan de 
kassa van LUX (tel. 0900 589 4636).

Nijmegen gastheer 
voor 7de Internationale 
Tangofestival

Buenos 
Aires 

aan de 
Waal

alle activiteiten (het Tangofestival Doble 
Ocho), nodigt de binnenstadondernemers 
in de spiegeltent uit voor de opening en een 
ondernemerslunch op vrijdag 12 maart van 
12.00 tot 14.00 uur. De opening wordt rond 
12.30 uur verzorgd door Santos Goñi, de 
Argentijnse ambassadeur in ons land, en bur-
gemeester Thom de Graaf, waarna tijdens de 
ondernemerslunch Elrie Bakker zal spreken 
over het nieuwe Binnenstadshuis. 
Lucien Lecarme: “Zie de ondernemerslunch 
als waardering voor de manier waarop de 
Stichting Binnenstadsmanagement, het VBO 
en de aangesloten winkeliers van het 7de 

Tangofestival een groot succes maken.”
In de Spiegeltent op het Koningsplein bruist 
het dit weekend van diverse activiteiten in het 
teken van de tango. Voor jong en oud. Voor 

Naar aanleiding van een werkbezoek dat 
de voltallige CDA-fractie in de Tweede 
Kamer aan Nijmegen bracht, zijn er schrif-
telijk een aantal kritische vragen gesteld 
aan de ministers Eurlings  van Verkeer en 
Verhoeven van Economische Zaken.

De vragen rezen nadat de politici door 
voor zitter Elrie Bakker van de Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen en door 
voorzitter Marijke Bouwmeister van Horeca 

Nederland afdeling Nijmegen indringend 
geïnformeerd werden over de bereikbaarheids-
problemen waarmee de binnenstad en de 
ondernemers in Lent mee kampen hebben. 
“Vindt u dat er geborgd moet worden dat 
de A73 ruimtelijk kan worden ingepast als 
Nijmegen en de regio toch besluiten dat 
deze ontsluiting in de toekomt noodzakelijk 
is?”en “Bent u van mening dat bij de huidige 
aanpassingen van A325 de bedrijven dienen 
te worden betrokken en worden geïnformeerd 

zodat ondernemers rekening kunnen houden 
met wegopbrekingen en -omleidingen?”, wil 
het CDA van de ministers weten.
Kritische vragen hadden ook betrekking op de 
gang van zaken rond de ombouw van de A325 
tot stadssingel. “Onderschrijft u onze mening 
dat het College van BenW van Nijmegen 
ondernemerschap onmogelijk maakt door 
met betrokken ondernemers in Lent (langs de 
A325) niet te praten over de beste wijze om 
deze weg aan te pakken?”

Vanaf koopzondag 7 maart heet 
Nijmegen een paar weken lang 
Buenos Aires aan de Waal. De 
(binnen)stad wordt vanaf die dag 
getransformeerd in een internationaal 
centrum voor de Argentijnse tango, 
het decor voor het 7de Internationale 
Tangofestival Doble Ocho.

CDA-fractie stelt kritische vragen

Het startsein wordt gegeven op koopzon-
dag 7 maart met een Tango MuziekRoute 
door het centrum. In en voor acht winkels 
vinden op deze middag tangoconcerten 
plaats en enkele dansparen zullen door de 
straten dansen. De deelnemende zaken 
zijn V&D Nijmegen, Hoogenboom Mode 
in de Molenstraat, Jan Jansen Schoenen, 
Zus & Zo keukengerei, Cappello hoeden 
en Jack’s Casinio in de Houtstraat, David 
Mulder in de Marikenstraat, Podium in de 
Van Welderenstraat, de bibliotheek op het 
Mariënburgplein, Hotel Courage aan de 
Waalkade, café De Opera op het Koningsplein 
en Eet en drinkhuis De Waagh op de Grote 
Markt. Op alle locaties zal meerdere keren 
worden opgetreden. De Tango MuziekRoute 
is door de bezoekers van de binnenstad gra-
tis op te halen bij diverse ondernemers in de 
stad, het Open Huis en bij het UITburo/ VVV 
Nijmegen. Downloaden kan ook via: 
www.doble-ocho.com

Ondernemerslunch
Een week later, in het weekend van 12 tot en 
met 14 maart, staat er een klassieke spiegel-
tent op het Koningsplein waar een uitgebreid 
programma van concerten tot lezingen en 
tangocafés gepresenteerd wordt. 
Kunstburo Lucien Lecarme, organisator van 

Hoge 
opkomst 
verwacht
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Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

Spiegel
In tijden van verkiezin-
gen wordt lijsttrekkers 
en kandidaat raadsleden 
het vuur aan de schenen 
gelegd. Tijdens het verkie-
zingsdebat op de 23 februari zal dat ook zeker 
gebeuren. We willen natuurlijk allemaal weten 
wat de heren en dames politici met ons voor 
hebben, voordat we onze dure stem aan de een 
of de ander geven. 
Het binnenstadsmanagement is dit keer ruim op 
tijd begonnen met de uitwerking van een econo-
misch programma. Mede daardoor kunnen we 
een gedegen stuk op tafel leggen en weet een 
toekomstig college exact wat onze wensen zijn.
Tegen anderen zeggen wat zij moeten doen, is 
echter niet zo moeilijk. Nu het programma er 
ligt, is het ook zaak dat we naar onszelf kijken. 
In het programma staan namelijk ook genoeg 
zaken die we zelf moeten oppakken en waar we 
zelf mee aan de slag moeten. Eén daarvan is een 
betere uitvoering van de openingstijden. 
In de decemberperiode heb ik me weer groen en 
geel geërgerd aan de grote diversiteit aan ope-
ningstijden. Dat betreft niet alleen het begin van 
de dag (variërend van 9 tot 10 uur ’s morgens), 
of het einde ervan (variërend van half 6 tot 6 
uur), maar ook de volstrekte onvoorspelbaarheid 
tijdens koopavonden en koopzondagen. Als we 

met z’n allen vinden dat de consu-
ment centraal staat, dan is dat méér 
dan een papieren uitspraak. Dan 
verplicht ons dat ook de consument 
waar voor z’n geld te bieden. 
Er is niets zo ergerniswekkend 
als met je neus voor een gesloten 
deur staan, terwijl je denkt dat de 
winkels open zijn. Het is aan ons, 
ondernemers in de binnenstad, om 
er nu eens eindelijk samen uit te 
komen en eenduidige afspraken te 
maken. 
Nog dit jaar zal binnenstadsmanage-
ment starten met een onderzoek 
naar de openingstijden en de wen-
sen en ideeën van ondernemers in 
de binnenstad inventariseren. 

Ik maak me er geen illusies over 
dat het een gemakkelijke discussie 
wordt, maar dat hij gevoerd gaat 
worden is zeker!

muziekliefhebbers en gepassioneerde tango-
dansers. Maar ook voor mensen die nog nooit 
een stap in de tangowereld hebben gezet. 

Extra omzet
Door het Internationale Tangofestival Doble 
Ocho en de niet aflatende activiteiten van 
tangoschool El Corte aan de Graafseweg  is 
Nijmegen inmiddels uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste tangocentra in Europa. 
Kenners slaan het Nijmeegse festival, waar-
voor dansparen en musici uit de hele wereld 
naar ‘Buenos Aires aan de Waal’ komen, hoog 
aan. Lucien Lecarme: “Uit een onderzoek 
door de universiteit van het Zweedse Lund 
is komen vast te staan dat de tango voor de 
economie in Nijmegen jaarlijks zo'n 25.000 
bezoekers genereert. Die verantwoordelijk 
zijn voor een groeiende omzet van nu zo'n 
1,2 miljoen euro per jaar .”

Uit salons en straten
Het werkelijke Tangofestival Doble Ocho 
vindt plaatse van 17 tot en met 21 maart in De 
Vereeniging, de  Stadsschouwburg, dansschool 
El Corte en in De Lindenberg. “Hartstocht, 
weemoed en verleiding, dat zijn de ingrediën-
ten van de tango, rechtstreeks uit de salons en 
straten van Buenos Aires”. Het festival staat dit 
jaar in het teken van LIVE tangomuziek. Een 
van de hoogtepunten is de ‘GRAN NOCHE’, 
op zaterdagavond 20 maart, in de kleine zaal 
van de Vereeniging met een tangoconcert en 
optredens van de maestro’s van het festival. 

Lichtfestival
‘Diversi-Tree’
Bijzonder programmaonderdeel van 
het Tangofestival Doble Ocho is de 
interactieve Lichtkunstwerkshow die in 
het weekend van 12 tot en met 
14 maart op de gevel van Arthouse 
LUX aan het Mariënburgplein wordt 
gegeven. 

Op vrijdagavond 12 maart om 19.30 uur 
wordt dit spektakel geopend met mede-
werking van het Nijmeegs Kamerkoor dat 
met hun stemgeluid 'LIVE' de projecties 
door de beamers aanstuurt en daarmee 
op geheel eigen wijze bijdraagt aan het 
Lichtkunstwerk. 
Bezoekers kunnen 's avonds voor 
1 euro hun handafdruk levensgroot op de 
buitengevel van LUX laten verschijnen. 
De handpalmen worden hiermee onder-
deel van een boom, de Diversi-Tree. De 
opbrengst van deze bijzondere projectie 
gaat naar een project ter ondersteuning 
van straatkinderen in Buenos Aires. Via 
www.doble-ocho.com/diversitree.htm is 
een 3d-animatie van Diversitree te zien.

Diversi-Tree is mede tot stand gekomen 
met ondersteuning van het VSB Fonds en 
Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen.
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Nijmegen
Buenos Aires
aan de Waal

feestelijke opening op vrijdag 12 maart

Geachte relatie,

Het is zover! Nijmegen is in maart Buenos Aires aan 
de Waal! Dat vieren we graag samen met u. Langs 
deze weg nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de

Uitnodiging

Elrie Bakker
Voorzitter Binnenstads
management Nijmegen

Wim Smids
Voorzitter VBO Nijmegen

Feestelijke opening 
Nijmegen Buenos Aires 
aan de Waal!
Wilt u ons laten weten 
of wij op uw komst 
mogen rekenen? 
spiegeltent@doble-ocho.com 

Voor meer informatie  
over het festival kijk op:   
www.doble-ocho.com

Lucien Lecarme
Directeur Internationaal
Tangofestival Doble Ocho

Graag ontmoeten wij u vanaf 12.00 uur in de klassieke Spiegeltent op het 
Koningsplein in hartje centrum. De Spiegeltent zal gedurende het weekend van 
12 – 14 maart de thuisbasis zijn van een bruisend tangofeest:

‘Nijmegen Buenos Aires aan de Waal!’

Om 12.30 uur verzorgen burgemeester Thom de Graaf en de ambassadeur van 
Argentinië in Nederland, de heer Santos Goňi de officiële opening, waarbij de 
viering van het 200jarig bestaan van de republiek Argentinië centraal staat. 
Daarna zal mevrouw Elrie Bakker, voorzitter van de Stichting Binnenstads
management een toelichting geven over de voortgang van het Binnenstadshuis.
Aansluitend is er tot circa 14.00 uur een ‘samenzijn’ met een hapje en een drankje. 
Natuurlijk is er tangomuziek en een spetterend tango dansoptreden!

Wij begroeten u graag, 

Vier ing  200-jar ig  bestaan van de  republ iek  Argent in ië 

FA_add Novio Nova_pr08.indd   1 09-02-2010   23:31:43Blazersensemble QLite: dit flexibele  
en mobiele studentengezelschap is     
in te huren voor muzikale opluistering 
van diverse gelegenheden. Vergoeding 
in overleg. www.qharmony.nl  

-  Afwisselend repertoire 
-  Extra sfeer in uw   
    winkelstraat 
-  Recepties, openingen,   
    festivals, etc… 

Fransestraat 30    6524 JC  Nijmegen     024 - 3600763     www.louman-friso.nl

huisstijl
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Naam  Jorick van de 
Westeringh
Geboorteplaats  Arnhem
Burgerlijke staat  

alleenstaand
Woonachtig  Arnhem
Hobby’s  voetbal, strips 
en film

Het zijn de kleine onder-
nemers, de winkeliers 
met hun speciaalzaken 
en de ambachtslieden in 
ons centrum, die kleur 
geven aan de stad. In 
deze rubriek geven we ze 
een gezicht. Wat is hun 
visie op het ondernemer-
schap, hoe krijgen ze 
hun ideeën verwezenlijkt 
en hoe ziet de dagelijkse 
praktijk eruit? 
In deze derde aflevering:

Stripwinkel 
Señor Hernandez 
in de Houtstraat.

Waarom hebt u voor de Houtstraat gekozen?
“Het is niet zo dat we op eigen houtje zijn 
gaan zoeken en hier zijn uitgekomen. Mijn 
zakenpartner Jean-Paul van Steen en ik wis-
ten alleen dat we een A-locatie niet konden 
betalen. Maar daar wil je ook niet zitten met 
een stripzaak. We kregen het pand aangebo-
den door Verbeek Makelaars. We zagen ogen-
blikkelijk dat het een mooie straat is. Nadat 
we het hadden bekeken is het vlug gegaan. 
We waren binnen een dag rond.”

Een stripzaak, daar valt toch geen droog brood 
mee te verdienen?
“We worden er niet rijk van, dat klopt. We 
kunnen rond komen. Dat is prettig. Want 
daar gaat het ons namelijk om: doen wat we 
leuk vinden. Señor Hernandez is weliswaar 
een uit de hand gelopen hobby, maar was 
van meet af aan een professioneel bedrijf. We 
hebben er al ons spaargeld voor aangewend 
wat een behoorlijke gok is geweest. In het 
begin was het moeilijk. Maar we hebben ons 
bestaansrecht bewezen. We bestaan nu vier 
jaar en het gaat redelijk goed.”

Strips is dat niet iets voor kleine kinderen en 
nerds?
“Dat is een hardnekkige misvatting. Onze 
klanten komen uit alle lagen van de samen-
leving, van oma’s tot politici, van tieners tot 
hoogleraren. Er loopt wel eens een inciden-
tele nerd de winkel binnen die verbeten op 
zoek is naar het zoveelste deeltje van die en 
die reeks. Maar daar is die hoogleraar ook 
naar op zoek.”

Maar niet allemaal Suske & Wiske... ?
“Inderdaad. Wie zich verdiept in de wereld 
van het stripverhaal komt erachter dat er een 
duizelingwekkend assortiment is. Geloof het 
of niet, er zijn ook geïllustreerde verhalen met 
diepgang. Wij weten behoorlijk goed wat er te 
koop is. In onze hoofden spoken tienduizen-
den feitjes. Samen kom je een heel eind. We 
hebben ongeveer 15.000 titels op voorraad.” 

Hoe hou je dat in vredesnaam allemaal bij?
“Wat we verkopen lezen we ook. Daarnaast 
worden we geïnformeerd door onze distribu-
teurs. Die weten ook aardig goed waar ze het 
over hebben. En vergeet je klanten niet. Als 
je echt iets niet weet, bestaat er nog altijd het 
internet.”

Waar komt de naam Señor Hernandez van-
daan?
“Hernandez was een Venezolaanse heilige uit 
de 16e eeuw. Het is ook de benaming voor 
iemand die doet in dodgy deals, schimmige 
dealtjes...”

Nou vraag je erom... toch?
“Nee, nee wij doen niet in schimmige deal-
tjes. Alles gaat bij ons keurig netjes volgens 
het boekje.”

Wat is uw topper van Nijmegen?
“Ik ben zelf Arnhemmer, dus ik kijk met 
andere ogen naar de stad. Ik vind Nijmegen 
intiemer, gezelliger en Bourgondischer. De 
Noordelijkste stad van het Zuiden zogezegd.”

Onderneem het maar!

Jorick van de Westeringh 
(r.) en zakenpartner 
Jean-Paul van Steen.
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en onterecht denk ik. Kijk naar de reguliere 
markt op maandag en zaterdag. Dat trekt 
toch alleen maar extra publiek?” Over het 
plein nieuwe stijl, volgens de plannen van 
Soeters Van Eldonk architecten, loopt hij ook 
niet echt warm. “Het is me ontgaan wat er 
precies gaat gebeuren, maar die woontorens 
eromheen maken het er wat mij betreft niet 
fraaier op. Ik zou het liever bij het oude laten.”

Alternatieven
Jammer voor Dijkstra, maar de geruchten 
over de kapel kan Martin van de Wal deels 
bevestigen. Volgens hem waren er aanvanke-
lijk twee serieuze opties voor de boekenmarkt 
en periodieke platenbeurs: de Grote  Markt 
en de Ganzenheuvel, met de Molenstraat als 
noodoplossing. Die laatste locatie is min of 
meer de vaste stek bij grote evenementen. 
Vaan vindt dat een prima plek, want daar 
haalt ze minimaal een dubbele omzet. 
Van de Wal: “Voor die locactie krijg ik geen 
vergunning. We kunnen er hooguit twee of 
drie keer per jaar naar uitwijken. En dan moet 
er niet toevallig iemand overleden zijn want 
dan is er in de Molenstraatskerk op zaterdag 
een uitvaartdienst. Dan wordt er sowieso 
geen toestemming gegeven voor een markt. 
Vaak weet ik dat pas op vrijdagavond.” De 
Vaan: “Als Martin om zeven uur ’s avonds 

Voortgang Plein1944: ook de ambulante 
boekhandelaren moeten het hebben 
van de geruchten 

Net als sommige andere ondernemers 
zullen ook de ambulante boekhandelaren 
moeten wijken als de werkzaamheden op 
Plein1944 van start gaan. Maar wanneer 
en waar naar toe? Niemand die het weet. 
En dat is al jaren zo. “Die onduidelijkheid 
houdt nu al zo lang aan dat we opgehou-
den zijn ons daarover druk te maken.”

Corry de Vaan is een van de boekhandelaren 
die bijna wekelijks op het plein te vinden is. 
Als het tenminste niet te koud is. Want de 
winterse vorst van de afgelopen weken is 
niet bevorderlijk voor de verkoop. “Onder het 
vriespunt heeft het weinig zin om een hele 
dag te koukleumen.” 
Zij en haar collega’s nemen sinds jaar en 
dag een bezit van het ‘lelijkste plein van 
Nederland’ met bellettrie, literatuur, filosofie 
en curiosa. Slechts mondjesmaat worden ze 
op de hoogte gehouden over de toekomst 
van de locatie van hun broodwinning. 

Wegwezen
Veel te kiezen hebben de verkopers van twee-
dehands boeken en curiosa toch al niet, als 
ze moeten wijken. Rechten waar ze zich op 
kunnen beroepen hebben ze niet. Met de 
grote evenementen, de Vierdaagse, de ker-
mis, het carnaval is het wegwezen. De Vaan: 
“Plein 1944 is een evenementenplein, dat 
weten we. Maar het is frustrerend als je niet 
wordt geïnformeerd over de gang van zaken.” 
De spaarzame informatie die ze wel krijgen 
komt van Martin van de Wal, de verhuur-
der van de kramen en intermediair met de 
gemeente. Maar ook hij is niet alwetend en 
tast soms in het duister. 

Geruchten
Geruchten over hun nieuwe locatie 
zijn er volop. Rond de 
Mariënburgkapel zou een optie 
zijn. Corry de Vaan is er niet 
blij mee. “We hebben daar 
een paar jaar geleden gestaan 
met de Paasmarkt. Dat is de 
grootste markt van het jaar. 

Dan zou je denken dat je flink wat toeloop 
hebt. Maar er kwam geen mens.” Volgens De 
Vaan waren handelaren buiten Nijmegen ook 
niet enthousiast en lieten desgevraagd dáár 
in elk geval niet meer hun handelswaar uit te 
stallen. “Toegegeven, ik baseer me op die ene 
dag. Als Selexyz naar de kapel verhuist kan 
het best een aardige plek zijn. Dan komen er 
mensen voorbij die in boeken geïnteresseerd 
zijn. Maar dat is ook weer zo´n gerucht.”

Genadeklap 
Hans Dijkstra is verkoper sinds het prille 
begin van de boekenmarkt in 1988. Ook hij 
loopt niet warm voor verhuizing naar het 
Mariënburg. “Als dat waar is, zou dat wel 
eens de genadeklap voor ons kunnen zijn. 
Het is daar veel te stil. Een winkelstraat is 
veel beter. Maar kennelijk stuit dat op te veel 
weerstand van winkeliers. Dat is jammer 

Pas zekerheid na 
heien eerste paal

door Pieter Nabbe
foto's: NovioNova

Boekverkoper Hans Dijkstra op Plein1944.
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nog niet gebeld heeft om af te zeggen, weet 
je pas zeker dat je een kraam hebt.”

Oude stek
Van de Wal heeft ongeveer een keer per 
maand contact met iemand van de gemeente. 
Zijn laatste informatie dateert van begin 
februari. De werkzaamheden op Plein1944 
zouden ‘na  Carnaval’ van start gaan. Na 
1 januari is ook al genoemd. Vermoedelijk 
wordt het vanwege de vorst 1 april. “Pin 
me er niet op vast. De datum is al zo vaak 
verschoven.” Mocht dat onverhoopt toch 
gebeuren, dan is de verwachting dat het plein 
medio 2013 gereed is en kunnen de boekhan-
delaren weer terug naar hun oude stek. Want 
dat is de bedoeling. 
In de tussentijd worden de kramen uitgestald 
naast de Mariënburgkapel, zoals Corrie  de 
Vaan al vermoedde. Van de Wal: “Niet aan 
de kant van LUX, maar in het zicht van de 
Marikenstraat, zodat het winkelende publiek 
ziet dat er iets aan de hand is. Het klopt dat 
die paasmarkt voor hen geen succes was. 
Maar de locatie moet misschien groeien. 
Mocht het echt niet lukken dan gaan we 
wellicht toch naar de Grote Markt of de 
Ganzenheuvel.”

Gelukkig zijn er voor de meeste handelaren 
in andere steden grote boekenmarkten waar 
ze naar uit kunnen wijken. Corry de Vaan 
is regelmatig in Amsterdam, op het Spui, 
te vinden, maar ook in Zwolle, Dordrecht, 
Tilburg, Zutphen en in Deventer waar jaarlijks 
de grootste boekenmarkt van Europa wordt 
gehouden.

Die bijdrage per lid, waar we overigens wel 
wat korting op kregen, was ons ook te gor-
tig. En met de andere verenigingen van de 
bedrijventerreinen voelden wij ook behoefte 
aan een economisch platform dat als sterke 
gesprekspartner van de gemeente en andere 
overheden kan dienen.”

Speerpunten
De leden van het VBO worden in de algeme-
ne ledenvergadering van april geïnformeerd 
over de wisseling. Smids: “De kosten voor 
ECN beperken zich tot het gastheerschap één 
of twee keer per jaar van een vergadering. 
Veel en veel minder dus dan de bijdrage voor 
het MKB.”
Het ECN, dat onder voorzitterschap van 
Jan-Willem de Rover (JWR Elektrotechniek) 
staat, heeft meteen na oprichting een achttal 
speerpunten voor het economisch beleid van 
de gemeente Nijmegen in een notitie vervat. 
Een paar van die speerpunten lopen parallel 
aan de beleidspunten die het VBO, samen 
met het Binnenstadsmanagement, heeft 
neergelegd in het Economisch Programma 
Binnenstad 2009-2012. 

VBO verruilt 
MKB voor ECN

Anne Louman
Ontwerpbureau Louman 
& Friso
Bart Vliexs
Brunet Advocaten
Ben van Hees 
Nijmegen Nu 
Birgit Hendriks
Binnenstadservice.nl
Corrie de Jong
Boflight
Danny Verpoorten
Q Accountants en belas-
tingadviseurs
Rob Toussaint 
N.E.C. 
Franc Korsten
Adviesbureau Korsten
Gerard Cillessen
Schoenmakerij 
Tweehuysen

Hans Benda
Benda Drukkers 
Harry Boom 
Vroom & Dreesmann 
Nijmegen
Henk Janssen
Henk Janssen financieel 
adviesbureau
Jos Albers
Arthouse LUX
Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint
Jan van Breukelen
PenShop 
Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint
Joost Duin
Blokland, Duin & Van Esch 
administrateurs en belas-
ting-adviseurs

Jos Doorman
Doorman BV Audio Video 
Huishoudelijke Apparaten
Jos Sluijsmans
Fietsdiensten.nl
Margriet Modderkolk
Van Wijk Interim & 
Projectmanagement
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
Maurits van Geenen
Strik Patisserie bv 

Mirande van Kerkhof
Ondernemersvereniging 
Marikenstraat
Monique Spierings
de Bedrijfspoli
Niek van de Venne
Foto Grijpink
Philip van Vliet
De Manenberg bv
Robert van Eldik
Van Eldik & van Eldik 
Notarissen
Roland de Wit
Kaaswinkel De Wit
Ted Arnts
CSN Plastic Cards
Wim Smids
Vereniging Binnenstad 
Ondernemers

Loyalty Club naar Cuby & The Blizzards
Na genoten te hebben van de geweldige gastvrijheid bij Hanos 
Groothandel, staat de leden van de NovioNova Loyalty Club op 
24 april een nostalgisch concert van bluesformatie Cuby & The 
Blizzards te wachten. De Loyalty Club is dan te gast bij Culreel 
Centrum Cardo in Groesbeek.

Ledenlijst:

De Vereniging Binnenstad Ondernemers 
heeft zijn collectieve lidmaatschap bij MKB 
Nijmegen opgezegd en heeft per onmiddel-
lijk aansluiting gezocht bij het Economisch 
Collectief Nijmegen (ECN). 

De ruil levert de ondernemersvereniging voor 
de binnenstad duizenden euro’s voordeel 
op. Ook inhoudelijk denkt het VBO bij het 
onlangs nieuw ontstane ECN beter op z’n 
plaats te zijn.

Onvrede
Het Economisch Collectief Nijmegen is 
ontstaan uit onvrede over het functioneren 
van MKB Nijmegen en moederorganisatie 
MKB Nederland. De bij het MKB Nijmegen 
aangesloten bedrijvenverenigingen -onder 
andere Bijsterhuizen, TPN West, Winkelsteeg, 
Industriële Kring Nijmegen- hadden vooral 
moeite met de afdracht van ¤ 25,- per jaar 
per lid aan MKB Nijmegen en de beperkte 
toegankelijkheid tot de diensten die MKB 
Nederland het midden- en kleinbedrijf beloof-
de te leveren. 
“Daarop is besloten een nieuwe club op te 
richten, waarbij wij ons hebben aangesloten”, 
aldus VBO-voorzitter Wim Smids. “Zie de 
binnenstad ook maar als een bedrijventerrein 
waarvan de bedrijven zich verenigd hebben. 
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‘Hanzeverbond’ zoekt betrokkenheid bedrijfsleven bij Vierdaagsefeesten

Eendracht en emotie 
moeten terug

door André Sonneville
foto: Theo van Zwam

Hans Ruijs, oud directeur-eigenaar van Reclamebureau Ruijs-Draaisma, is per 1 januari 
aangetreden als bestuursvoorzitter van het Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN) 
en van de  Stichting Vierdaagsefeesten. Hans Peters, oud directeur van Selexyz-Dekker 
van de Vegt, werd al in november vorig jaar benoemd tot commercieel directeur van die 
Stichting.
Het zo ontstane ‘Hanzeverbond’ brengt nieuw elan in de activiteiten van het ACBN en 
van de Vierdaagsefeesten in het bijzonder. Nummer één op het taken- en wensenlijstje: 
méér betrokkenheid van het Nijmeegse bedrijfsleven bij het grootste evenement van 
Nederland.

Natuurlijk kennen ze de klaagzang van 
Nijmeegse binnenstadsondernemers 
over de Vierdaagsefeesten. ‘Ik zie in de 
Vierdaagseweek geen mens in de winkel’, ‘Al 
die kramen voor de deur, ik kan m’n eigen 
winkel niet in’, ‘Die wandelaars komen de 
stad niet in, de feestgangers hebben alleen 
belangstelling voor de horeca’, ‘Wat mij 
betreft sluiten we die week’.
Een heel andere stemming dan in de eerste 
twintig jaar van de Vierdaagsefeesten -toen nog 
de Zomerfeesten- heerste. Toen stonden detail-
listen aan de wieg en aan het roer van het Actief 
Comité Binnenstad Nijmegen. Is er sprake van 
vervreemding? Zijn de Vierdaagsefeesten de 
ondernemers kwijt geraakt?

Enorme groei
Hans Ruijs en Hans Peters weten zeker van 
niet. “De binnenstadsondernemers, horeca 
uitgezonderd, zijn minder zichtbaar gewor-
den in het geheel van de feesten, dat wel”, 
concludeert Hans Ruijs. “Maar vergeet niet 
dat de feesten anno 2010 hemelsbreed ver-
schillen met die van pakweg 30 jaar geleden. 
De groei is in alle opzichten enorm geweest. 
In financieel opzicht nauwelijks bij te benen 
door de plaatselijke middenstand. De invloed 
van landelijke sponsors was evident.”
“Nijmeegse bedrijven hebben hun partijtje 
door de jaren heen heus wel meegeblazen, 
hoor. En nog kunnen wij rekenen op verschil-
lende Nijmeegse ondernemers die hun nek 
hebben uitgestoken door nieuwe initiatieven 
te ondersteunen”, poetst Hans Peters een 

eventueel negativisme weg. “De economische 
spinn-off in de Vierdaagseweek is voor win-
kels, horeca en andere ondernemers inmid-
dels opgelopen naar circa 35 miljoen euro 
omzet in een voor retail en horeca normaal 
gesproken zeer rustige tijd.”

Partners en ‘friends’ 
Toch gaan binnenkort twee enthousiaste 
ambassadeurs op pad om Nijmeegse bedrij-
ven meer bij de Vierdaagsefeesten te betrek-
ken. Hans Ruijs: “De betrokkenheid willen we 
vergroten,  de emotie moet terug. Maar met 
de gedachte: voor wat, hoort wat. Bedrijven 
groot en klein in de regio kunnen met de 
Vierdaagsefeesten een vierjarig partnership 
aangaan voor een basisbedrag van 400 euro 
per jaar. Daarvoor krijgen ze natuurlijk een 
aantal privileges en promotiemogelijkheden 
terug. Die sfeer van vroeger, de eendracht, 
willen we terug hebben. Daarbij beseffen we 
dat het nooit meer wordt ‘zoals vroeger’, dat 
kan ook niet. Niet voor niets is de Vierdaagse 
Nijmegen het grootste evenement van 
Nederland.”
Naast het partnership voor het (Nijmeegse) 
bedrijfsleven, wordt er voor particulieren 
die zich betrokken weten bij de fees-
ten een ‘friendsprogramma’ ontwikkeld. 
“Iedere bezoeker van de Vierdaagsefeesten 
moet er blijk van kunnen geven zich in de 
Vierdaagseweek in Nijmegen altijd bijzonder 
thuis te voelen. De Vierdaagse, zowel de mar-
sen als de feesten, dat ís Nijmegen”, bena-
drukt de voorzitter van de Vierdaagsefeesten.

Media-aandacht
“Daarnaast zijn we natuurlijk op de markt 
voor het vinden van grotere sponsors”, vult 
Hans Peters aan. “Veelal in samenwerking 
met Stichting DE 4DAAGSE proberen we 
entree te vinden bij landelijke bedrijven en 
brands (merken, red), voor wie de Vierdaagse 
Nijmegen qua omvang, uitstraling en publieks-
doelgroepen interessant kan zijn. 
De enorme media-aandacht die Nijmegen in 
de Vierdaagseweek krijgt, werkt daarbij in ons 
voordeel. Net als de goede naam die het eve-
nement en de stad hebben. Een geweldig veel-
zijdig programma zorgt een week lang voor 
een oergezellige stad waarin dankzij de inspan-
ningen van de organisatoren en de overheid 
de veiligheid op een hoog plan staat.”
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Senioren en jeugd
Hans Ruijs, die als geboren en getogen 
Nijmegenaar de hele ontwikkeling van de 
Vierdaagsefeesten van nabij heeft mee-
gemaakt, roemt het feestenprogramma, 
maar kijkt in dat opzicht ook een beetje 
terug naar wat er was en wat volgens hem 
ten onrechte verloren is gegaan. “Het 
Vierdaagsefeestenbestuur steunt de initia-
tieven om ook activiteiten voor senioren 
en jeugd nieuw leven in te blazen. Er zijn 
overdag momenten genoeg, ruimtelijk en pro-
grammatisch, dat er extra activiteiten gericht 
op die twee doelgroepen kunnen plaatsvin-
den. Ook daarmee krijg je betrokkenheid van 
de Nijmegenaar terug.”

Alles kan
In het bestuur van de Vierdaagsefeesten is 
afgesproken dat niets heilig is. Ruijs: “Loop 
door de stad en iedereen spreekt je aan op 
de Vierdaagsefeesten. Ze hebben allemaal 
hun mening er over, ‘je moet eens zus of zo 
doen’, zeggen ze dan. Vaak al oude kost of 
onderdelen die al op het programma staan, 
maar ook nieuwe ideeën. We willen alles op 
tafel hebben, kijken of het past,  of het moge-
lijk is te organiseren en of we er ook financi-
eel uit kunnen komen.”
De ambities gaan zelfs verder. “Het 
adagium van de grondleggers van de 
Vierdaagsefeesten dat ‘alles kan totdat het 
tegendeel bewezen is’ moet eigenlijk weer het 
uitgangspunt zijn.” 

Hans Peters (links) en Hans Ruijs willen als ‘Hanzeverbond’ de betrokkenheid van het 
Nijmeegse bedrijfsleven bij de Vierdaagsefeesten versterken. Foto: Theo van Zwam.

Miljoenen kijkers
voor Vierdaagse

Net als de jaren daarvoor had de 
Vierdaagse in 2009 niet aan media-
aandacht te klagen. Vorig jaar zijn 
de kijkcijfers op een rijtje gezet en 
daaruit blijkt dat ruim 40 miljoen 
televisiekijkers op enig moment de 
Vierdaagse in beeld hebben gehad. 

De Vierdaagse program ma’s van 
SBS6, RTV Gelderland en de KRO 
scoorden hoog, maar ook de jour-
naals en actualiteitenprogramma’s 
van de publieke en de commerciële 
omroepen kozen de Vierdaagse 
bijna dagelijks tot onderwerp. 
Kijkcijfers van andere regionale 
omroepen dan RTV Gelderland en 
van lokale tv-zenders waren niet 
beschikbaar en zijn dus niet in de 
telling opgenomen.

SBS6 Vierdaagse
3.700.993

SBS6 Hart van NL
8.389.440

RTV Gld 4Daagse
3.258.000

RTV Gld Nieuws
2.157.000

KRO
4.600.000

NOS Journaal
8.581.000

NOS Jeugdjournaal
1.075.000

RTL Nieuws + Editie NL
8.303.000

Eenvandaag
1.668.000

TOTAAL
41.732.433

Bron: Stichting DE 4DAAGSE, 
gebaseerd op cijfers van de 
Stichting KijkOnderzoek.
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• Mailings op maat
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Adviseur? Boekhouder?

De Nieuwe Wende is een klein, eigenzinnig administratiekantoor 
voor ondernemers, non-profits en de particulier. Ons uitgangspunt 

is voor allen gelijk: goed werk leveren tegen een aantrekkelijk 
tarief. Daarbij hebben wij als een van de weinigen in onze branche 

de ‘niet goed, geld terug’-garantie.

Maar wij zijn méér dan boekhouders alleen... neem de proef op de 
som en vraag vrijblijvend om meer informatie.

De Nieuwe Wende | Kronenburgersingel 213, 6511 AR Nijmegen |
| T (024) 345 05 04 | F (024) 360 84 23 |

| E info@denieuwewende.nl | W www.denieuwewende.nl |

23 
februari

2010 Zeven lijsttrekkers gaan in debat 
over de toekomst van de Nijmeeg-
se economie en de binnenstad. 
Een interactieve avond vol scher-
pe discussies over bedrijvigheid 
en kennis economie, bereikbaar-
heid, toerisme en onder nemen in 
de binnenstad.
Zorg dat u er bij bent en geef 
ook uw mening!

Groot
NijmeeGs

VerkieziNGs-
debat

Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen organiseert

Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen organiseert dit 
debat i.s.m. gezamenlijke Nijmeegse ondernemers organisaties, 
De Gelderlander en De Ondernemer.

Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar aan de kassa van LUX. 
Reserveren bij kassa LUX, tel. 0900 589 4636. Het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met uw 
aanmelding.

over binnenstad 
en economie

Van Broeckhuysenstraat 48 
Tel 024-3603362
www.nostra.nl

Nieuw, lekker en
zo dichtbij!
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

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

Omdat het met de gemeenteraadsverkie-
zingen in zicht voor NovioNova misschien 
wel haar laatste interviewtje als wethouder 
economische zaken is, blikt Hannie Kunst 
terug. “Vergeleken met de periode waarin 
ik aantrad, wordt er in ieder geval veel 
minder genuild in de binnenstad”, stelt ze 
vooraf tevreden vast.

Logischerwijs telt Hannie Kunst in grote 
lijnen eerst haar knopen die gedurende haar 
‘regeerperiode’ alsmaar meer glans kregen. 
Het Ringstratenproject met miljoenen euro’s 
subsidie is van de grond gekomen en heeft 
geresulteerd in onder meer mooi opgeknapte 
winkelstraten, verbetering van winkelgevels, 
bestrijding van graffiti, samenwerkende win-
keliers en versterking van de horecabranche 
in de betreffende Ringstraten.
“We zijn er nog niet”, realiseert de wethouder 
zich, “de Smetiusstraat en de Bloemerstraat 
moeten nog onder het mes. Liefst zo snel 
mogelijk, om ook die entree van de binnen-
stad zo mooi te maken dat we er trots op 
kunnen zijn.”

Mooie dingen
Ook de samenwerkings-
gedachte tussen de win-
keliers met de gemeente, 
de horeca, de cultuur en 
de evenementen in de bin-
nenstad heeft in de afge-
lopen vier jaar post kun-
nen vatten. “Daaruit zijn 
mooie dingen ontstaan. 
Gezamenlijke promotie 
van de koopzondagen, 
bijvoorbeeld. De binnen-
stad heeft ook een paar 
geweldige nieuwe festivals 
gekregen die vast op de 
jaaragenda zijn gekomen. 
De samenwerking wordt 
versterkt voortgezet in de 

vorming van het Binnenstadshuis.” 

Twee frustraties
“Als ik terugkijk heb ik ook twee frustaties 
te melden”, bekent de wethouder eerlijk. “Ik 
had graag gezien dat de herinrichting van 
Plein1944 al in volle gang zou zijn. Dat geldt 
ook voor de bouw van de parkeergarage 
onder de Van Schaeck Mathonsingel.” Twee 
grote projecten die vooral vertraging hebben 
opgelopen door de lang durende procedures 
rond  bestemmingsplanwijzigingen en bezwa-
ren. “Daar kwam dan nog eens de econo-
mische crisis overheen. Er viel weinig aan te 
doen, in ieder geval gaat in beide gevallen dit 
jaar de schop in de grond.”

Als het aan Hannie Kunst ligt, krijgt ze na de 
verkiezingen wederom de portefeuille  eco-
nomische zaken. “Maar ik heb het natuurlijk 
niet voor het zeggen”, weet ze, “eerst, op  
3 maart, is de kiezer aan de beurt en vervol-
gens moet er een nieuwe coalitie gevormd 
worden.”

Ruim voldoende 
voor binnenstad

Uit een koopstromen onder-

zoek in de gemeente Nijmegen, 

dat de komende weken door 

het college van B & W officieel 

wordt vastgesteld, blijkt dat de 

Nijmeegse binnenstad van de 

bezoekers overwegende ruime 

voldoendes krijgt. 

De binnenstad scoort qua veilig-

heid een 7,3, diversiteit in het 

aanbod 7,5, kwaliteit 7,5 en sfeer 

7,4. De fietsenstallingen scoren 

bij de bezoekers een 7,1. Alleen 

het parkeren in de binnenstad 

is nog niet voldoende, dat krijgt 

een 5,1.

Uit de cijfers blijkt voorts dat 

Nijmegenaren 77% van hun 

niet-dagelijkse inkopen toch in 

de eigen stad Nijmegen doet. En 

bestedingen in Nijmeegse win-

kels aan niet-dagelijkse goede-

ren komen voor 47% uit de por-

temonnee van mensen buiten 

de stad, zo leert het onderzoek.

‘Er wordt minder genuild!’

Wethouder Hannie Kunst kijkt terug 
op 4 jaar economische zaken
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Klik hier om foto toe te voegenofSleep foto hier naartoe

PRINTEMPS 2010

Het is het voorjaar 1753 en de jonge Dirk Kemink staat in Utrecht voor zijn net geopende 

drukkerij annex boekhandel Dirk Kemink & zoon. Hij is zich er niet van bewust dat hij de 

eerste regels schrijft van een prachtig verhaal. Het verhaal van selexyz. 

     In de jaren die volgen openen we de ene mooie boekwinkel na de andere. Winkels die 

lokaal inmiddels een begrip zijn. En in 2006 openden we ons jongste filliaal op selexyz.nl. 

     Maar het verhaal gaat verder dan de geschiedenis. Op het gebied van boeken zijn we in 

Nederland de autoriteit en hebben we echt wat te zeggen. Vooral de verkopers in onze win-

kels hebben overal een goed verhaal bij. Zo krijgt u bij selexyz veel meer ‘echte boekwinkel’ 

voor dezelfde prijs. Ook als het gaat om studieboeken of specifieke vakliteratuur. 

     Kortom: selexyz laat zich lezen als een mooi boek waaraan we de komende jaren nog 

veel mooie, spannende, grappige, schokkende, verrassende, praktische, hete en inspi-

rerende hoofdstukken gaan toevoegen. 

— HOOFDSTUK 15 —

De boekwinkel die wat te 
vertellen heeft.

adv A5_Novio Nova_selexyz.indd   1 8-2-2010   10:16:41



‘Samen creatief omgaan met groeiende leegstand’

Door gezamenlijk terrasschotten aan te schaffen 
en de terrassen voortdurend goed schoon te hou-
den, willen de horecaondernemers in de Ringstraten 
de uitstraling van hun terrassen verbeteren. Ook 
willen de ondernemers duidelijke spelregels voor 
het uitzetten van terrassen in de ringstraten. 

Het terras van Nostra Lunch Winebar 
in de Van Broeckhuysenstraat ligt er 

zomer en winter verzorgd bij. 
Foto: NovioNova.

Deze verbetervoorstellen hebben de horeca-
ondernemers aan de gemeente gedaan, 
nadat de ‘pilot terrassen’ is geëvalueerd met 
onder andere een enquête en gesprekken 
met collega-ondernemers en bewoners van 
de Ringstraten. 
De pilot, vorig jaar zomer gehouden, hield 
onder meer in dat in de In de Betouwstraat 

Els Stouthamer woont 
op Kelfkensbos. Vanuit 
huis geeft ze samen met 
haar man Rob leiding 
aan hun onderneming 
Stouthamer Catering. 
Ze is actief in de bin-
nenstad, onder andere 
als secretaris van buurt-
vereniging Bataafs 

Kwartier en als secretaris van de Federatie 
Ringstraten. Vanuit die functie beant-
woordt ze nu een paar vragen.

Wat ‘heb’ jij met de ringstraten?
“Ik ken de ringstraten als ondernemer. Zo’n 
dertig jaar geleden ben ik gestart in Jo’s Pub, 
nu beter bekend als De Muis in de Tweede 
Walstraat. In 1979 ben ik daarmee gestopt, maar 
sindsdien hebben de straten altijd mijn belang-
stelling gehad. Vooral omdat hier de speciaalza-
ken en ambachtelijke bedrijven gevestigd zijn.”

Waarom ben je actief in de Federatie 
Ringstraten?
“Vijf jaar geleden ben ik actief geworden in onze 
buurt en heb ik samen met onder anderen  Aldo 
Paula de buurtvereniging het Bataafskwartier 
opgericht. Aldo is voorzitter en ik ben secreta-
ris van deze vereniging. Ook hebben we een 
geprobeerd een horecavereniging op te richten, 
maar al snel bleek dat daarvoor niet voldoende 
draagvlak was. In 2008 zijn de horecaonderne-
mers opgegaan in de ondernemersvereniging 
Kelfkensbos en Hertogstraat. 
Ondertussen werd ik in 2007 gevraagd de 
functie van secretaris van de ringstaten te ver-
vullen. Privé omstandigheden dwongen me 
een tussenstop in te lassen, maar in oktober 
vorig jaar heb ik deze taak weer met veel ple-
zier op me genomen.”

Wat betekent de Federatie Ringstraten 
voor het ondernemen?
“De Federatie kan de ondernemers stimuleren 

Betere 
uitstraling 
van terrassen 
Ringstraten

Oproep van secretaris Els Stouthamer van de Federatie Ringstraten

door John Bardoel

en Van Welderenstraat op parkeerplaat-
sen terrassen verschenen. In de Van 
Broeckhuysenstraat werden terrassen op de 
trottoirs uitgezet. 
De uitvoerige evaluatie leverde op dat de 
horecaondernemers concrete verbetervoor-
stellen aan de gemeente hebben gedaan. 
Uitstraling en beeldkwaliteit van de terrassen 

en ondersteunen met raad en daad. Er zijn 
nog steeds tal van subsidiemogelijkheden, 
adviesorganen etc. waar de gemiddelde 
ondernemer niet van op de hoogte is. Taak 
van de Federatie is om dit voor de onder-
nemers uit te zoeken en hen te informeren. 
Natuurlijk is de FRN belangenbehartiger en 
een gesprekspartner voor de gemeente.” 

En andersom, wat betekenen de onderne-
mers voor de Federatie Ringstraten?
“De ondernemers kunnen vooral betrokken-
heid tonen. Door bijvoorbeeld de Federatie 
op de hoogte te houden van wat er leeft en 
speelt. Zo houdt de Federatie een goed beeld 
van het verloop in de straten. Een groot aan-
dachtspunt op dit moment is namelijk de 
groeiende leegstand. Door hier met elkaar 
creatief mee om te gaan, kunnen we samen 
voor de juiste invulling zorgen.” 

Els Stouthamer. 
Foto: NovioNova.

tijdens de pilot liet op veel terrassen te wen-
sen over. Omdat pas laat gestart kon worden, 
was het voor niet verantwoord om veel te 
investeren in hoogwaardige terrasschoten. 
De ondernemers verwachten dit keer al snel 
duidelijkheid te krijgen vanuit het stadhuis 
over het definitief beschikbaar stellen van ter-
rassen op parkeerplaatsen. 

Lange en Stikke Hezelstraat   Bloemerstraat   In de Betouwstraat   
Van Welderenstraat   Van Broeckhuysenstraat   Hertogstraat   Kelfkensbos, 
Tweede Walstraat, Wintersoord, St. Jorisstraat, Van der Brugghenstraat, 
Smetiusstraat
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Correspondentieadres Rinstratenmanager
Van Welderenstraat 54a, 6511 MN Nijmegen 
M: 06-53599598  
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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?

Lijst Ramon Barends is het eens met alle 
speerpunten, behalve waar het gaat om de 
extra parkeerterreinen. ‘Er staan nu parkeer-
plaatsen in de planning, eerst dat effect 
afwachten.’ 

Wij zijn tegen herbouw van de Donjon. We 
zijn van mening dat het Valkhofpark als rus-
tige lokatie behouden dient te blijven en dat 
de cultuurhistorie niet gediend wordt met een 
nep-donjon. Dus, nee. 

1. Plein 1944 moet nu eindelijk eens ten uit-
voer worden gebracht.

2. De Bloemerstraat, entree van de 
Binnenstad, moet niet wachten op de reali-
satie van Plein 1944.

3. Poppodium Doornroosje bij het station is 
goed voor de cultuur, maar ook voor de stu-
dentenhuisvesting.

De Wedren is een kanslocatie voor een par-
keergarage. Een hotel is een optie, maar niet 
grootschalig. Een oplossing voor start- en 
finish van de Vierdaagse is dan wel nodig.

Ja, maar er moet wel inzet mogelijk zijn op 
andere locaties. Wat in Groesbeek is gebeurd 
bij de wedstrijd NEC-GBA kwam omdat alle 
politie bij de Vierdaagsefeesten was. Ook 
moeten kleine evenementen mogelijk blijven, 
zoals de Harleydag. 

De gemeente Nijmegen moet zich meer ver-
antwoordelijk voelen bij het organiseren van 
kleine en nieuwe innovatieve evenementen. 
Hier past ook bijdrage aan de financiering bij. 
Denk aan een ‘starterslening’.

Als er vraag is bij bewoners en ondernemers 
om ringstraat te worden kan de gemeente in 
overleg met betrokkenen bezien om een ring-
straattraject in te gaan. 

Het parkeerprobleem lossen we op door goed 
en gratis openbaar vervoer vanuit de wijken, 
zodat bezoekers minder de auto hoeven te 
gebruiken. Daarnaast zijn we voor het maxi-
male tarief voor het eerste uur van 1 euro.

De venstertijden zijn onze grootste ergenis. 
De horeca zou, wat ons betreft, ’s nachts zelf 
moeten kunnen beoordelen of zij open willen 
zijn. 

De Democratische Partij voor Solidariteit is 
het eens met alle speerpunten, behalve waar 
het gaat om de extra parkeerterreinen, die 
beter aan de rand van het centrum, in combi-
natie met gratis OV op hun plaats zijn.
Functie weekmarkt: eens maar wel verplaatsen 
naar andere centrumstraten. 

Nee, dit is geen prioriteit.

1. Het in de oude luister herstellen van de Van 
Schaeck Mathonsingel (geen bomenkap en 
parkeergarage)

2. Plein 1944 groen inrichten en afblazen van 
de huidige bouwplannen.

3. De markt verplaatsen naar de Hezelstraten, 
Houtstraat en Plein 1944, waardoor de bus  
7 dagen per week over de Burchtstraat kan.

Een hotel is bespreekbaar. Extra parkeergarage 
niet op de Wedren maar aan de rand van de 
stad, met gratis OV naar het centrum.

Nee, de politie is (mede in verband met de 
bezuinigingen) harder nodig bij bestrijding 
van criminaliteit.

Ja.

Ja, zo spoedig mogelijk.

Het parkeerprobleem in het centrum is niet 
op te lossen. Wij kiezen wij voor extra par-
keerruimte aan de rand van de stad (o.a. 
Winkelsteeg; Brabantse Poort; het nieuwe 
station Lent).

Het feit dat de gemeente Nijmegen de laatste 
jaren het groen en de monumenten in de 
beeldbepalende Van Schaeck Mathonsingel 
heeft laten verloederen.

Gewoon Nijmegen is het eens met 
alle speerpunten, behalve  met func-
tie weekmarkt(geen mening) en het 
Binnenstadshuis waar wij tegen zijn.

Wij ondersteunen het initiatief. 
Waarbij wel gesteld moet worden 
dat de exploitatie op voorhand slui-
tend moeten zijn.

 
1. Uitbreiding van parkeerplaatsen
2. Parkeertarieven omlaag
3. Meer wonen boven winkels, waar-

door de binnenstad meer leefbaar 
wordt

Mits de parkeertarieven lag blijven 
en er een hotel in het hogere seg-
ment wordt gerealiseerd 

Ja , daarnaast ook meer politie in 
de wijken; de wijkagenten moeten 
terug.

Ja, zoiets hoort er gewoon bij in een 
stad als Nijmegen. 

 

In onze visie is dit is geen ring-
straat.

Wij hebben al diverse keren moties 
voor verlaging van de tarieven inge-
diend, het versneld bouwen van 
parkeergarages en een beter vergun-
ningstelsel.

Veel te hoge parkeertarieven in de 
binnenstad is onze grootste erger-
nis. De mensen worden de stad 
uitgejaagd, naar de buurgemeenten 
toe. En het parkeertoezicht moet 
veel klantvriendelijker.
 
 

   Democratische
 Gewoon Lijst  Partij voor
Vraag/kwestie Nijmegen Ramon Barends Solidariteit Christen Unie

Ramon BarendsJo Janssen Peter Rutten
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Agenda2010

De Christen-Unie is het eens met alle speerpun-
ten. Neutraal zijn we over het Binnenstadshuis. De 
binnenstadondernemers zijn vrij zichzelf in een 
Binnenstadshuis te organiseren. Echter, zo’n organi-
satie mag nooit bepalen wat er in de openbare ruimte 
gebeurt. Vergunningen voor evenementen verlenen is 
alleen zaak van de gemeente. 

De politieke beslissing over de bouw van de donjon 
is al genomen op basis van het referendum onder 
de bevolking. De uitvoering van dit project mag snel 
starten, maar zorgvuldigheid met betrekking tot cul-
tuurhistorische en archeologische waarden (en nodige 
vergunningen) is geboden. 

1. Voldoende fietsenstallingen
2. Hoogwaardig OV / tram 
3. Aanpassing bewegwijzering

Goed plan, mits de exploitatie vanuit de opbrengsten 
van hotel en parkeergarage sluitend is te maken. 

Veiligheid bij grote evenementen heeft prioriteit voor 
de ChristenUnie. Politie-inzet is hierbij onontbeerlijk. 
Het beschikbaar stellen van extra budget voor deze 
evenementen moet zorgvuldig worden afgewogen op 
basis van noodzakelijkheid, wenselijkheid en financiële 
ruimte. 

Kleine evenementen kunnen een sfeervolle aanvulling 
vormen voor de binnenstad. De vorming van een eve-
nementenpot zou hieraan bij kunnen dragen. De grote 
vraag is natuurlijk wie deze pot gaat financieren. Ook 
winkeliers kunnen een duit in het zakje doen.  

Er dreigt nu al een overaanbod aan verkoopruimte.
Qua winkelfunctie moet de Gerard Noodtstraat daar-
om niet deel uit gaan maken van de ringstraten.

Wij zetten ons in voor voldoende parkeerplaatsen in 
de binnenstad. Hiervoor is het ook nodig nieuwe par-
keerplaatsen bij te bouwen, echter niet te dicht bij de 
winkelvoorzieningen. Wel meer stallingsruimte voor 
fietsen bij de winkels. 

Te weinig fietsenrekken / gedoogbeleid stallen buiten 
de rekken.

   Democratische
 Gewoon Lijst  Partij voor
Vraag/kwestie Nijmegen Ramon Barends Solidariteit Christen Unie

Dirk Vreugdenhil

Koopzondagen 2010 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 7 maart  Tangofestival
• 5 april  Paasmarkt
• 2 mei  Groenmarkt
• 24 mei  Pinksteren
• 6 juni  Straattheater- en muziekfestival
• 4 juli 
• 18 juli  Vierdaagse en Vierdaagsefeesten
• 1 augustus 
• 5 september  Sambafestival
• 3 oktober  Najaarskermis
• 7 november
• 28 november  Sinterklaas
• 5 december  Sinterklaas
• 12 december  Mariken Winterfeesten
• 19 december  Kerstmis

Evenementenkalender 
februari-maart 

Donderdag 18 februari
Verschijning nummer 02-2010 van ‘NovioNova’, hét 
binnenstadsmagazine van Nijmegen. Informatie: 
www.novionova.nl

Zaterdag 20 februari
Boekenmarkt, plein 1944

Maandag 22 februari
Herdenking bombardement, Raadhuishof

Maandag 23 februari
Het Groot Verkiezingsdebat over de Nijmeegse econo-
mie, Arthouse Lux, vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 27 februari
Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zondag 28 februari 
Gratis optreden in restaurant OportO in de 
Hertogstraat van Manito, gitaar virtuoos met flamen-
co en meer. Van 16.00 tot 19.00 uur. 

Maandag 1 maart
Opening van restaurant La Pasta aan de Waalkade 
nummer 17. De eigenaar van café Beaubourg start met 
nieuw concept: à la minute klaargemaakte pastage-
rechten uit verse ingrediënten..

Donderdag 4 maart
Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke 
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van 
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Dinsdag 5 en 20 maart
Optredens in Cultureel Centrum Cardo, 
Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek van resp.
The Beatles Revival, vanaf 20.30 uur en Michiel 
Braam’s Wurli Trio vanaf 20.00 uur
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Vrijdag 5 en 19 maart
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-restau-
rant De Vereeniging. 
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 6, 13 en 20 maart
Boekenmarkt, plein 1944

Zondag 7, 14 en 21 maart 
Gratis optreden in restaurant OportO in de 
Hertogstraat van resp. Brisa Latina, Club de Choro en 
William Smulders (gitaar) & Sue Moreno (zang). Van 

16.00 tot 19.00 uur.
Informatie: www.restaurantoporto.nl 

Zaterdag 13 maart
4de Boekenfeest in concertgebouw De Vereeniging 
vanaf 19.15 uur. Op het programma staan onder meer 
Thomas Rosenboom, Joost Zwagerman en Judith 
Koelemeijer.
Informatie: www.wintertuin.nl 

Woensdag 17 t/m zondag 21 maart
7th International Tangofestival Doble Ocho. Voor het 
programma van dit jaar: zie de website. 
Informatie: www.doble-ocho.com 

Woensdag 17 t/m zondag 21 maart
Tweede editie van Go Short - International Short 
Film Festival Nijmegen in en rondom arthouse LUX. 
Informatie: www.goshort.nl. 

Exposities Binnenstad
Zaterdag 6 maart t/m zondag 11 april 

Expositie met aquarellen en olieverf schilderijen over 
de Psalmen in de Stevenskerk. Zie de website voor de 
openingstijden.
Informatie: www.stevenskerk.nl 

Tot en met zondag 28 maart
Tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek’, Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel).
Over 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in 
Nijmegen. 
Informatie: www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Tot en met zondag 9 mei 
‘Home is where the heart is’. Een expositie met 
sculpturale installaties van Barbara Polderman waarin 
de vraag, of dieren op mensen of mensen op dieren 
lijken, centraal lijkt te staan. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Tot en met 5 juni 
Zie ze vliegen!, een tentoonstelling over vogels in het 
Natuurmuseum Nijmegen. 
Informatie: www.natuurmuseum.nl. 

Belangrijke evenementen 
Zaterdag 3 tot en met zondag 11 april

Paaskermis op de Waalkade.

Zaterdag 24 april 
38ste Batavierenrace

Zondag 9 mei
Dag van het Levenslied.
Informatie: www.dedagvanhetlevenslied.nl 

Zondag 16 mei
Marikenloop 
Informatie: www.mariekenloop.nl 

Zaterdag 17 t/m vrijdag 23 juli
Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl 

Dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juli
94ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen 
Nijmegen
Informatie: www.4daagse.nl 

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.
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Belangrijke adressen
 ı Federatie Ringstraten Nijmegen
 Secretariaat
M: 06 30841165
E: info@ringstraten.nl
W: www.ringstraten.nl

 ı Vereniging Binnenstad Ondernemers
Postbus 1279, 6501 BG Nijmegen
E: vbo@vbonijmegen.nl
W: www.vbonijmegen.nl

NovioNova verschijnt elke laatste 
donderdag van de maand

Faits Divers vof 

Pieter Nabbe, 

André Sonneville

Theo van Zwam, Edwin Stoffer

Louman & Friso

Elles Jonker, 06-47087974

Trioprint

Fietsdiensten.nl

uitgever

redactie

fotografie

vormgeving

marketing

drukker

verspreiding

colofonGroenestraat 294, Nijmegen
Postbus 31006, 
6503 CA  Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova.nl 
W: www.novionova.nl 

De deadline voor nummer 03-2010 van 
NovioNova, verschijningsdatum 25 maart,  
is op maandag 8 maart 2010.

novionova

Wij zijn specialisten in ons vakgebied. Voor advies betreffende vraagstukken

op praktisch elk rechtsgebied kunt u bij ons terecht, of u nu ondernemer

bent of particulier. Van arbeids- en ambtenarenrecht tot ondernemingsrecht

tot sociaal zekerheidsrecht, wij kunnen u bijstaan.

Betrokken, dat zijn we: bij u als cliënt, bij uw zaak, bij uw belang en

vooral bij het resultaat dat we voor u kunnen behalen. We combineren

onze expertise met een werkwijze die wordt gekenmerkt door kwaliteit,

slagvaardigheid, duidelijkheid en effi ciency.

Brunet Advocaten is een echt Nijmeegs kantoor en beschikt over een

omvangrijke cliënten-kring, met diverse grotere ondernemingen die ook

landelijk actief zijn. De sfeer is echter laagdrempelig en cliënten voelen zich

bijzonder bij ons thuis.

• Aansprakelijkheid, verzekering en schade
• Arbeids- en Ambtenarenrecht
• Bestuursrecht en Overheid
• Bouwrecht
• Faillissementsrecht
• Fusies en Overnames
• Huurrecht

• Incasso
• Letselschade- en Gezondheidsrecht
• Ondernemingsrecht
• Onroerendgoedrecht
• Overeenkomstenrecht
• Personen- en Familierecht
• Sociaal Zekerheidsrecht

Oranjesingel 53 - 57  Nijmegen | Postbus 1106  6501 BC  Nijmegen 

Telefoon (024) 381 09 90 | Fax (024) 323 22 66 | E-mail  info@brunet.nl | Website  www.brunet.nl

De advocaten 
van Brunet:

Betrokken en met oog 
voor kwaliteit

 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 Binnenstadsmanagement
 Nijmegen
Postbus 1090, 6501 BB Nijmegen
E: info@binnenstadnijmegen.nl
W: www.binnenstadnijmegen.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
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl 

Nieuwe tijden
Augustinus heeft haar winkeltijden verruimd. 
De Libris boekhandel aan de Groesbeekseweg 
is vanaf heden woensdag tot en met vrijdag 
geopend tot 20.00 uur. Ook boekwinkel 
Wouter Roelants, naast de kassa van LUX, 
heeft zijn openingstijden aangepast. De win-
kel is vrijdagavond tot 21.00 uur geopend en 
zaterdag tot 20.00 uur.

Rattink verbouwt 
Fietsenwinkel Rattink in de Bloemerstraat 
wordt verbouwd. Tijdens de verbouwing heeft 
de werkplaats tijdelijk minder capaciteit. De 
winkel blijft gewoon open.

Zonder licht verder
De antikraak ondernemer in het voormalige 
pand van de Lampenier in de Molenstraat 
is per 31 januari weer vertrokken. De outlet 
ondernemer is op zoek naar een nieuwe loca-
tie voor zijn partijen lampen.

Nieuwe ‘look & feel’
Modewinkel Different in de Marikenstraat 
wordt filiaal van Jack & Jones. De winkel 
wordt verbouwd en krijgt een nieuwe 'look & 
feel', conform de uitstraling van Jack & Jones. 
In het filiaal van Different in de Molenpoort 
blijft alles bij het oude.

Doorstart Curly
Vanuit een fris en smaakvol nieuw ingerichte 
winkel aan de Stikke Hezelstraat, maakt 
Curly Corner een doorstart. Het cadeau-
winkeltje was voorheen te vinden aan de St. 
Stevenshof. 

Brocante op 
Stevenskerkhof

In het voormalige pand van Curly aan de St 
Stevenskerkhof is het Brocantehuis Philipsen 
gevestigd, dat eerst gevestigd was op het 
adres Achter de Hoofdwacht 1.

MexiMode voor 
MaxiMaten

Onderneemster Carla Milder opent per 
1 maart MexiMode voor MaxiMaten, een kle-
dingzaak voor dames met een maatje meer 
die bij MexiMode ook de nodige mode-acces-
soires kunnen kopen. Ze vestigt haar zaak in 
Achter de Hoofdwacht 1 (op de Grote Markt 
tussen café Daen en café de Blauwe Hand).

Forecast gesloten
Modewinkel Forecast in de Broerstraat heeft 
haar deuren gesloten. Volgens een mede-
werker heeft de sluiting niets te maken met 
de crisis maar ligt een andere, niet nader 
genoemde reden, ten grondslag aan de slui-
ting.

Gezond in de 
Stikke Hezelstraat

Avia Health Coaching heeft onderdak gevon-
den in de Stikke Hezelstraat. De onderne-
ming van Pim Bleize en Tanja Heijen legt zich 
toe op gezond leven en gezonde voeding.

Online schoenen
Shoeline heeft nu behalve een winkel in de 
Broerstraat, ook een online service. Per heden 
kunnen schoenenfreaks 24 per dag terecht op 
shoeline.nl voor bestellingen. Passen moet 
nog gewoon in de winkel.

Verhuizing
Het pand op de hoek Augustijnenstraat/
Houtstraat, waar tot voor kort reisbureau 
Globe in zat, is verhuurd aan kapsalon 
Bertine. Eigenaar Nico van ’t Veen, was jaren-
lang met John Bertine Junior Kappersalon, 
zoals de zaak officieel heet, gevestigd aan 
Plein 1944 maar moet daar, na vergeefse 
gerechtelijke procedures, wijken voor de her-
inrichting van het plein. Hij hoopt de nieuwe 
zaak, na een verbouwing, in april te kunnen 
openen.

Olga Coolen nieuwe
directeur MuZIEum

Op 1 maart 2010 zal Olga Coolen (36) als 
nieuwe directeur van het muZIEum aan-
treden. Zij volgt interim-directeur Hein 
Reedijk op. Coolen heeft ruime muse-
ale ervaring opgedaan in het vernieuwde 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Momenteel is 
ze werkzaam als commercieel manager bij 
uitgeverij Meulenhoff Boekerij. Dit najaar viert 
het MuZIEum, dé plek waar zien en niet zien 
bij elkaar komen, zijn eerste lustrum met o.a. 
een fascinerende foto-expositie van blinde 
fotografen.
Hein Reedijk blijft nog tot 1 juli 2010 betrok-
ken bij enkele projecten van het MuZIEum.

 Jazzy 
Café Otis is een nieuw café in de Van 
Welderenstraat (nummer 30). In Otis kan 
men terecht voor jazz, funk & soul en een 
gemoedelijke en intieme sfeer.

 Beaubourg wordt
 restaurant La Pasta
Vanaf 27 februari houdt café Beaubourg op de 
hoek Waalkade - Grotestraat op te bestaan en 
opent restaurant La Pasta in hetzelfde pand 
zijn deuren.  Eigenaar Mike Neuij heeft de 
formule van zijn zaak drastisch gewijzigd. Op 
de menukaart van La Pasta staan à la minute 
klaargemaakte pastagerechten, bereid van 
louter verse ingrediënten, centraal. 
Ter gelegenheid van de opening nodigt La 
Pasta de bijna 500 cliënten van de Nijmeegse 
Voedselbank uit voor een gratis diner in de 
maanden maart en april. Op 27 februari 
om 20.00 uur overhandigt Mike Neuij een 
symbolische cheque aan het bestuur van de 
Voedselbank.

Foto: 
Thijs Bartels
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COLUMN

Het is bij gemeenteraadsverkiezingen een terugkomend fenomeen. Wethouders die hun 
diepe droefenis betuigen over het feit dat zij door hen in gang gezette projecten niet af 
kunnen maken. Zie in Nijmegen Jan van der Meer (parkeergarages, fietsenstallingen) en 
Hannie Kunst (idem + Plein1944 + bewegwijzering binnenstad). Als oorzaak wijst het 

aftredende vroedschap naar de wel zeer traag verlopende procedures als gevolg van bezwaren. Zitten ondernemers al niet jaren te zeuren 
om vermindering van de regeldruk? En heeft dit kabinet ook niet beloofd daar iets aan te doen? En is het niet een taak van politici, óók 
gemeentelijke volksvertegenwoordigers, dat in de gaten te houden? Me dunkt dat juist wethouders in staat moeten zijn die regelneverij in 
de ban te doen, zeker als zij zien dat procedures een sta-in-de-weg zijn voor een vlotte realisatie van plannen die inmiddels al de goedkeu-
ring van de gemeenteraad hebben.
Een aandachttrekkertje moet de onlangs gepresenteerde Citadel in Lent zijn. Daarmee krijgt de Nijmeegse binnenstad over vier à vijf jaar  
in één klap een concurrent van formaat (totaal 3 ha winkelvloeroppervlak) aan ´ginne kant´. Is dat een bedreiging of biedt het kansen? 
Uitgaande van het laatste mogen we erop vertrouwen dat er vanuit het nog te vormen Binnenstadshuis betrokkenheid wordt getoond door 
met creatieve en positief gedurfde ideevorming aan te tonen dat Nijmegen aan de zuidoever van de Waal maar één echte en enige binnen-
stad heeft.

TOT SLOT

André Sonneville

Drie hectare 
winkelvloer
in Citadel

Nijmegen wil groei toerisme

Als de plannen doorgaan wordt er in en rond de Citadel, het 
‘stadshart’ van de Waalsprong, 3 hectare winkelvloer gelegd.
 
In het masterplan, dat eind januari door Grondexploitatie-
maatschappij Waalsprong (GEM) en de als architect inge-
huurde voormalig rijksbouwmeester Kees Rijnboutt werd 
gepresenteerd, is sprake van 20.000 m2 winkels en 10.000 
m2 grootschalige detailhandel. Verder is er in en rond de Citadel plaats voor 5.000 m2 
horeca, 65.000 m2 kantoren, 15.000 m2 commerciële dienstverlening en 30.000 m2 maat-
schappelijke voorzieningen.
Het plan omvat 2.500 woningen en circa 5.000 parkeerplaatsen die voor een belangrijk 
deel ondergronds worden aangelegd. Het is aan de nieuw te kiezen gemeenteraad om 
de nodige bestemmingsplannen te ontwikkelen. De bouw van de eerste fase begint naar 
verwachting eind 2012, begin 2013.

Omdat het politiek geen beladen onderwerp is en omdat wethouder Hannie Kunst er een 
beleidsnota over heeft uitgegeven, is deze weken, aan de vooravond van de verkiezingen, 
het toerisme onderwerp van gesprek aan de bestuurlijke tafels op het stadhuis. 

Een art impressie van De 
Rietgraaf, de belangrijkste 
winkelstraat in de Citadel, uit 
het Masterplan van Rijnboutt, 
februari 2010.

De Rietgraaf

Toerisme is een belangrijke pijler van de Nijmeegse stadseconomie, zo wordt in de toerisme-
nota geconcludeerd. Enkele feiten en cijfers:
•  In Nijmegen zijn er 5.540 banen in de toeristische sector;
•  In 2008 werden in Nijmegen 145.000 hotelovernachtingen geboekt;
•  Jaarlijks bezoeken ruim 4 miljoen mensen de Nijmeegse binnenstad; 
•  Winkelen, uit eten, wandelen en fietsen zijn de belangrijkste bezoekmotieven;
•  Bezoekers besteden jaarlijks €1, 3 miljard in de regio Arnhem-Nijmegen; 
•  Topattracties in Nijmegen en omgeving zijn

 - Museum het Valkhof (jaarlijks zo’n 158.000 bezoekers), 
 - Holland Casino (500.000 bezoekers) 
 - Afrikamuseum (80.000 bezoekers);
 - Nijmegen heeft het meest diverse winkelaanbod (CBS-
   onderzoek 2008);
 - De Vierdaagse en Vierdaagsefeesten zijn het grootste 
   evenement van Nederland.

Ringstraten 
als voorbeeld
Een delegatie van ondernemers en ambte-
naren uit Tilburg komt maandag 22 februari 
op bezoek in Nijmegen om te leren van 
het Nijmeegse ringstratenproject. Zij wil-
len zich laten inspireren door de Nijmeegse 
aanpak. Dit bezoek, en de grote opkomst 
tijdens de bijeenkomst van het Platform 
Binnenstadsmanagement vorig jaar, laten 
zien dat het ringstratenproject uniek in 
Nederland is, en voor veel steden een voor-
beeldfunctie heeft.  
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Rabobank. Een bank met ideeën.

Het idee is dat de  
woningmarkt in Nijmegen  
in beweging moet blijven.

www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het idee is dat de  
woningmarkt in Nijmegen  
in beweging moet blijven.

www.rabobank.nl/rijkvannijmegen g

Bedrijvenloket Gemeente Nijmegen

servicepunt voor ondernemers, óók in crisistijd! 

Openingstijden: 
Maandag, woensdag,

Tel: (024) 329 98 00 donderdag, vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.
Fax: (024) 329 34 11 Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur.
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl Donderdag na 17.00 uur op afspraak. 

Heeft uw bedrijf last van de economische recessie? 
Vraag het Bedrijvenloket om advies over uw omstandigheden. De accountmanagers kunnen u
doorverwijzen naar instanties en (financiële) regelingen om u te ondersteunen in zwaar weer.
Soms komt u bijvoorbeeld in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal, als dat noodza-
kelijk is voor de instandhouding van uw bedrijf of beroep.  

Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente Nijmegen
terecht op één centrale plek: het Bedrijvenloket.  De accountmanager van het Bedrijvenloket
bekijkt in een oriënterend gesprek samen met u uw wensen en vragen. In dit gesprek wordt
duidelijk wat de gemeente voor u kan doen, hoe u zaken kunt aanvragen en welke gegevens
daarvoor aangeleverd moeten worden. De accountmanager blijft daarna uw aanspreekpunt,
onderhoudt de contacten met de gemeentelijke afdelingen en bewaakt het proces van dienstverle-
ning. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken de accountmanagers bij voorkeur op
afspraak, maar ook zonder afspraak bent u van harte welkom! 
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"Proeven aan de Bataafse Tafel & Wijnproeverij"
Kleine gerechtjes vanaf €3,00

26, 27, 28 februari vanaf 16.00 uur

Bisschop Hamerstraat 12, telefoon 024-3221456 

40 jaar
gefeliciteerd Frans

Apotheek Beekdal

Tilburgseweg 2, 5081 XJ Hilvarenbeek

D E B RU I J N W I J N KO P E R S . N L
M A I S O N  B I  C E N T E N A I R E

1 7 7 2 2 0 0 7

Nicole Henriquez 
&Andrés Casimiri 

Curaçao

Onafh. HERBALIFE distr. sinds 1993 

Mary-Ann Monsanto

Advies en dé juiste begeleiding in
voeding, ontbijt,gewichtsbeheersing 
en vitaliteit

www.SHAKE2.nl  

tel: 06 241 614 88  of  024 35 632 95

berns 
nijmegen b.v.

voor horeca, grootkeuken en kantine

reeds 75 jaar een begrip
Kelfkensbos 34-36, 6511 TB Nijmegen

De nummer 1 in mobiele telefonie

VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is met 
bijna 150 medewerkers in Arnhem, Nijmegen en Wijchen 
binnen de stadsregio Arnhem/Nijmegen het grootste 
zelfstandige accountants- en belastingadvieskantoor. 

VWGNijhof is specialist in accountancy, fi scaal advies 
en administratieve dienstverlening aan het midden- 
en kleinbedrijf, non-profi t instellingen en beleggings-
vennootschappen. Wij koppelen kwaliteit en vakkennis 
aan een persoonlijke en directe aanpak. 

VWGNijhof is gericht op duurzame samenwerking 
en staat voor:
- directe en korte lijnen
- persoonlijke benadering
- kwaliteit en professionaliteit
- goede prijs-kwaliteitverhouding

www.vwgnijhof.nl

Aangenaam!

Vin de la France

Wijnkopers • Alverstraat 14 • Ooij

www.vindelafrance.nl

Daisy en Herman - Curaçao

Hans, Chantal 
& kids
Hans & Tricia
Johan & Denise

Het sister trio
Ans, Gea, Léonie

Eric & 
Nancy

Fam. Tebarts 
& Fam. Munsters

Dorine, 
Martijn, 
Madelief & Olivier
Carmen en Robin

Dorine, 
Martijn, 
Madelief & Olivier


