
Door ook de Lusemert van het St Stevens
kerkhof naar Kelfkensbos te verhuizen, zou 
die curiosa en antiekmarkt nieuw leven 
ingeblazen kunnen worden. Indien nodig 
moet de inrichting van het Kelfkensbos 
afgestemd worden op het dagelijks gebruik 
als marktplein.

Onbereikbaar
“We erkennen de markt als goede en 
publiekstrekkende aanvulling op de bin
nenstad. We denken dat de markt, als we 
die concentreren op Kelfkensbos, nog beter 
kan functioneren. Wij lanceren ons voorstel 
nu, zodat de discussie over de marktfunc
ties nog meegenomen kan worden in de 
coalitieonderhandelingen voor een nieuw 
college van burgemeester en wethouders, 
die net begonnen zijn”, aldus VBO
voorzitter Wim Smids in een toelichting. 
Door de markt naar Kelfkensbos te 
verhuizen is in één keer het bereikbaar
heidsprobleem in de Burchtstraat en 
Augustijnenstraat opgelost, meent het 
VBO. “Daarmee maken we ook de weg 
vrij voor de bussen door het centrum en, 
in de toekomst, voor de tram. Ook de 
grootste ergernis van de winkeliers in de 
Burchtstraat en Augustijnenstraat, namelijk 
dat zij op marktdagen nagenoeg onbereik
baar zijn omdat ze door de marktkramen 
volledig worden ingebouwd, wordt hiermee 
opgelost”, aldus Smids. 

Voorstel VBO omvat tevens verhuizing Lusemert

‘Markt dagelijks
op Kelfkensbos’

Publiekstrekker
Met de verhuizing van de markt naar 
Kelfkensbos en de forse uitbreiding van 
het aantal marktdagen verwacht het VBO 
de populaire Nijmeegse markt een posi
tieve impuls te geven. De VBOvoorzitter: 
“Kelfkensbos is, na herinrichting, het ideale 
marktplein. Zeker als we ook de Lusemert 
daarbij betrekken. Die is in de loop der 
jaren helemaal in de versukkeling geraakt. 
Meer ruimte op het Kelfkensbos zou een 
aardige injectie voor die typisch Nijmeegse 
markt kunnen zijn.”
Met een markt zeven dagen per week zou 
Nijmegen wel een publiekstrekker van for
maat in huis halen. Behalve in Amsterdam 
(de Albert Cuypmarkt), is er geen stad 
of dorp in Nederland waar dagelijks een 
markt wordt gehouden.

Mordicus tegen
In een eerste reactie laten de marktkooplui, 
verenigd in de Centrale Vereniging voor 
de Ambulante Handel, bij monde van Erik 
Benders weten mordicus tegen de ideeën 
van het VBO te zijn. “Het is gewoonweg 
onmogelijk. Kelfkensbos is veel te klein. 
In een bespreking op 5 april hopen we het 
VBO te overtuigen van de onzin van hun 
voorstel.”

 Lees verder op pagina 3: 
• ‘Markt op Kelfkensbos ten dode opgeschreven’

• ‘Eerste binnenmarkt komt in Rotterdam’

De figuurlijke bouw van het 
Huis voor de Binnenstad 
verloopt voorspoedig. De 
gemeenteraad heeft haar fiat 
gegeven aan de subsidievoor-
stellen die door de Taskforce 
Ondernemersfonds zijn gedaan 
voor de komende drie jaar. 

Het Huis voor de Binnenstad is een initiatief  
waarin de Stichting Binnenstads management, 
de Federatie Ringstraten, de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers, het Cultureel 
Netwerk Nijmegen en de Koninklijke Horeca 
afd. Groot Nijmegen met elkaar samenwerken. 
Directie en werkzaamheden in het Huis voor 
de Binnenstad worden in handen van het 

Actief Comité Binnenstad Nijmegen gelegd. 
Omdat de huisvesting van het Huis voor 
de Binnenstad niet in de subsidie uit het 
Ondernemersfonds zit, moeten de deel
nemende partijen hun goedkeuring nog 
hechten aan de huurovereenkomst voor een 
representatief pand in de binnenstad, waar
over momenteel nog onderhandeld wordt. 

Voorspoedige bouw van Huis voor de Binnenstad

De Vereniging Binnenstad Ondernemers (VBO) Nijmegen 
stelt voor de zaterdagse en maandagse groenten- en 
warenmarkt in de Augustijnenstraat en Burchtstraat in 
zijn geheel te verplaatsen naar het Kelfkensbos. De markt 
zou daar voortaan dagelijks moeten plaatsvinden. 
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Het VBO wil de Burchtstraat (foto boven) en  
Augustijnenstraat (foto onder) marktvrij maken 
en het Kelfkensbos geschikt maken als marktter
rein waar zeven dagen per week markt gehouden 
kan worden. Foto's: NovioNova.



NovioNova Loyalty Club biedt aangesloten leden een jaaromvattend pro-

gramma, waaruit de betrokkenheid van die leden en van uitgever/redactie van 

binnenstadsmagazine NovioNova met het reilen en zeilen van de binnenstad 

van Nijmegen tot uiting komt. Eenmaal lid, kunnen ondernemers geheel vrij-

blijvend van alle programmaonderdelen gebruik maken.

Voor alle ondernemingen/organisaties en personen 
die behoren tot de lezersdoelgroep van NovioNova

Meldt u zich vóór 15 april 2010 aan als lid 

van de NovioNova Loyalty Club en doe 

mee aan de activiteiten die nog op het 

programma staan (o.a. concert Cuby & 

The Blizzards bij Cardo), maar betaal pas 

contributie vanaf 1 september 2010!

Pak de telefoon en bel 024 – 3501924 of 

stuur een e-mail naar info@novionova.nl.

ACTIE VOOR SNELLE BESLISSERS: 

NovioNova Loyalty Club:
• Vergroot betrokkenheid 

van binnenstadonderne-
mers in Nijmegen bij het 
concept binnenstadsmaga-
zine NovioNova en bij de 
binnenstad zelve. 

• Onderstreept onderlinge 
samenhang van binnen-
stadondernemers, dus 
de netwerkfunctie van de 
NovioNova Loyalty Club.

• Is een inkomstenbron 
ten behoeve van het blad 
NovioNova.

• Biedt exposure aan leden 
c.q. binnenstadonderne-
mers door middel van 
NovioNova.

• Versterkt samenwerking 
om te komen tot een 
florerende binnenstads-
economie.

Voor alle duidelijkheid: 
De NovioNova Loyalty 
Club is geen belangen-
behartiger.
 

www.novionova.nl  
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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  •  NovioNova Loyalty Club

•  Gemeente Nijmegen, afd. EZ 
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De deadline voor nummer 42010 (maga
zine) van NovioNova, verschijningsdatum 
29 april, is op maandag 12 april 2010.
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De meer dan honderd marktkooplui die 
de Nijmeegse groenten- en warenmarkt 
op zaterdag en maandag vorm geven, 
zien verhuizing van de markt naar het 
Kelfkensbos absoluut niet zitten. 

“De markt is ten dode opgeschreven als
ie op Kelfkensbos wordt gehouden. Toen 
we na bebouwing van de Eiermarkt in de 
jaren zeventig ook naar Kelfkensbos moes
ten verhuizen, is de helft van ons failliet 
gegaan.”

Veel te klein
Die negatieve ervaring van veertig jaar 
geleden is niet het enige tegenargument 
dat Erik Benders en Edwin Fuchter, beiden 
bestuurslid van de Centrale Vereniging 
voor de Ambulante Handel, hebben tegen 
het voorstel van het VBO. Bij de afdeling 
Nijmegen van de Centrale Vereniging is 
zo’n 80% van de marktkooplui aangeslo
ten. 
“Kelfkensbos is echt veel te klein om de 
hele markt te huisvesten, dat gaat gewoon 
niet. Als ook nog de Lusemert erbij moet, 
dan hebben we wel vijf keer de ruimte 
van het Kelfkensbos nodig”, zeggen ze. 

Benders en Fuchter weten ook zeker dat 
maar weinig van hun collega’s te vinden 
zullen zijn voor een dagelijkse bezetting 
van de markt. “Dat werkt ook niet, wij 
staan niet alleen op de markt in Nijmegen. 
Onze kramen bouwen we ook op in de 
Nijmeegse wijken of in Elst, Wijchen, Uden 
of Arnhem. Dat rondreizen is ook het 
wezen van een markt. Ga je zeven dagen 
per week op een markt staan, kun je net zo 
goed een gewone winkel beginnen.”

Te vroeg oprijden
Dat ze faliekant tegen de voorstellen van 
het VBO zijn, wil overigens niet zeggen 
dat er niets mis is met de huidige situatie 
van de markt in Nijmegen. “Sommige van 
onze collega’s rijdens ’s middags te vroeg 
de markt op om hun spullen in te pakken 
en naar huis te gaan. Anderen ergeren zich 
daar aan. Hetzelfde geldt voor de breedte 
van de paden tussen de marktkramen. Hier 
en daar laat dat ook te wensen over. Door 
middel van handhaving door de gemeente
lijke marktmeesters zou daar wel iets aan 
gedaan mogen worden. Er wordt teveel 
door de vingers gezien, waardoor dit soort 
dingen toenemen.”

Marktkooplui tegen verhuizing, maar willen wel praten

‘Markt op Kelfkensbos 
ten dode opgeschreven’

De Vereniging Binnenstad 
Ondernemers (VBO) Nijmegen houdt 
op woensdag 14 april een themabijeen
komst annex openbare ledenvergade
ring. 
In de Waagh wordt vanaf 18.30 uur 
(inloop 18.00 uur) gesproken over de 
voortgang rond de bouw en herinrich
ting van Plein1944. Iedereen is welkom, 
ook binnenstadondernemers die (nog) 
geen lid zijn van het VBO. Tijdens het 
formele gedeelte van de vergadering 
worden de jaarstukken 2009 behandeld 
door alleen de VBOleden.
Ook zal Maarten Mulder, eigenaar van 
David Mulder in de Marikenstraat, toe
treden tot het VBObestuur. 

Communicatie
Net als het verwijt dat de marktkooplui in 
Nijmegen weinig flexibel zijn als er voor 
een evenement bijvoorbeeld eens gescho
ven moet worden met een kraam, denken 
Benders en Fuchter dat de plotselinge 
voorstellen van het VBO te danken zijn 
aan het gebrek aan communicatie over de 
markt in Nijmegen. 

“Vroeger zaten de winkeliers, de markt
kooplui, de bewoners, de marktmeesters 
en meestal ook de wethouder van eco
nomische zaken eenmaal per maand aan 
tafel om de wederzijdse knelpunten te 
bespreken. Dat overleg is al jaren opge
schort”, aldus Benders, die er tegelijkertijd 
voor pleit dat marktoverleg opnieuw te 
starten.

Met voorzitter Wim Smids van het VBO 
is afgesproken dat beide partijen op  
5 april met elkaar in conclaaf gaan over 
de jongste voorstellen van het VBO.

Met de Markthal aan de Binnenrotte 
heeft Rotterdam vanaf 2014 een voor 
Nederland unieke overdekte markt. Aan 
de Binnenrotte is al sinds jaar en dag 
twee dagen per week de ‘gewone’ buiten
markt van Rotterdamcentrum gevestigd.
Na jaren van voorbereiding en planning is 
in 2009 de bouw van de Markthal begon
nen. Behalve uit kantoren, appartementen 
en uiteraard een parkeergarage zal de 
Markthal bestaan uit 90 permanente 
versunits, met koelfaciliteiten voor de 
vaste gebruikers en 10 wisselende units,  
4600 m2 food winkels met ondermeer 

een wijnwinkel, ambachtelijke slagerij, bij
zondere bakker en een winkel in kookge
rei, 1800 m2 supermarkt, 1600 m2 horeca 
met natuurlijk een marktcafé, visrestau
rant, espressobar en ijssalon.
Met de bouw van de Markthal zal volledig 
worden voldaan aan de inmiddels zeer 
strenge Europese voedsel regelgeving. 
Vlees mag op de huidige buitenmarkt al 
nauwelijks meer worden verkocht en de 
verkoop van vis, poelierswaren en zachte 
kazen is buiten alleen nog onder strin
gente voorwaarden toegestaan.

Eerste binnenmarkt komt in Rotterdam

Plein1944 thema
voor VBO-avond

Erik Benders (links) en Edwin Fuchten signaleren in 
Nijmegen een gebrek aan communicatie over de markt 
en willen het maandelijkse overleg graag weer terug. 
Foto: NovioNova
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Ook in de St. Stevens
toren zijn kleurende 
schijnwerpers aange
bracht, zodat het caril
lon verlicht is. 
Foto: Theo van Zwam.

Ondernemersfonds 2010
geopend voor aanvragen

Van 1 maart tot 1 juni kunnen Nijmeegse 
ondernemers weer subsidie aanvragen uit 
het Ondernemersfonds Nijmegen. 
De gemeente stelt, net als in de afgelopen 
vier jaar, anderhalf miljoen euro beschik
baar voor het stimuleren van innovatieve 
projecten die bijdragen aan de versterking 
van de lokale economie. 
De Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen 
toetst de subsidieaanvragen aan een aantal 
voorwaarden en criteria. Een voorbeeld van 
een voorwaarde is dat de aanvrager geves
tigd moet zijn in Nijmegen. Een voorbeeld 
van een criterium is dat de subsidieaan
vraag bij voorkeur betrekking heeft op een 
project of initiatief dat een blijvend econo
misch effect voor de stad realiseert. 
Daarbij ondersteunt het Ondernemers
fonds aanvullende fysieke voorzieningen 
in de openbare ruimte, projecten die de 
promotie en marketing van Nijmegen ver
sterken maar ook projecten die criminaliteit 
helpen voorkomen of administratieve las
ten voor het bedrijfsleven verlichten. 
Info.: www.ondernemersfondsnijmegen.nl.
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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 !

Tweede Paasdag 5 april als koopzondag

Grote Paasmarkt 
in hele binnenstad
Op Tweede Paasdag -maandag 
5 april- staat de koopzondag 
in het teken van een grote 
Paasmarkt die in de hele bin-
nenstad van Nijmegen wordt 
gehouden. Ondermeer een 
Pasar Malam op Kelfkensbos 
en een groot standwerkercon-

cours in de Broerstraat en Molenstraat 
maken deel uit van de Paasmarkt, die 
voor de 24ste keer plaatsvindt.

Organisator Martin van de Wal legt momen
teel de laatste hand aan de programmering 
 voor de traditionele Nijmeegse Paasmarkt, 
die bij goed weer duizenden extra bezoe
kers naar de stad zal trekken. Naast 
de ‘normale’ maandagse markt en de 
Lusemert rond de St. Steven, zullen er in 
ieder geval twee kinderboerderijen hun 

menagerie laten zien in de stad. Eén in de 
Hoogstraat en een op de Ganzenheuvel. 

Diverse dweilorkesten trekken door de 
winkelstraten en ook een aantal zangkoren 
zal her en der optredens in de binnenstad 
verzorgen. Op Kelfkensbos wordt een 
traditionele Pasar Malam (Indonesisch/
Maleis voor ‘avondmarkt’) gehouden en 
op het Mariënburg wordt ruimte gemaakt 
voor een boeken en platenmarkt. Zowel op 
het Molenplein (kop Molenstraat) als op 
de Grote Markt worden podia opgetrokken 
voor muzikale optredens.
Hoogtepunt tijdens de Paasmarkt is het 
standwerkerconcours, waarvoor zich inmid
dels al zo’n 25 standwerkers hebben inge
schreven. 
Meer informatie over de Paasmarkt is te 
vinden op www.zondagsmarktnijmegen.nl. 

Begin deze week is de DAR bij particulie-
ren begonnen met het gescheiden inza-
melen van plastic verpakkingsafval. 

Eerder in maart kregen alle inwoners van 
Nijmegen een starterspakket met instruc
ties en 12 plastic afvalzakken waar het 
plastic afval in verzameld kan worden. Het 
plastic afval wordt tegelijkertijd met de 
groene afvalzak door de DAR opgehaald. 

Openingstijden 
Koninginnedag en 
Bevrijdingsdag
De Vereniging Binnenstad Ondernemers 
(VBO) adviseert, na overleg in de werk
groep Promotie van de binnenstad, op 
vrijdag 30 april (Koninginnedag) de win
kels gesloten te houden.
Voor woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag), 
die dit jaar als nationale feestdag geldt, 
wordt geadviseerd de openingstijden als 
op koopzondag te hanteren: van 12.00 
tot 17.00 uur.

De  gescheiden inzameling van plastic afval 
geldt vooralsnog alleen voor particulieren 
in Nijmegen. Het bedrijfsleven komt later 
aan de beurt. “We zijn er wel mee bezig om 
te kijken hoe dit op te zetten voor bedrijven 
en hebben ook al een pilot lopen bij de 
HAN hiervoor. Ook de landelijke organisa
tie Nedvang, waarin de verpakkende indu
strie verenigd is, is er mee bezig”, aldus 
woordvoerster Martine Boot van de DAR.

Geen gescheiden inzameling plastic afval bij bedrijven

Om vinger aan de pols te blijven houden 
rond het verblijfs- en vestigingsklimaat 
in de Ringstraten en om de effecten van 
het ringstratenbeleid te kunnen meten, 
stelt de gemeentelijke onderzoeksafde-
ling een ondernemersonderzoek in. 

De 390 vestigingen (bedrijven en instel
lingen) in de ringstraten worden benaderd 
met een vragenlijst. Zij krijgen vragen 
voorgelegd over het ondernemersklimaat, 
het economisch functioneren van de vesti
ging, het vastgoed en de openbare ruimte. 
Resultaat moet een Monitor Ringstraten 
worden, waarin de gegevens vanuit het per
spectief van passanten, winkelende publiek, 
ondernemers en bewoners zijn opgeno
men. Deelonderzoeken hebben inmiddels 

plaatsgevonden. De onderzoeksgegevens 
worden in de loop van 2010 gepresenteerd 
in een kwartaalbijeenkomst van de FRN.
In 2006 werd al de uitgangssituatie vast
gelegd op basis van bestaande statistieken 
(banen, branchering, leegstand), beschik
bare onderzoeksgegevens (ERBO 2006, 
Bedrijvenpeiling 2006) en onderzoek onder 
passanten (najaar 2006 en voorjaar 2007). 
De ondernemerspeiling Ringstraten wordt 
uitgevoerd door de afdeling Onderzoek 
en Statistiek van de gemeente Nijmegen. 
Gezien het belang van het onderzoek en de 
wens om zo veel mogelijk meningen mee 
te nemen, zal de Ringstraatmanager John 
Bardoel samen met de straatvertegenwoor
digers van de Federatie Ringstraten zorgen 
voor de verspreiding van de vragenlijsten.

Mening ondernemers Ringstraten gepeild



  

door Maike Woldring 

	 St. Steven beterbeter 		
	 in	 in het lichtlicht

Nijmegen zet er de komende jaren op 
in om inwoners, passanten en toeristen 
meer bewust te maken van de bijzon-
dere geschiedenis van de stad. Doel is 
mensen te prikkelen de stad te bezoe-
ken, en vooral meer van Nijmegen te 
genieten. 

Nijmegen heeft goud in handen met 
haar rijkdom aan historische verhalen. 
Van Bataven, Romeinen, Keizer Karel, de 
Valkhofburcht en de Tweede Wereldoorlog, 
om maar een paar onderwerpen te noe
men. Toch is deze geschiedenis bepaald 
niet op iedere plek van de stad meer voel
baar. Veel is verloren gegaan. De parels die 
gebleven zijn, verdienen het in het volle 
spotlicht te worden gezet. 

Veranderd straatbeeld
Momenteel werkt de gemeente Nijmegen 

aan een plan van aanpak voor ‘Het 
Verleden Verbeeld’, een project dat er op 
is gericht de geschiedenis van Nijmegen 
meer voelbaar en ervaarbaar te maken op 
straat. Het plan moet in de komende  
5 jaren voor een veranderd straatbeeld 
gaan zorgen. Met presentaties, informatie
middelen, activiteiten en promotie. 
Voor de uitvoering van het project is in eer
ste instantie 2 miljoen euro beschikbaar. 

Makelaar in stadshistorie
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, 
gevestigd in de voormalige Mariënburg
kapel, maakt deel uit van het project. 
Met een programma van presentaties en 
activiteiten wil de gemeente Nijmegen het 
publiek en media enthousiasmeren voor 
de geschiedenis van de stad. De toegang 
tot het Huis is gratis (di t/m vrij 1117 uur). 
Bekeken wordt of hetHuis ook op zaterdag 

en koopzondagen geopend kan worden.
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
wil vooral ‘makelaar in stadshistorie’ zijn. 
Het wil publiek prikkelen om een kijkje te 
nemen in de binnenstad, musea te bezoe
ken en andere instellingen. Men vindt in 
het Huis permanent een leestafel, websites, 
en een Canonkast met de 50 belangrijkste 
episodes uit de Nijmeegse geschiedenis. 
Daarnaast zijn er tijdelijke tentoonstellin
gen en activiteiten. Vanaf medio april komt 
er in het Huis ook een VVVbalie. 
Meer informatie: 
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

 Maike Woldring is projectleider
 ‘Het Verleden Verbeeld’

Huis van de 
Nijmeegse 

Geschiedenis 
en VVVbalie in 

Mariënburgkapel

‘Verleden verbeeld’:
genieten van de stad

Over Plein1944, op de foto te zien zoals het 
er in 1955 uitzag, wordt in mei in het Huis 
van de Geschiedenis een expositie ingericht. 
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen.
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Met een flinke subsidie 
uit het Ondernemersfonds 

ziet Stichting de Verlichting 
kans op korte termijn al de 

St. Stevenskerk opnieuw en 
beter in het licht te zetten. 

De St. Stevenstoren werd tot 
nu toe aangelicht door 4 spot
lights, in de nieuwe situatie  

zullen zo’n 50 LEDspots niet alleen de 
toren, maar de gehele kerk van binnen en 
van buiten beschijnen. Door ook schijn
werpers in de toren te plaatsen, zal vanaf 
de Grote Markt het carillon te zien zijn.  
De verlichting wordt zodanig in kleuren 
‘gecomponeerd’ dat de gebruikte bouwma
terialen als mergel, hardsteen en baksteen 
beter tot hun recht zullen komen. De eerste 
nieuwe lampen zijn al geplaatst, het duurt 
nog enkele weken voordat het hele project 
volledig is afgerond. De nieuwe verlichting 
van de St. Steven wordt mede gesponsord 
door energiemaatschappij Electrabel. Het 
gebruik van speciale spotlights levert ove
rigens ten opzichte van de huidige situatie 
een energiebesparing van 60% op.



Agenda2010

Cuby & The Blizzards

Koopzondagen 2010 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 5 april, thema ‘Paasmarkt’
• 2 mei, thema ‘Groenmarkt’
• 24 mei, thema ‘Pinksteren’
• 6 juni, thema ‘Straattheater en muziekfestival’
• 4 juli
• 18 juli, thema ‘Vierdaagse en Vierdaagsefeesten’
• 1 augustus 
• 5 september, thema ‘Sambafestival’
• 3 oktober, thema ‘Najaarskermis’
• 7 november, jubileum Centrum 2000
• 28 november, thema ‘Sinterklaas’
• 5 december, thema ‘Sinterklaas’
• 12 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 19 december, thema ‘Kerstmis’

Evenementen-
kalender maart-april 2010

Donderdag 25 maart
• Verschijning nummer 032010 van ‘NovioNova’, 
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen. 
Informatie: www.novionova.nl

• Tweede voorronde voor de Dag van het 
Levenslied, Eet en Drinkhuis De Waagh aan de 
Grote Markt te Nijmegen, vanaf 19.30 uur.
Winnaars krijgen een plaats op het grote podium 
van de Dag van het Levenslied op 9 mei. 

Zaterdag 27 maart
Kunst, boeken, Curiosamarkt, Plein1944

Zondag 28 maart
• Gratis optreden in restaurant OportO in de 
Hertogstraat van Nelson Latif, gitaar en Brancka, 
zang met Samba en Bossa Nova. Van 16.00 tot 
19.00 uur. Informatie: www.restaurantoporto.nl 

• Blues, pop en rock en roll muziek in Café 
’t Haantje op de Daalseweg 19 door de band: 
Woody, sideman, Dr Appie en Harrie Hardholt. 
Vanaf 16.00 uur. Entree gratis.

Donderdag 1 april
Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke 
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van 
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Vrijdag 2 en 16 april
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café
restaurant De Vereeniging. 
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 3 april
‘Diner in het donker’ in muZIEum Nieuwe 
Marktstraat 54a, van 18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 0243828181
Informatie: www.muzieum.nl 

Zaterdag 3 tot en met zondag 11 april
Voorjaarskermis op de Waalkade met een zeer 
gevarieerd aanbod voor jong en oud. 

Zaterdag 3, 10 en 17 april
Boekenmarkt, Plein1944 of Mariënburg

Zondag 4, 18 en 25 april
Gratis optredens in restaurant OportO in de 
Hertogstraat van resp. Ensemble de Minuit, het 
Caroline Lobanov Ensemble en Oleg Lysenko. Van 
16.00 tot 19.00 uur. 
Informatie: www.restaurantoporto.nl 

Zondag 4 en maandag 5 april
Paaseitjes proeven... in het donker!, een bijzondere 
activiteit in het muZIEum, Nieuwe Markstraat 54a, 
tussen 14.00 en 14.30 uur.
Info: www.muzieum.nl

Maandag 5 april 
• Een gepast Easter Jazz Festival op 2de paasdag 
georganiseerd door de deelnemende cafés van 
NijmegenOost. Vanaf 15.00 uur. Entree is een pas
separtout à € 5,. 

• In Café ’t Haantje op de Daalseweg optredens van 
resp. De Liek Peters Band, vanaf 16.00 uur en Bas 
Riemeijer met Oostenwind, vanaf 20.00 uur.

Woensdag 7 april
Optreden in Cultureel Centrum Cardo, 
Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek van 
Jochem van Gelder en Djumbo, vanaf 15.00 uur.
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Woensdag 7, 14, 21 en 28 april
Historische stadswandeling van ongeveer 2 uur 
door deskundige Gildegidsen. De start is om 14.00 
uur vanaf het Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl 

Zaterdag 10 en zondag 11 april
Museumweekend met volop cultuur in Museum 
Het Valkhof, Museum de Stratemakerstoren, het 
MuZIEum en het Natuurmuseum.

Zondag 11 april 
• Club de Choro, elke 2de zondag van de maand in 
restaurant OportO in de Hertogstraat. In wisselen
de bezetting traditonele brazilaanse choro. Speciale 
gast Nelson Latif. Van 16.0019.00 uur. Entree gra
tis. Informatie: www.restaurantoporto.nl 

• Nederlandse liederentafel oftewel Hollandse 
smartlappen om mee te zingen, in Café ’t Haantje 
op de Daalseweg 19. Liederenbundels zijn beschik
baar; entree gratis. 

Maandag 12 april
Uitreiking van de MVO Award aan de meest betrok
ken ondernemer uit de regio. In de Vereeniging, 
vanaf 17.00 uur. 
Informatie: www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl 

Woensdag 14 april
Openbare ledenvergadering VBO Nijmegen, de 
Waagh, Grote Markt, vanaf 18.00 uur.
Binnenstadondernemers discussiëren over 
Plein1944.

Vrijdag 16 april
‘Diner in het donker’ in muZIEum Nieuwe 
Marktstraat 54a, van 18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 0243828181.
Informatie: www.muzieum.nl 

Zaterdag 24 april 
• Kunst, boeken, Curiosamarkt, Plein1944 of 
Mariënburg

• Optreden in Cultureel Centrum Cardo, 
Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek van 
Cuby & The Blizzards, vanaf 20.30 uur. 
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Dinsdag 27 april
Musical ‘Chicago’, een van de succesvolste musi
cals aller tijden, nu in de Stadsschouwburg, vanaf 
20.00 uur. Informatie: www.keizerkarelpodia.nl 

Exposities
Binnenstad

Tot en met 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 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. In deze expositie 
voor jong en oud staat het herkennen van vogels 
aan de hand van hun geluid, sporen, gedrag en 
uiterlijk centraal. Informatie: www.natuurmuseum.nl. 

Tot en met 22 augustus
‘The Valkhof Experience. Beleef de collectie van 
Museum Het Valkhof’. Een attractieve tentoonstel
ling voor mensen die het museum nog niet eerder 
hebben bezocht of juist op een nieuwe manier naar 
de vaste collecties willen kijken. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Belangrijke evenementen 
voor 2010

Vrijdag 30 april 
Koninginnedag 

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 

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus
Gebroeders van Limburgfestival
Informatie: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl 

Zaterdag 11 en zondag 12 september
Open Monumentendag met thema ‘De smaak van 
de 19de eeuw’ 
Informatie: www.openmonumentendag.nl 

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

Gebruik van het parkeerterrein van het 
ROC kan op piekmomenten circa 100 extra 
parkeerplaatsen voor bezoekers van de bin
nenstad creëren. In eerste instantie gaat 
het om een proef van een jaar. 
 
Stichting Binnenstadsmanagement heeft in 
april 2009 bij de gemeente het idee geop
perd om het parkeerterrein achter het ROC 
in te zetten voor het parkeren van zakelijke 
vergunninghouders op koopavond, zater
dag en koopzondag. Het parkeerterrein 
van deze onderwijsinstelling staat op deze 
momenten grotendeels leeg. 
 

Bestemmingsplan
Omdat het geldende bestemmingsplan niet 
toestaat dat het ROC zijn parkeerplaats aan 
derden verhuurt, moest eerst onderzocht 
worden hoe het idee toch gerealiseerd kon 
worden. Besloten werd een procedure te 
starten, nodig om een tijdelijke onthef
fing van 5 jaar te verlenen op het huidige 
bestemmingsplan.
Als alles volgens plan verloopt, kan het 
ROC direct na de zomer zijn parkeerterrein 
openstellen voor externe gebruikers. In 
eerste instantie gaat het daarbij om ca. 100 
zakelijke vergunninghouders uit parkeerge
bied C en D, die een zevendaagse vergun
ning hebben. Zij krijgen het aanbod om op 
de piekmomenten gebruik te maken van de 
parkeerplaatsen bij het ROC. 

Goedkoper
Als de betreffende vergunninghouders en 
het ROC Nijmegen tot een akkoord zijn 

Rendement: 100 extra parkeerplaatsen 
op piekmomenten

Parkeerproef ROC 
start na de zomer

Het parkeerterrein bij ROC 
Plaza aan de Campusbaan 
kan na de zomer gebruikt 

worden door zakelijke 
vergunninghouders.

Foto NovioNova.

gekomen over het gebruik van het parkeer
terrein dan zal de gemeente vanaf 1 okto
ber de 7daagse parkeervergunningen van 
deze ondernemers omzetten in een goed
kopere 5daagse vergunning. De Stichting 
Binnenstadsmanagement zal een coördine
rende rol in dit traject spelen. 
In eerste instantie gaat het om een pilot 
van één jaar. Daarna vindt een evaluatie 
plaats waarna een besluit genomen over de 
voortzetting.

De gemeente Nijmegen werkt mee 
aan het initiatief van Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen 
om binnenstadsondernemers met een 
7-daagse parkeervergunning hun auto 
op koopavond, zaterdag en koopzondag 
bij het ROC Nijmegen te laten parkeren. 

‘Tussentijds’ huisvest ateliers in Ringstraten

Medewerkers van de gemeente Nijmegen hebben 
de afgelopen week een enorme archeologische 
puzzel uitgelegd met de fundamenten van het 
oudste stenen huis van Nederland. De resten, die 
in 2005 werden gevonden tijdens de opgraving op 
de Josephhof, dateren uit circa 40 na Christus en 
leverden het bewijs dat Nijmegen de oudste stad 
van Nederland is.  
Tijdens de opgraving werd een deel van het 
Romeinse Oppidum Batavorum gevonden. Dit 
was de hoofdplaats van de Bataven en de oudste 
voorganger van het huidige Nijmegen. Project
ontwikkelaar Kalliste en de gemeente Nijmegen 
wilden de historie van deze bijzondere plek graag 
behouden voor de stad. Daarom is afgesproken 
dat een deel van de oudste stenen fundamenten 
van Nederland op deze locatie terug zouden 
komen. Hiervoor is ruimte in de parkeergarage 
gemaakt. 
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Binnenstadondernemer Jos Sluijsmans 
van Fietsdiensten.nl is genomineerd voor 
de MVO Award die op 12 april zal worden 
uitgereikt. 
Na rijp beraad heeft de jury van de MVO 
Award drie bedrijven genomineerd voor de 
prijs: Fietsdiensten.nl, Bussman Verhuur 
B.V. en Scandic Sanadome Nijmegen 
maken kans op de felbegeerde prijs voor 
meest maatschappelijk verantwoorde 
ondernemer van 2010. 

Een kans voor kunstenaars en ont-
werpers om zich als cultureel onder-
nemer te ontplooien én een invulling 
voor leegstaande winkelpanden in de 
Nijmeegse Ringstraten. Dat is het doel 
van ‘Tussentijds’, een samenwerkings-
verband van de gemeente Nijmegen, 
Stichting Atelierbeheer SLAK, en de 
Federatie Ringstraten.
 
Het project ‘Tussentijds’ (www.tussentijds.
org) stelt tijdelijk leegstaande winkelpan

den in de Ringstraten beschikbaar aan 
kunstenaars, ontwerpers e.d.  Voorwaarde 
is dat zij de panden behalve als werkruimte 
ook als etalage en verkooppunt van hun 
werk gebruiken. Tegelijkertijd is deze tijde
lijke invulling van winkelpanden een goed 
alternatief voor leegstand. Ook draagt het 
bij aan een aantrekkelijk winkelaanbod in 
de ringstraten, en dus een betere verhuur
baarheid van de leegstaande panden. Als 
de panden weer verhuurd worden kunnen 
de kunstenaars de overstap maken naar 

een ander beschikbaar pand. Bij gebleken 
succes kunnen zij het pand waarin ze zitten 
echter ook op commerciële basis in gebruik 
nemen. Eind februari werden de eerste pan
den via ´Tussentijds´ in gebruik genomen.
‘Tussentijds’ past in de ambitie van de 
gemeente om tot en met 2010 125 nieuwe 
ateliers in ontwikkeling te hebben of te 
realiseren. Eigenaren die hun pand ook tij
delijk beschikbaar willen stellen kunnen dit 
kenbaar maken via de website 
www.tussentijds.org.

De MVO Award is een project van Stichting 
De Maatschappelijke MeerWaarde 
(DMMW). De presentatie van de uitreiking 
op maandag 12 april in de Vereeniging is in 
handen van Ronald Migo, directeur Kamer 
van Koophandel Centraal Gelderland. 
De winnaar wordt bekend gemaakt door 
Annemarie Scholtisvan den Berg, de nieu
we directievoorzitter van de Rabobank Rijk 
van Nijmegen die tevens sponsor is van de 
MVO Award.

Fietsdiensten.nl kandidaat voor MVO Award



Voor de verhuizing van Superstar 
is tekst verder overbodig. 

Behuizing gevonden
Marketingbureau Direct Result heeft 
behuizing gevonden in het pand aan de 
van Berghenstraat 3. Direct Result, een 
onderneming van Adnan Dzigal, is gespe
cialiseerd in deur tot deur verkoop, flyering 
en telemarketing.

Logeren bij
het centrum

Paul van der Zee is eigenaar van Wilhelmi
na Bed and Breakfast aan de Wilhelmina
singel 36. Van der Zee richt zich zowel op 
zakelijke als particuliere gasten. Boeken via 
www.bedandbreakfastnijmegen.com.

Kijken kijken,
niet kopen

Van Doorne Perzen en Tapijten in de 
Moenenstraat houdt opheffingsuitver
koop, maar van stoppen is geen sprake. 
Eigenaar Ted Arnts: “Van Doorne heeft 
50 jaar Perzische perzen verkocht maar 
de laatste jaren is er steeds minder vraag 
naar. Mensen komen graag kijken maar 
kopen niets.” Met modernere en gunsti
ger geprijsde tapijten en kleden hoopt de 
ondernemer een groter publiek te bereiken.

Vertrokken
Damesboetiek Damart in de Marikenstraat, 
een modezaak voor de vrouw van mid
delbare leeftijd is dicht. Het pand staat te 
huur.

Lief !
Lief! staat voor eigenwijze babywear en life
style in vrolijke kleuren en alles wat in een 
baby of peuterkamer te vinden is. Dat is de 
formule van het pas geopende filiaal in de 
Burchtstraat 36. Lief! heeft zeventien vesti
gingen waaronder in Arnhem en Den Bosch.

Plein1944 (1)
De totale leegloop op het nu nog lelijkste 
plein van Gelderland lijkt te zijn ingezet. 
Ook modezaak State of the Art heeft de 
wijk genomen. De winkel is vanaf heden te 
vinden in de Marikenstraat.

Plein1944 (2)
Van der Werff, de winkel van Ton Vanetie 
op Plein1944, gespecialiseerd in gordijnen 
en tapijten, is na 35 jaar dicht. Vanetie 
heeft een weloverwogen beslissing geno
men nadat hij van de gemeente en ING 
Vastgoed een aanbod kreeg dat hij niet 
kon weigeren. “Op mijn 61ste is het geen 
optie meer om naar een ander pand uit te 
zien en te verhuizen. De winkel heeft twee 
jaar te koop gestaan, maar de interesse 
was marginaal. Jammer is het wel.” Het 
gebouw, opgeleverd in 1953, wordt op korte 
termijn gerenoveerd en verbouwd tot een 
appartementencomplex. 

Plein1944 (3)
’t Ploegkeldertje heeft een nieuwe locatie 
gevonden in de Van Broeckhuysenstraat. 
De winkel zat jarenlang op Plein1944, 
onder Gordijnenwinkel Van der Werff. 
’t Ploegkeldertje is een speciaalzaak voor 
interieurstoffen en diverse raambekleding
systemen. Eigenaresse Maartje Hoge heeft 
een deel van het assortiment van Van der 
Werff overgenomen. 

Plein1944 (4) 
Binnenkort moet Plein1944 het ook doen 
zonder snackbar. Ondernemer Ashok Badal 
hangt zijn Bestaria (v/h Groenen) aan de 
wilgen. Een meningsverschil met de ver
huurder dwingt Badal ermee te stoppen.

Ontharen
Fikriye Balikoc en Marieke Aarts zijn in het 
centrum neergestreken met hun onderne
ming Less is More. In de Burchtstraat 132 
kan men hier terecht voor ontharing in een 
veelheid van methodes: lasering, harsen, 
epileren en zelfs met behulp van een plas
tisch chirurg. 

Verbouwing
Herenmodezaak Setpoint, mode voor de 
chic geklede man in de Broerstraat, gaat 
verbouwen. Volgens een medewerker krijgt 
de winkel een moderner uiterlijk. Tijdens 
de verbouwing blijft de winkel geopend.

Golfen en meer
Aan de Van der Brugghenstraat 2 heeft 
Emile ten Have de Easy Golf Store 
geopend. Zijn winkel biedt kleding, golf
sets, schoenen en meer. Ten Have begon 
de winkel omdat hij het gevoel had dat 
Nijmegen een dergelijke shop nog miste. 
“De meeste golfshops hier zijn bij de golf
courses. Wij kunnen hier de klant alle aan
dacht geven die ze verdient.

Tussentijds 
Het project ‘Tussentijds’, dat zorgt voor invul
ling door kunstenaars en ontwerpers van 
leegstaande panden in de Ringstraten,  start 
met vier vestigingen: Nightshop (Plein1944), 
De Winkel van de Groene Man (Plein1944), 
Janske Megens (Lange Hezelstraat), Etalage 
Derde Wal (Derde Walstraat) en Iets met 
Fiets (Tweede Walstraat). 

Voorzitter Ambachten
Elrie BakkerDerks, voorzitter van de 
Stichting Binnenstads Management 
Nijmegen, krijgt er een voorzitter
schap bij. Per 1 juli wordt ze door de 
Kroon benoemd tot voorzitter van het 
Hoofdbedrijfschap Ambachten. De nieuwe 
functie eist vooralsnog twee dagen per 
week van Bakker, die ook nog compagnon 
is in Bakker en Buursink BV Project en 
Organisatiemanagement in Nijmegen.

Commercieel
directeur af

Hans Peters, oud directeur van Selexyz
Dekker van de Vegt in Nijmegen, is per  
1 maart teruggetreden als commercieel  
directeur van de Stichting Vierdaagsefeesten 
Nijmegen. Peters kon zijn werkzaamheden 
voor de Vierdaagsefeesten toch niet com
bineren met zijn activiteiten voor zijn eigen 
managementadviesbureau. In zijn functie 
bij de Vierdaagsefeesten wordt binnenkort 
voorzien door de benoeming van twee 
salesmanagers.

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

Pareltje verdwijnt
Na ongeveer tachtig jaar zaken te hebben gedaan in de binnenstad houdt juwelier Van 
Hout Ververgaard het definitief voor gezien. Eigenaar, de heer Arps, gaat met pensioen. 
De winkel, in het verleden in de Broerstraat, thans in de Burchtstraat sluit per 1 juni. 
Arps: “Het is mooi geweest. De kinderen hebben geen belangstelling voor opvolging. 
Dat is niet jammer of dramatisch, het is zoals het is.” 
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