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Kom eten en genieten bij Landhuis de Duckenburg / Eten bij Zusje op de mooiste plek 
van Dukenburg. Op het terras of in het park met vijver in de voorjaarszon genieten van 

een kop koffi e of een mooi gerecht van Limburgse asperges met Pinot Blanc!

ETEN BIJ ZUSJE

 

Concept, naam en 
vestiging, alles is nieuw 
bij Fietscity Rattink, dat 
al meer dan 100 jaar als 
Rijwielhandel Rattink en 
als Rattink Tweewielers 
in Nijmegen bekend 
staat. 

Honderdjarige fietsspecialist investeert fors 
in vestiging Bloemerstraat

Alles nieuw bij
Fietscity Rattink

Fietscity Rattink, dat 101 jaar 
geleden werd opgericht in de 
Burghardt van den Berghstraat 
en vanaf de oorlog tot nu toe 
gevestigd is in de Bloemerstraat, 
heeft zijn werkplaats pal achter de 
winkel verbouwd tot winkelpand 
met ingang en etalage aan de 
Regulierstraat. 

Integreren
Nu de verhuizing achter de rug 
is, wordt ook het winkelpand aan 
de Bloemerstraat helemaal gere
noveerd. Bekeken wordt nog of het 

bedrijf het pand daarna zelf in 
gebruik neemt of dat het verhuurd 
wordt. Rattink is een van de eerste 
binnenstadondernemers die fors 
investeert in de verpauperende 
Bloemerstraat. Die staat als laatste 
ringstraat al jaren op de nominatie 
om heringericht te worden. 
“Mijn schoonvader Jan Kooij deed 
zijn zaak aan de Hatertseweg over 
aan Maarten Akkers uit Hatert. 
Vijf jaar geleden nam Akkers 
ook Rattink over. De bedoeling 
is nu Kooij en Rattink lang
zaamaan te integreren in een 

Fietscityvestiging in Nijmegen”, 
vertelt bedrijfsleider Frits Koch 
van Fietscity Rattink. 
Waar Rattink gespecialiseerd is 
in de sportieve stadsfiets en de 
electrische fiets, richt Kooij zich 
op het totale aanbod van fietsen. 

Energiebesparing
Gezamenlijke inkoop, marketing 
en voorraadbeheer maken deel 
uit van het concept, waarin beide 
zaken overigens onafhankelijk 
van elkaar opereren.  

De nieuwe zaak van Fietscity 
Rattink is voorzien van de aller
nieuwste snufjes. Frits Koch: “De 
elektronische poortjes ontdekken 
zelfs een gestolen fiets als die 
binnen wordt gebracht. Verder 
hebben we de adviezen van de 
energiescan zeer ter harte geno
men, waardoor we een enorme 
energiebesparing realiseren in het 
gebruik van licht en verwarming.”
Bij Fietscity Ratink werken 6 spe
cialisten, waarvan drie parttime.  

Een nieuw concept, een nieuwe naam en een fonkelnieuw pand. 
Rattink Tweewielers heet voortaan Fietscity Rattink en maakt, samen 
met Fietscity Jan Kooij aan de Hatertseweg, deel uit van een nieuw con-
cept in de rijwielbranche. De overstap wordt gezet, tegelijkertijd met 
de opening van het volledig opgeknapte pand aan de Regulierstraat. 

Regulierstraat 29
6511 DN Nijmegen
T (024) 323 16 05
E info@rattinkfietsen.nl
I www.fietscity.nl

a d v e r t o r i a l



Mits de gemeenteraad eeder deze 
week geen roet in het eten heeft 
gegooid, heeft Nijmegen vanaf nu 
een nieuw college van burgemeester 
en wethouders dat schraagt op een 
politieke coalitie van Partij van de 
Arbeid (PvdA), GroenLinks (GL) 
en Democraten 66 (D66). Uit het 
gesloten coalitieakkoord hierbij de 
belangrijkste punten aangaande de 
binnenstadseconomie. 
Onder voorbehoud van wijzigingen die 
de afgelopen dagen, na de deadline 
voor NovioNova, zijn aangebracht.

Foto: Mosae Magus Trajectum

EN VERDER

Nieuw college zet 
‘oud’ beleid voort 

De portefeuille economische zaken in het 
college van B en W komt in handen van oud-
ondernemer en D66-wethouder Bert Jeene. Er 
komt geen wethouder specifiek voor de bin-
nenstad, waar de ondernemersorganisaties 
om hebben gevraagd.

Het stadsbestuur gaat een nieuwe visie op de 
Bloemerstraat en de Smetiusstraat als entree 
van de binnenstad ontwikkelen. Door de inzet 
van dynamisch verkeersmanagement, wordt 
bekeken of op de doorgaande wegen 70 km/h 
mogelijk is. 
Op de grens van de stad met de Ooijpolder 
moet een Natuurcentrum verrijzen. De rivier-
cruisevaart biedt kansen op duizenden extra 
bezoekers. Er worden kritische kanttekenin-
gen geplaatst bij de ambities van de Citadel, 
de ‘nieuwe binnenstad’ die pal aan de noord-
oever van de Waal gebouwd zal worden. 
Het akkoord waarop de drie coalitiepartijen 
elkaar gevonden hebben, bevat weinig echt 
nieuws. Initiatieven al tijdens de vorige 
collegeperiode genomen, worden verder 

Als de gemeenteraad woensdag akkoord 
is gegaan bestaat het nieuwe college van 
B en W uit zes wethouders. Twee daar-
van waren al wethouder, vier wethouders 
maken hun debuut. 
De portefeuilles worden als volgt verdeeld:
Jan van der Meer (GroenLinks), porte-
feuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling 
Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie 
en Groen & Water. Hannie Kunst (PvdA), 

portefeuillehouder Stedelijke Ontwikkeling, 
Cultuurhistorie, Maatschappelijk Vastgoed 
en P&O. Bert Jeene (D66), portefeuille-
houder Financiën, Economie & Toerisme 
en Stadsregio. Floris Tas (GroenLinks), 
portefeuillehouder Zorg & Welzijn en 
Sport. Turgay Tankir, portefeuillehouder 
Werk & Inkomen, Openbare Ruimte en 
Wijken. Henk Beerten (D66), portefeuille-
houder Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs.

Vier debutanten in college
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Dodenherdenking 4 mei

   Column De 300 van Van As

Lente bepaalt sfeer op 
2 koopzondagen

   Column Van Binnenuit

Onderneem ‘t maar: Vincent 
Gottschalk, Tostiworld

Binnenstadservice gaat 
spannend derde jaar in

Kelders in de Burchtstraat: Op de 
koffie in Huize van Limburg

André Stufkens: ‘Nijmegen, 
investeer in je historie!’

Nieuws uit de Ringstraten

Rubriek Komen & Gaan

Tussentijds positief ontvangen

Agenda

Rubriek FaitsDivers met:
• Plein 1944
• HorecaHeld van Nijmegen
• Kunstklikken met mobieltjes
• St. Steven verlicht
   Column Tot Slot

nummer 4, 2010, magazine

Foto cover: De kaalslag op Plein 1944 
was heftig, maar niet compleet. Sommige 
bomen werden alleen gesnoeid omdat ze 
verplaatst worden. Foto: Theo van Zwam.
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Oud-ondernemer Bert Jeene (D66) 
wethouder economische zaken
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uitgewerkt. Dat geldt voor het hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV), maar ook voor de 
parkeergarage onder de Wedren, de gewenste 
uitbreiding van hotelaccommodatie in de 
stad, het streven naar meer fietsenstallingen, 
de steun aan het Huis voor de Binnenstad, 
de koppeling tussen koopzondagen en eve-
nementen. De 14.000 arbeidsplaatsen in de 
Nijmeegse binnenstad worden, net als voor-
heen, gekoesterd.

Het Ondernemersfonds wordt anders inge-
richt. “Door €6 ton structureel in te zetten 
voor economische speerpunten en €4 ton 
structureel voor subsidies aan werklocaties, 
parkmanagement, Huis voor de Binnenstad 
en binnenstadspromotie”, aldus het akkoord. 
Min of meer cryptisch is de aankondiging 
“Tenslotte geven we €5 ton structureel terug 
aan de ondernemers door een verlaging van 
de OZB voor bedrijven”. De vraag is of die 
vijf ton uit het Ondernemersfonds komt, 
dat door hetzelfde bedrijfsleven uit de OZB-
heffingen wordt opgehoest. 
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V&D ondergaat
totale metamorfose

De vestiging van warenhuis V&D op de 
hoek Grote Markt/Broerstraat in Nijmegen 
wordt het komend jaar fasegewijs com
pleet gerenoveerd. De vooral interne 
metamorfose is deze maand ingezet met 
de opening van het compleet vernieuwde 
en grotere restaurant La Place op de derde 
verdieping.

De renovatie -nieuwe vloeren, wanden, pla-
fonds, verlichting, ventilatie, inrichting- zal 
verdieping voor verdieping uitgevoerd wor-
den. Tijdens de werkzaamheden gaat de 
verkoop gewoon door. De operatie vereist dus 
een complex roulatiesysteem van de afdelin-
gen in het warenhuis. 

Terras
Bedrijfsleider Harry Boom: “Op de derde 
etage komen naast La Place ook nog de afde-
lingen wonen, huishouden en living. Deze 
verdieping moet half mei klaar zijn.”
Daarna is, vanaf mei, de parterre aan de 
beurt. “Het grootse deel van de herenmode 
gaat naar de tweede verdieping, waar tijdelijk 
ook de afdelingen boek en geluid, Dixons, 
sport en reisbagage ondergebracht worden. 
Zo krijgen we ruimte vrij om op de parterre, 
aan de zijde van de Grote Markt, een La 
Place Express (zie kader, red.) te bouwen met 
een La Place Panini en een La Place Café, 
compleet met terras dat uitkijkt op de Grote 
Markt. De vergunning daarvoor is aange-
vraagd”, ontvouwt Harry Boom de plannen 
verder.

Vernieuwing ingezet met nieuw restaurant La Place

Nieuw voor de Nijmeegse V&D-vestiging is 
een brood- en banketafdeling waarvoor de 
productie geheel in eigen huis gaat plaats-
vinden. “In de kelder wordt een volledig 
geoutilleerde bakkerij geïnstalleerd, waar 
dagelijks vers brood en banket voor de La 
Placeformules wordt geproduceerd”, aldus 
Boom. 

Nieuw elan
Het bouwbedrijf van V&D heeft bij de 
gemeente ook een vergunning aangevraagd 
om de ingangpartijen van het warenhuis een 
grondige opknapbeurt te geven, zodat V&D 
ook aan de buitenkant nieuw elan krijgt. 
Om alle bouwactiviteiten de komende maan-

V&D in Nijmegen ondergaat de komende 
maanden een grondige renovatie.

Foto: NovioNova.

Restaurant La Place 
op de derde etage 
van warenhuis V&D 
Nijmegen is niet 
alleen volledig ver-
nieuwd, maar ook 
nog eens aanzienlijk 
uitgebreid. De ‘look 
en feel’ zijn veranderd, 

het assortiment is uitgebreid met 
wok en pizza, het restaurant telt 
nu 300 couverts, een centrale 
plek voor ‘stamgasten’ en een 

loungehoek en de gasten kunnen 
bij mooi weer genieten op een 
heerlijk gelegen dakterras.
Over La Place Express en La 
Place Café, die in juni op de par-
terre van V&D worden geopend, 
vertelt bedrijfsleider Harry Boom: 
“La Place Express is de formule 
die meeneemproducten aanbiedt, 
zoals kant- en klaar maaltijden, 
salades, brood, gebak, juices, qui-
ches en pizza’s. Aan de buitenzij-
de van La Place Express zullen de 

heerlijkste broodjes verkrijgbaar 
zijn. Het assortiment bestaat uit 
een breed aanbod van sandwi-
ches die à la minuut gebakken 
worden in een open vuur steen-
oven. In het La Place Café en op 
het bijbehorende terras kunnen 
de gasten genieten van een met 
zorg samengestelde lunchkaart, 
waar natuurlijk alle producten uit 
La Place Express op staan.”

den in goede banen te leiden, heeft Boom 
een ‘eigen’ bouwploeg samengesteld. “Circa 
vijf van onze medewerkers onder leiding van 
een van onze floormanagers begeleiden als 
team het volledige renovatieproces. Vergeet 
niet dat we tegelijkertijd ook de bouw aan de 
Scheidemakershof (herinrichting Plein1944, 
red.), waar onze bevoorrading plaatsvindt, in 
het oog moeten houden. Daarnaast moeten 
we er op letten dat onze omzet op peil blijft. 
De bouwactiviteiten mogen geen invloed heb-
ben op onze gastvrijheid en service waar V&D 
voor staat. Economisch gezien doen we het 
in Nijmegen prima en dat willen we natuurlijk 
graag zo houden.”

La Place Nijmegen vernieuwd en groter

Harry Boom in het 
nieuwe en grotere (300 

couverts!) restaurant La 
Place. Foto: NovioNova. 
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Subsidie of niet, het 4 & 5 mei Comité orga
niseert in samenwerking met andere orga
nisaties  in de binnenstad diverse activitei
ten rondom Dodenherdenking op 4 mei. 

Op die dinsdag vindt een eerbetoon aan 
de joodse slachtoffers plaats. Frank Eliëns  
houdt om 11.00 uur in de Synagoge in de 
Nonnenstraat een inleiding over de geschie-
denis van de Joodse gemeenschap in het bij-
zonder tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een rondwandeling door Joods Nijmegen 
onder leiding van Martijn Vermeulen 
(Stadswandeling Nijmegen) start om 11.45 
uur bij de Synagoge. Bij grote belangstelling 
wordt een 2e groep geformeerd.
Eerbetoon aan hen die actief waren in het 
verzet vindt plaats tijdens een rondwandeling 
vanaf de Grote Markt, aanvang 14.30 uur.
In Arthouse LUX  vindt een filmmiddag voor 
jongeren plaats, waarvoor de muzikale film 
De vliegenierster van Kazbek van schrijver 
Arthur Japin en regisseuse Ineke Smits op het 
programma staat.
 
Later in de middag van 4 mei organiseert de 
gemeente Nijmegen een aantal herdenkings-
activiteiten:

Waterschapsbelasting
winkeliers te hoog
Winkelbedrijven betalen te veel water-
schapsbelasting. De Raad Nederlandse 
Detailhandel (RND) heeft bij demis-
sionair minister Eurlings van Verkeer en 
Waterstaat zijn beklag gedaan over het feit 
dat waterschappen gemakshalve uitgaan 
van meer belastbare eenheden dan dat 
er daadwerkelijk zouden moeten worden 
berekend.
De Nederlandse winkelbedrijven betalen 
jaarlijks circa € 55 miljoen waterschapsbe-
lasting. De RND vindt het onbegrijpelijk 
dat winkelbedrijven niet een goede moge-
lijkheid hebben om te voorkomen dat er te 
veel wordt betaald. De aangifteformulieren 
van veel waterschappen worden in dezelf-
de week verzonden met een zeer beperkte 
reactietermijn van slechts één maand.

Arkeestraat herbestraat
Op 3 mei wordt begonnen met het her-
bestraten van de Arkeestraat, tussen de 
Oranjesingel en de Van Welderenstraat. 
De Arkeestraat moet worden herbestraat 
omdat de straat in slechte staat verkeert. 
De werkzaamheden duren 10 werkdagen. 
De Arkeestraat wordt helemaal afgesloten. 
De afsluiting geldt voor al het verkeer. 
Tijdens de afsluiting kan er niet in de 
straat geparkeerd worden. Verkeer wordt 
omgeleid via omleidingsborden.

Activiteiten rond 
dodenherdenking

Dodenherdenking. Gevolgd door bloemen 
en kransen leggen. Aanmelding kransen 
vooraf bij de gemeente Nijmegen.

De Dodenherdenking 2010 wordt afgeslo-
ten met een gratis Herdenkingsconcert 
vanaf 21.00 uur in de Vereeniging. 
Het concert wordt verzorgd door het 
Symfonieorkest Nijmegen onder leiding 
van Gijs Leenaars en met medewerking 
van de mezzo-sopraan Maaike Poorthuis. 
Naast het Wilhelmus staan er werken van 
Tristan Keuris, Charles Ives en Antonín 
Dvořák op het programma.

 
Op woensdag 5 mei wordt er traditiegetrouw 
een Kinderbevrijdingsfestival georganiseerd in 
de vorm van een feestelijk middagprogram-
ma in De Lindenberg. 

• 16.30 uur Buren Zonder Grenzen. 
Organiseert een korte medida-
tieve bijeenkomst op het Valkhof 
(Nikolaaskapel).

• 17.00 uur Onthulling plaquette voor het 
verzet op het St.Stevenskerkhof.

• 18.00 uur De Joodse Gemeente organi-
seert bij het Joods Gedenkteken op de 
Kitty de Wijzeplaats een korte plechtig-
heid

• 19.00 uur Herdenkingsdienst in de 
St.Stevenskerk. Voor iedereen toegan-
kelijk, georganiseerd door de Gemeente 
Nijmegen. Na de toespraak van burge-
meester Thom de Graaf wordt er een 
overweging uitgesproken door de heer 
Dries van Agt, oud premier. Aan de 
Herdenkingsdienst wordt verder mee-
gewerkt door leerlingen van Basisschool 
DeBuut. De muziek in de kerk wordt ver-
zorgd door Viola da Gamba speler Frank 
Borstlap. 

• 19.30 uur Stille tocht naar het Keizer 
Traianusplein, vertrek vanaf de 
St. Stevenskerk.

• 19.58 uur Last Post door de Drumfanfare 
van de Koninklijke Luchtmacht. 

• 20.00 uur Twee minuten stilte 

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS
2022
Soms moet je in het verle-
den duiken om de toekomst 
te durven zien.
Dat mocht ik ervaren bij de 
opening van het toeristisch 
seizoen 2010 in de Keukenhof.
Er werd - natuurlijk - weer een tulp ten doop 
gehouden. Dit keer de VVV tulp. Misschien was 
het u ontgaan, maar dit jaar bestaat de VVV in 
Nederland maar liefst 125 jaar! Mijn gedachten 
gingen terug naar 1885, toen een groep onder-
nemers in Valkenburg besloot de eerste VVV in 
Nederland op te richten. Hadden zij ooit kunnen 
bevroeden dat in 2010 het 125 jarig bestaan 
gevierd zou worden?
De meeste VVV’s heten tegenwoordig al lang 
geen VVV meer maar Regionale Bureau’s voor 
Toerisme. In ons KAN gebied zijn wij gelukkig 
gezegend met een heel actief RBT onder lei-
ding van hyper toerisme pleitbezorger Jurriaan 
de Mol. Vele belevingsroutes zagen onder 
Jurriaans’ leiding al het levenslicht. Van de 

Romeinen, die hier ooit rondliepen 
tot de Tweede Wereldoorlog. We 
kunnen het herbeleven in onze ‘Cool 
region’! Chapeau voor ‘Wie is de 
enige echte Mol’ en zijn mensen die 
voor deze campagnes ook nog eens 
miljoenen aan subsidie wisten bin-
nen te slepen! 
Als we toeristen naar de regio wil-
len halen, laten we dan ook eens 
vooruit kijken. We waren véél te laat 
met het inspelen op de Culturele 
Hoofdstad 2018, dus dat project 
gaat aan onze neus voorbij. Ondanks 
een diepgaand onderzoek door oud-
staatssecretaris van Cultuur Medy 
van der Laan. Jammer voor ons, 
maar helaas! 
Als we nu echt op tijd willen zijn, 
claimen we de Floriade 2022 in het 
nieuwe park Lingezegen. De weg 
ernaar toe is minstens even inte-
ressant als het doel ! Wat Venlo in 
2012 realiseert moet onze regio in 
2022 toch zeker kunnen!
Burgemeesters en Wethouders van 
Nijmegen, Arnhem, Lingewaard, go 
for it!  Zeker weten dat Medy jullie 
steunt!
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2 mei
groen
markt

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 !

24 mei
pinksteren

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 !

pinksteren

Het Huis voor de Binnenstad vestigt zich 
binnen enkele weken aan de Van Schaeck 
Mathonsingel nummer 12. In de statige  
villa, voorheen het kantoor van de 
Nederlands Hervormde Kerk, wordt de vol
ledige begane grond gehuurd. 
Het pand wordt in mei betrokken, de offi
ciële opening is, na wat simpele bouwkun
dige aanpassingen, voorzien in september. 

Uitvoering
In het Huis voor de Binnenstad werken 
de organisaties Stichting Binnenstad 
Management Nijmegen (SBMN), Vereniging 
Binnenstad Ondernemers (VBO) Nijmegen, 
Federatie Ringstraten Nijmegen (FRN), 
Koninklijke Horeca afdeling Groot Nijmegen 
(KHN), Cultureel Netwerk Nijmegen (CNN) 
nauw samen aan de realisering van het 
Economisch Programma voor de Binnenstad.

De uitvoering van de taken van het Huis 
voor de Binnenstad, zoals het voeren van het 
secretariaat en administratie en het (doen) 
organiseren van evenementen en andere 
promotionele activiteiten, komt in handen 
van het Actief Comité Binnenstad Nijmegen 
(ACBN). 

Financieel
Alle partijen dragen financieel bij aan het 
Huis voor de Binnenstad. De werkzaam-
heden als Huis voor de Binnenstad, waarvoor 
een aparte stichting wordt opgericht, worden 
daarnaast voor een fors deel gesubsidieerd 
uit het Ondernemersfonds.
 “We hadden eerst een pand aan het 
Mariënburg op het oog, maar dat is afge-
vallen, ook vanwege de prijs”, vertelt Elrie 
Bakker, voorzitter van SBMN. 
“Met de keuze van dit pand hebben we gro-
tendeels aan het plan van eisen voldaan. Het 
is financieel haalbaar en het is zeer represen-
tatief. Op steenworp afstand ligt het centraal 
station, de bushalteplaats en zijn altijd taxi’s 
te vinden. Het pand beschikt over eigen par-
keerplaatsen en over een paar jaar zitten we 
pal aan de ingang van de nieuwe parkeerga-
rage die daar gebouwd wordt.”

Kantoorvilla voldoet grotendeels aan het plan van eisen

Huis voor de Binnenstad op
Van Schaeck Mathonsingel

De kantoorvilla aan de Van Schaeck Mathonsingel, 
vanaf komende maand de uitvalbasis van het Huis 
voor de Binnenstad. Foto: NovioNova. 

Flexwerkplekken
Ook aan andere eisen wordt voldaan. Bakker: 
“Er is voldoende ruimte voor zo’n tien mede-
werkers van de organisaties. Daarnaast vin-
den het bestuur, werkgroepen en commissies 
er voldoende vergaderruimte en creëren we 
ook nog flexwerkplekken voor medewerkers 

De zomertijd is ingegaan, de ter
rassen staan uit, het wordt beter 
weer, het is lente en bij menigeen 
jeuken de groene vingers alweer. 
De Groenmarkt op koopzondag 2 
mei is daar de remedie voor die de 
Nijmeegse binnenstad te bieden 
heeft. 
Met een prolongatie op tweede 
Pinksterdag, maandag 24 mei, die 
traditioneel ook tot koopzondag 
uitgeroepen is. Beide koopzondagen 

Thema’s: Groenmarkt (2 mei) en Pinksteren (24 mei)

Lente bepaalt sfeer
op 2 koopzondagen

zijn de winkels in de binnenstad van 12.00 
tot 17.00 uur geopend.

Groenmarkt
Op Kelfkensbos is vanaf 10.00 tot 17.00 uur 
weer de jaarlijkse groenmarkt, een grote 
markt met bloemen en planten, maar ook 
met tuinbenodigdheden en accessoires. Bijna 
alles op het gebied van tuinen en vrije tijd 
in de tuin is er te koop. Van fontein tot tuin-
gereedschap, van fruitboom tot kruidenplant 
en alles wat er tussen zit. Maar ook aparte 
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Elrie BakkerDerks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 
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VAN BINNENUIT

Elrie BakkerDerks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

Huis vOOR de 
binnenstad
Het is bijna niet te geloven, 
maar binnen enkele weken 
hebben we écht een plek 
voor alle organisaties die 
werken aan de economie van de binnenstad. Het 
kan bijna niet anders dan dat ik in deze weken 
terug denk aan een andere periode. Vijftien 
jaar geleden begon ik als centrummanager in 
een pand waar waarschijnlijk niemand een 
voorstelling bij heeft. Achter de ABN AMRO in 
de Burchtstraat stond een barak en daar hield 
het centrummanagement ‘kantoor’. Je kreeg er 
toegang via een poort naast Het Hoogstraatje. 
In dat kantoor was geen computer (wel een tele-
foon) en stond niet meer dan een tafel met wat 
stoelen. In een beschimmelde muurkast was 
het ‘archief’ opgeborgen dat bestond uit stapels 
ambtelijke notities, krantenknipsels etc.
Het waren nog eens tijden!
Natuurlijk kun je vijftien jaar later met veel 
nostalgie terugdenken aan een periode die 
uiteindelijk heel belangrijk was voor de ontwik-
kelingen in de binnenstad. Maar de tijd staat 
niet stil en we moeten nog steeds vooruit. Het 
Huis voor de Binnenstad is een volgende en 
meer dan noodzakelijk stap. Het binnenstads-
management, de horeca, de culturele sector, 
de binnenstad ondernemers in de ringstraten 

en het hart van het centrum en de 
evenementenorganisatoren, alle-
maal willen we vooruit. Allemaal 
weten we ook dat we elkaar nodig 
hebben om Nijmegen richting 2020 
verder op de kaart te zetten. Het 
is dan ook uniek dat we dankzij 
het Ondernemersfonds de midde-
len hebben om nu echt een slag te 
slaan. Nog een paar weken en dan 
wordt de eerste concrete stap gezet. 
Aan de Van Schaeck Mathonsingel 
hebben we dan de plek om samen 
verder te bouwen aan  de toekomst 
van de binnenstad. Het is nog maar 
het begin van een samenwerking die 
zich in de komende jaren moet ver-
diepen en zich moet settelen. Maar 
het begin is er!
Ik feliciteer de binnenstad met deze 
unieke gebeurtenis. Na de zomer-
vakantie bouwen we zeker nog een 
feestje!

van de aangesloten organisaties.”
Ook omdat de initiërende organisaties niet 
wilden hebben dat er winkelruimte in de 
binnenstad opgeofferd zou worden aan 
kantoorfuncties, is voor de Van Schaeck 
Mathonsingel gekozen.
Het Huis voor de Binnenstad heeft Compri 
Advocaten als bovenbuur en in de kelderver-
dieping is het Bureau van de Diaconie van de 
Protestante Gemeente Nijmegen gevestigd.

Op zaterdag 1 mei 2010

Modeshow in 
Marikenstraat
Ondernemers in de Marikenstraat tonen op 
zaterdag 1 mei vanaf 13.00 uur hun voorjaars- 
en zomercollecties aan het winkelend publiek 
tijdens een aantal modeshows.
De kleding, accessoires en producten die 
worden getoond tijdens de modeshow 
zijn allemaal afkomstig van winkels in de 
Marikenstraat. Op een catwalk showen pro-
fessionele modellen niet alleen de nieuwe col-
lecties voor dames (ook grote maten), heren 
en kinderen. 
De volgende ondernemers nemen deel: 
Bandolera, Bever Zwerfsport,Björn Borg, 
Claudia Sträter, DominoX, Esprit, Hout-Brox, 
Jack & Jones, La Ligna, Lindessa, Mexx, 
Nimco House of Shoes, Only, Pieces, River 
woods, Tribute, Vero Moda, Villa Happ en 
Witteveen.

Openingstijden
Koninginnedag
en Bevrijdingsdag
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.
Voor woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag), die dit 
jaar als nationale feestdag geldt, wordt gead-
viseerd de openingstijden als op koopzondag 
te hanteren: van 12.00 tot 17.00 uur.

Thema’s: Groenmarkt (2 mei) en Pinksteren (24 mei)

kunstzinnige tuinaccessoires, bloemen, plan-
ten en siersmeedwerk. In de Burchtstraat, 
Augustijnenstraat en op de Grote Markt is er 
een zondagsmarkt met o.a. warenmarkt en 
vele leuke hebbedingetjes.

Pinksteren
De winkelstraten in de binnenstad vullen zich 
op ‘koopzondag’ tweede Pinksterdag -maan-
dag 24 mei- wederom met neringdoenden uit 
de ambulante handel. Dit keer in combinatie 
met een flink aantal muzikale attracties op 

Kelfkensbos en op de Grote Markt.
Op Kelfkensbos, vanaf het podium bij 
Museum Het Valkhof,  verzorgt het Nijmeegs 
Amusements Orkest enkele optredens. 
Op het podium op de Grote Markt is er 
een optreden van Nijmeegs Glorie. Bij het 
Pannenkoekenhuis aan de Hoogstraat toont 
een kinderboerderij zijn menagerie. 
De marktactiviteiten op komende koopzonda-
gen worden gecoördineerd door de Stichting 
Zondagsmarkten Nijmegen van de onderne-
mers Rob Vermeulen en Martien van de Wal.

Groenmarkt op koopzondag 2 mei op Kelfkensbos. Foto: NovioNova. 
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Al sinds de oprichting in 2006 
draagt het Ondernemersfonds 
financieel bij aan de promotie 
en marketing van de binnenstad. 
De ondersteuning in promotio-
neel opzicht van bijvoorbeeld de 
thematische koopzondagen in de 
binnenstad en het onder de aan-
dacht brengen van Nijmegen als 
gastvrije winkelstad bij de con-
sument in de wijde regio en in 
het Duitse grensgebied zijn daar 
voorbeelden van.

Het eerste jaar nog konden klei
nere projecten zich verheugen op 
subsidies uit het fonds, maar alras 
konden de financieel omvangrij
kere voorstellen, zoals de tentoon
stelling over de Gebroeders van 
Limburg in Museum Het Valkhof, 
het festival ‘Beleef de Luxe’ en 
later ook het Gebroeders van 
Limburgfestival en de Mariken 

Winterfeesten, op instemming van 
de Taskforce Ondernemersfonds 
rekenen.

Werkgroep
“De werkgroep Promotie & 
Marketing van het Binnenstads
management kan nu op twee ton 
per jaar rekenen voor alle activi
teiten op dit gebied in de binnen
stad”, legt voorzitter Elrie Bakker 
van de Stichting Binnenstad 
Management Nijmegen uit. De 
werkgroep bestaat uit circa vijf
tien personen die allerlei geledin
gen in de binnenstad vertegen
woordigen. “Zo zitten de winke
liers, de horeca, de gemeente, de 
evenementen, de ringstraten en 
de cultuur met elkaar aan tafel 
om onder voorzitterschap van 
Hans Peters aan de hand van een 
jaarprogramma te bepalen welke 
evenementen en activiteiten inge

zet worden voor de promotie en 
marketing van de binnenstad.”

Kruisbestuiving
De werkgroep pikt ideeën en plan
nen op om die, waar mogelijk, 
zo efficiënt en financieel gun
stig mogelijk te combineren met 
de ‘vaste’ programmapunten. 
“Denk aan de koopzondagen, de 
Museumdagen of de culturele 
zondagen. Maar ook de weekend
afsluitingen van de Waalbrug 
hebben we promotioneel onder
steund”, aldus Bakker. 
“Initiatieven vanuit de stad door 
derden aangedragen combineren 
we met acties. Deze kruisbestui
ving levert steeds een merkwaar
dig, maar zeer voordelig resultaat 
op: één plus één is drie.”

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

Ondernemersfonds: bijdrage aan promotie en marketing 

‘Een plus een is drie’

a d v e r t o r i a l

Petra Kerkhof, coördinator
Postbus 3, 6500 AN Nijmegen  
T 024 - 397 80 16/06 - 5083 4423  
F 024 - 397 85 73
E info@ondernemersfondsnijmegen.nl  
I www.ondernemersfondsnijmegen.nl

Banieren aan de stadsentrees in het kader 
van promotie en marketing van de binnen-
stad, mede dankzij het Ondernemers-
fonds. Foto: Deel 2 ontwerpers.



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 vierde aflevering:
Vincent Gottschalk, 
samen met Patrick 
van Haandel eigenaar 
van Tostiworld in de 
Ziekerstraat.

Waarom hebt u voor de Ziekerstraat gekozen?
“Dat is eigenlijk heel eenvoudig, daar kwam 
ruimte vrij. Hans van Delft heeft ons daarbij 
geholpen. Het is geen groot pand, maar 
het voldoet aan al onze wensen en dan 
bedoel ik vooral het aantal passanten. Op de 
Oranjesingel zitten veel advocaten- en make-
laarskantoren en die medewerkers lopen heel 
geregeld binnen. Jammer is alleen wel dat we 
een huurprijs betalen die gestoeld is op een 
A1 locatie. Dat is het niet.” 

Hoe kom je op het idee om via een winkel-
formule tosti’s aan de man te brengen?
“Dat kwam uit de lucht vallen, het was er 
ineens zomaar. Op een dag zaten we in de 
auto en vroegen ons af: ‘Waarom gaan we 
geen tosti’s verkopen?’ Bijna iedereen eet 
er wel eens een. Dat blijkt ook te kloppen. 
We hebben nu dagelijks 150 klanten, goed 
voor een omzet van 1,5 ton per jaar. En we 
hebben inmiddels in Zwolle ook twee filialen 
geopend.”

Dus de zaak was een instant succes?
“Dat ook weer niet. We zijn in 2005, vlak voor 
de Vierdaagse begonnen. Dat eerste jaar ging 
het redelijk goed maar niet volgens de ver-
wachtingen.”

Vandaar de recente opknapbeurt? 
“Inderdaad, mensen kwamen binnen zei-
den zonder pardon: ‘Het ziet er niet uit 

hier’, terwijl we zelf vonden dat we het leuk 
ingericht hadden. Daar moet je wel over 
nadenken. Maar naast de winkels zijn we ook 
op evenementen te vinden zoals Pinkpop, 
Bevrijdingspop, Muse in de Goffert...”

Daar wordt toch alleen maar bier gedronken?
“Inderdaad, en af en toe een tosti gegeten als 
bodem...”

En de Vierdaagsefeesten...?
“Daar moeten we nog eens goed over naden-
ken, want de leges zijn wel heel erg duur.”

Maar je hebt toch bijna geen kosten: een plakje 
kaas en twee sneeën oud brood? 
“Op Pinkpop betalen we €1500 aan pacht 
per dag. In onze eigen achtertuin is dat een 
heel ander verhaal. Niet leuk meer. Over dat 
oude brood. We kopen drie per week vers 
brood bij de Makro. Dat is het beste voor de 
zaak gebleken, lang vers en lekker. Een tosti 
moet snel klaar zijn, dus het brood mag ook 
niet te dik zijn. Als je staat te wachten kan 20 
seconden net het verschil maken.”

Wat is uw toppertje van Nijmegen?
“Dat is onze skyline. Telkens weer als ik 
over de Waalbrug thuiskom, raak ik ont-
roerd door de schoonheid van de Waalkade, 
de St. Stevenstoren en de contouren van 
Belvedère.” 

Onderneem het maar!

Naam  Vincent 
Gottschalk
Geboortejaar en plaats  

1968, Nijmegen
Burgerlijke staat  

ongehuwd
Woonachtig  Nijmegen
Hobby’s  waterpolo
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Directeur Max Prudon (rechts) tijdens 
de opening van Binnenstadservice.nl in 
Nijmegen waar "het wiel is uitgevon-
den". Foto: NovioNova

Voor medewerkster Kathelijne van Dort van 
Binnenstadservice,nl begint de dag in alle 
vroegte. Om 06.30 uur meldt ze zich op 
het depot van DHL in Arnhem om daar de 
eerste pakketten op te halen. Ze woont in 
Arnhem, maar moet eerst in Nijmegen de 
vrachtwagen ophalen, om vervolgens bijna 
dezelfde weg weer terug te rijden. 

Vrijdag is sigarettendag. Op het cen-
trale distributiepunt aan de Waalbandijk 
in Nijmegen West arriveren de eerste leve-
ranciers rond 07.30 uur. Kathelijne en haar 
collega Clemens Heijmen maken er een 
zaak van om alle pakketten logisch, volgens 
de route van de dag, in de vrachtwagen te 
laden volgens het principe last in first out. 
Clemens: “Je kunt niet zo maar alles in de 
laadruimte kwakken, dat is inefficiënt.”

Roetfilter of aardgas
Het is 10.00 uur. Het voorbereidende werk 
zit erop. De binnenstadservice heeft twee 
vrachtwagens. De diesel met roetfilter gaat 
vandaag richting Dukenburg. Voor het 
centrum is de schonere aardgasauto gere-
serveerd, een principe waar niet vanaf wordt 
geweken. Kathelijne: “Het nadeel van die 
auto is wel dat je naar Bijsterhuizen moet 
om te tanken, en daar ben je al gauw drie 

kwartier mee kwijt. En met een volle tank 
leg je ongeveer 200 kilometer af. Dat is niet 
veel.”

Niet mopperen
De laadruimte is voor een deel gevuld met 
dozen sigaretten. De auto zet koers richting 
centrum en gaat via de Bloemerstraat over 
de Grote Markt koers naar de eerste stop, 
Primera in de Burchtstraat. Kathelijne en 
Clemens zijn iets later dan gewoonlijk. Dat 
vinden sommige winkeliers niet fijn. Zij heb-
ben hun waar het liefst zo vroeg mogelijk in 

de schappen. 
Maar er wordt niet gemopperd. Geen tijd 
voor, er staan klanten in de winkel. De 
lading wordt met een steekkarretje naar 
binnengereden. Een medewerker neemt de 
dozen in ontvangst en telt in een moeite 
door de eenheden. Een krabbel op de pak-
lijst en we kunnen verder. We zijn hooguit 
vijf minuten in de winkel. 

Lading kwijt
Een praatje maken over de voordelen van de 

Binnenstadservice? Kathelijne: “Weten we 
toch allang? Je kunt beter op je spullen let-
ten, vooral met sigaretten. Les 1: ‘Ga nooit 
met een open laadklep met zijn tweeën een 
winkel in. Want dan is de kans groot dat je 
je halve lading kwijt bent.’” 
Van de Burchtstraat gaat het via de Grote 
Markt terug naar de Stikke Hezelstraat voor 
een ingelaste stop bij reisbureau De Betuw, 
voor een levering van reisgidsen en cadeau-
artikelen bij Stippels. 
Even verderop op de Ganzenheuvel wacht 
Totaal Gemak waar Wim Logger en zijn 
vrouw in afwachting zijn van een paar 
dozen sigaretten en shag. Clemens en 
Kathelijne gaan slagvaardig te werk, als een 
geolied team. 

Met de fiets
De volgende stop is de Gaper in de Lange 
Hezelstraat. Net als bij de meeste winkeliers 
is de ontvangst vriendelijk maar werktuiglijk. 
Het is droog en de zon schijnt volop. Het 
wordt drukker in de stad. Kathelijne: “Rond 
elven kan het op een ochtend als deze 
behoorlijk druk zijn. Als je pech hebt zit 
de straat door een vrachtwagen hartstikke 
dicht.” Rond 11.30 uur zijn de adressen in 
het centrum afgewerkt.  
Intussen hebben leveranciers bij het depot 
nieuwe pakketten aangeleverd. Die worden 
na de lunch bezorgd. Met de fiets, want een 
pasje voor de roadbarriers is er niet.
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Het is een spannend jaar voor de 
Binnenstadservice Nijmegen. Met de 
subsidie die de organisatie voor de eer
ste twee jaar kreeg, moet ook het derde 
jaar overbrugd worden. De onderneming 
Binnenstadservice.nl opereert nog niet kos
tendekkend. Volgens directeur Max Prudon 
is er echter geen reden tot paniek. “Zonder 
gemeentelijke gelden redden we het ook.”

Prudon heeft de stellige overtuiging dat de 
balans eind dit jaar een break even resultaat 

‘Ga niet met een open 
laadklep een winkel in, 

dan ben je je halve lading 
kwijt’ 

Ochtendroutine van 
de Binnenstadservice

laat zien, misschien zelfs winst. “Het concept 
werkt, dat lijdt geen twijfel. Maar vertrouwen 
is essentieel. Het eerste jaar hebben we veel 
aan acquisitie gedaan en ruim 150 winkeliers 
overtuigd dat de Binnenstadservice een uit-
stekend alternatief is voor de talloze vracht-
wagens die de binnenstad vervuilen.”

Waarom gaat het dan toch zo moeizaam? 
“Nijmegen is een andere ‘businesscase’”, 
legt Prudon uit. “Toen we in andere steden 
dit concept introduceerden, konden we al iets 

Binnenstadservice gaat
spannend derde jaar in

Directeur Max Prudon: 
‘In Nijmegen moesten we het wiel uitvinden’



laten zien. In Nijmegen moesten we het wiel 
uitvinden, dat vergt tijd.” 

Navolging
Het initiatief om het centrum van de stad 
minder met vrachtwagens te belasten werd 
twee jaar geleden gelanceerd. Prudon: “Voor 
de kleine detailhandelaren is het vooral een 
kwestie van gemak. Er staat niet om de haver-
klap een leverancier voor de deur. Door ons 
wordt het geld verdiend met de leveranciers 
en grote ketens.” 
De alternatieve, milieuvriendelijke bevoor-
rading kreeg na Nijmegen navolging in 
Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Tilburg 
Utrecht en Rotterdam. Ook Gouda, 
Amsterdam, Enschede, Deventer en Den 
Haag zijn geïnteresseerd. “Hoe sterker het 
landelijk netwerk en hoe sneller kostendek-
king bereikt wordt in elke afzonderlijke stad.”

Geen factuur
Mocht de twee ton subsidie niet toereikend 
zijn voor het derde jaar, wordt er gezocht 
naar andere middelen. Prudon: “Je moet 
daarom creatief zijn. Daarom introduceren 
we 19 mei het fenomeen ‘Supporter van 
Binnenstadservice Nijmegen’. We sturen de 
winkeliers nog steeds geen factuur voor onze 
basisservice, maar we gaan ze wel vragen om 
supporter te worden. Dat gaat wellicht net het 
laatste tekort in de exploitatie dichten.” 

Sneeuwbaleffect
Ondertussen zijn in Den Bosch gesprek-
ken gaande met een vastgoedonderneming 
die geïnteresseerd is om te investeren. Ook 
in Nijmegen bestaan serieuze contacten. 
Prudon: “De verwachting is dat Hunkemöller 
en het Kruidvat op korte termijn met ons in 
zee gaan. Dat zijn ondernemingen die het 
sneeuwbaleffect dat we nodig hebben een 
extra boost geven. En de Rabobank volgt ons 
op de voet. Ook de gemeente kan natuurlijk 
het goede voorbeeld geven.”

Peter van der Heijden (links) wn Frank Haans: 
kelders als museale ruimte...? Foto: NovioNova

Net als de Vierdaagse, de Donjon, de 
Waalkade en de bruisende binnenstad, 
moeten de 14e eeuwse kelders in de 
Burchtstraat een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de aantrekkingskracht van 
Nijmegen. Peter van der Heijden ont
dekte de middeleeuwse kelders, die van 
alles te maken bleken te hebben met de 
Gebroeders van Limburg.  

Als het aan Van der Heijden ligt worden de 
kelders onder de GSM shop, de croissanterie 
en de C & A onderzocht (resp. nummer 61, 
63, 65), gerenoveerd en exploitabel gemaakt. 
Hij stuitte op de kelders tijdens zijn research 
voor een AVRO-documentaire over de 
Gebroeders van Limburg uit 2005. Museum 
het Valkhof wijdde in 2005 een zeer succes-
volle tentoonstelling aan de miniaturen die 
de gebroeders begin 15e eeuw vervaardigden. 
Sindsdien zijn zij niet meer weg te denken uit 
de Nijmeegse canon.

Van der Heijden: “Er zijn in Nijmegen geen 
archeologische vondsten gedaan die we direct 
aan de familie Van Limburg kunnen verbin-
den. Deze kelder is daarom uniek en bevat 
in de bodem ongetwijfeld informatie over de 
wereldberoemde broertjes en hun artistieke 
familie. We weten feitelijk nog veel te weinig 
van hen, dus dit is een uitgelezen kans om 
onze eigen geschiedschrijving een nieuwe 
impuls te geven.”  

Baksteengrootte
Naar aanleiding van de vondst verrichtte de 
gemeente een bouwhistorische verkenning 
en concludeerde dat de kelders, op basis 
van baksteengrootte, gedateerd kunnen 
worden in de 14e-16e eeuw. De Arnhemse 
bouwhistoricus Frank Haans, auteur van 
De Ondergrondse Stad - een tocht door de 
Arnhemse kelders, is nauwkeuriger. Volgens 
hem dateren de kelders onherroepelijk 
uit de 14e eeuw. In Arnhem is uitgebreid 
onderzoek verricht naar kelders uit de late 
Middeleeuwen in en om de Rijnstraat. Die 
zijn in kaart gebracht, gerestaureerd en ont-
sloten voor het publiek. Voor Nijmegen is 
dat van belang vanwege de vele parallellen. 
Mede op basis van Haans’ bevindingen is 
het aannemelijk dat de kelders deel hebben 
uitgemaakt van het atelier-woonhuis van de 
gebroeders van Limburg. . 

Toerisme
Van der Heijden: “Het zou mooi zijn als de 
drie kelders als één museale ruimte kun-
nen worden ingericht, waar je ook een kop 
koffie kunt krijgen of een glas bier. Voor het 
toerisme zou dit een welkome toevoeging 
zijn: op de koffie in Huize van Limburg! 
Denk bijvoorbeeld aan het Rembrandthuis in 
Amsterdam, dat is wereldberoemd. En ieder-
een in Den Bosch weet waar Jeroen Bosch 
heeft gewoond. Die kans hebben we nu ook 
in Nijmegen.”

Maar zover is het nog niet. De kelders zijn 
eigendom van een pensioenfonds, een onroe-
rend goed maatschappij en een particuliere 
eigenaar. Volgens Van der Heijden gaan 
gesprekken met die partijen de goede kant 
op. “Archeologisch onderzoek zullen zij in ieder 
geval niet tegenhouden.” 

Mooie boost
De kosten voor het onderzoek en de renova-
tie schat Van der Heijden op een paar ton. 
Die zouden in eerste instantie de lokale, de 
provinciale en de rijksoverheid voor hun reke-
ning moeten nemen. “Voor de gemeente zijn 
die prachtige eeuwenoude kelders een mooie 
boost voor hun citymarketing. Ze passen in 
elk geval naadloos in het beeld van Oudste 
Stad van Nederland.” 
Maar exploitatie? “Dat is voorlopig nog onze-
ker, van veel partijen afhankelijk. Maar dat is 
wel het streven.”

Op de koffie in 
Huize van Limburg

Citymarketing uit de Middeleeuwen
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André Stufkens houdt pleidooi om het Nijmeegs cultureel erfgoed te gelde te maken

‘Nijmegen, investeer in  je historie!’ 

door André Stufkens

Wie in Nijmegen in een oud huis woont 
en denkt: ‘dat glasinloodraampje is een 
beetje oubollig en tochtig en kan ik beter 
vervangen door een strak modern kozijn’, 
realiseert met die investering een waarde
vermindering van 7.000 euro. 
Dat is berekend door ingenieursbureau 
Witteveen + Bos en staat in een van de 
vele rapporten van de laatste jaren over de 
economische waarde van cultureel erfgoed.

Wat voor één huis geldt, geldt op veel grotere 
schaal voor een stad:  slopen van erfgoed 
maakt je stad armer. En andersom: investeren 
in cultuur en cultuurhistorie levert geld op. 
We zijn het daar inmiddels wel met elkaar 
over eens. Vroeger dacht men, dat kost alleen 
maar geld, nu weet iedereen: het genereert 
geld. 
Ik noem nog maar even bekende cijfers van 
effectmetingen van de gemeente Nijmegen: 
de Gebroeders van Limburgexpositie in 2005 
leverde 3 miljoen extra bestedingen op, het 

Gebroeders van Limburg Festival van afge-
lopen jaar met 60.000 bezoekers 1 miljoen 
euro. 

Veel gesloopt
Maar de tragiek van Nijmegen is natuurlijk 
dat er wél veel is gesloopt. Door onze gene-
ratie, door voorgaande generaties en door 
anderen. Nijmegen staat op nummer 1 als 
oudste stad van het land, maar op de 25e  
plaats op de lijst van steden als het gaat om 
de hoeveelheid rijksmonumenten. Dus moet 

Nijmegen heel hard investeren in visualisa-
ties om recht te doen aan haar eretitel. Hier 
komen Chinese toeristen naar toe, omdat ze 
op internet lezen dat hier de oudste stad te 
vinden is. Maar hier aangekomen, vragen ze 
zich verwonderd af ‘Waar dan??’ 
Hoe investeert Nijmegen in die zo nood-
zakelijke visualisaties? De waarde van 
cultuurhistorie kan afgemeten worden aan 
haar fotografeerbaarheid, zo stelt Gert-Jan 
Hospers, hoogleraar citymarketing van onze 
stadsregio. Hoeveel kiekjes, denkt u, wor-
den er gemaakt van de scheve Godenpijler 
op het Kelfkensbos, of de Loden Lady in de 
Burchtstraat, of wat is overgebleven van het 
oudste stenen huis in Nederland op de St. 
Josephhof, of een kwartstuk Hertsteegpoort? 
Deze visualisaties zijn allemaal goed bedoel-
de pogingen van citydressing, die aanduiden 
dat de gemeente wel wil. Maar zet het ook 
economisch zoden aan de dijk? Ik ben bang 
van niet. 

De inleiding van André Stufkens over ‘toe

risme en evenementen’ in relatie tot de 

(binnen)stad Nijmegen kreeg in de politieke 

arena van voor de gemeenteraadsverkiezin

gen helaas niet de aandacht die het verdien

de. NovioNova biedt Stufkens hierbij een 

podium om zijn verhaal nu wel bij de binnen

stadbetrokkenen te laten landen. Basis was 

de stelling: ‘Juist in de komende jaren moet 

Nijmegen meer investeren in cultuurhistori

sche projecten en activiteiten’. Daarmee was 

82% van het aanwezige publiek het eens. 

De aanwezige lijsttrekkers deden vergaande 

beloftes over investeringen in cultuurhis

torie. De komende tijd zal blijken wat er 

terecht komt van die beloftes.

De meerderheid van de 
Nijmegenaren vindt dat 

de Donjon op het Valkhof 
herbouwd moet worden, de 
gemeente wil er geen cent 

in investeren.
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‘Nijmegen, investeer in  je historie!’ 
Topjaar 2016
Kijk even om ons heen hoe het ook kan:
- 50 km. naar het oosten: Xanten, een stadje 
van 21.000 inwoners, investeerde in haar 
Romeinse verleden. Het vernieuwde archeolo-
gisch park trok vorig jaar 700.000 bezoekers 
en ontving daarmee 14 miljoen euro. Die 
komen dus niet naar Nijmegen om naar ons 
Romeinse verleden te kijken. We redden het 
hier echt niet met een Romeinse wandel-
route of wat contouren in de bestrating van 
Nijmegen-Oost. 
- 50 km. naar het zuiden: Den Bosch, een-
derde kleiner dan Nijmegen. Sinds enkele 
jaren investeert die stad jaarlijks 1,5 miljoen 
in de voorbereiding van een feestje in 2016: 
500 jaar Jeroen Bosch. De totale investering 
bedraagt 36 miljoen, de geschatte opbrengst 
122 miljoen. In hetzelfde jaar 2016 vieren 
we in Nijmegen 500 jaar Gebroeders van 
Limburg en 100 jaar Vierdaagse. Heeft u 
al een politicus gehoord over een investe-
ring? Dat kan, sterker nog, dat moét voor 

Nijmegen een topjaar worden, met honderd-
duizenden extra bezoekers en toeristen.

Wees competitief
En de Donjon dan, dat is toch een mooie 
investering, hoor ik u denken? Echter niet van 
de Nijmeegse gemeente! Een grote meerder-
heid van de bevolking wil de herbouw, zullen 
straks ook stenen kopen om bij te dragen aan 
de reconstructie, maar er mag van de politici 
geen cent gemeenschapsgeld in geïnvesteerd 
worden. Dus moeten de bouwers zelfs de 
kosten van de ambtenaren opbrengen (ruim 
zeven ton) of het parkeerfonds (ruim 3 ton). 
Hoeveel hou je als gemeente dan van je ver-
leden? 
Neem Koers West en het Waalfront, daar 
ligt de eerste, oudste, grootste en enige 
Romeinse stad in Nederland van enige 
omvang. Wat krijgen we daarvan straks te 
zien: een Romeins stratenplan gebaseerd op 
een plaats in Algerije.... In Nijmegen is de 
juiste ligging van de Romeinse ommuring 

Waarom niet een reconstruc-
tie van het enorme badhuis 
of de tempel gebouwd? “Als 

Nijmegen het niet doet scoort 
een andere stad er graag mee 
en ben je de inkomsten kwijt”, 

beweert Stufkens.

gevonden, een tempel, een badhuis van 16x16 
meter, maar daarvan is straks, als het aan de 
plannenmakers ligt, niets te zien. Waarom 
niet een reconstructie van het enorme bad-
huis of de tempel gebouwd?  Daar komen 
drommen mensen op af! Als Nijmegen het 
niet doet scoort een andere stad er graag 
mee en ben je de inkomsten kwijt. Wees zelf 
competitief!

Lokaal Cultuurfonds
Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het 
middeleeuws Museumkwartier met de 
Stratemakerstoren, de Sint Nicolaaskapel, de 
Donjon, de Barbarossaruïne en de kelders 
in de Burchtstraat waar de gebroeders Van 
Limburg hebben gewoond. Daar kan het 
verhaal getoond worden van internationaal 
aansprekende personen als Karel de Grote, 
keizerin Theophano, het hertogdom Gelre 
en de genoemde broers. De opbouw van een 
lokaal Cultuurfonds zou hiervoor veel kunnen 
betekenen. 

Sterk merk
Ik ben niet negatief, integendeel. Er is de 
afgelopen acht jaar immers veel gewonnen. 
De toerismenota, de citymarketingnota of 
de nota ‘Het verleden verbeeld’, ze prediken 
allemaal de waarde van cultuurhistorie en 
pleiten voor investeringen. Nijmegen staat 
op nr. 1 als het gaat om de ontwikkeling 
van de aantrekkelijkheid van Nederlandse 
steden, zo blijkt uit cijfers van de Atlas van 
Nederlandse gemeenten. Er is hier ter plaatse 
een mooie dynamiek ontstaan over cultuur-
historie. Gemeente en cultuurhistorisch veld, 
ondernemers en burgers nemen veel initia-
tieven, want we zijn topofielen... We houden 
van deze topos, van deze magische plek. 
Nijmegen is een sterk merk. De gemeente-
raad heeft vorig najaar raadsbreed een motie 
aangenomen: investeer 5 miljoen extra in 
visualisaties, in cultuurhistorie. Het levert 
immers economische voorspoed en werk-
gelegenheid op. Alle lichten staan op groen, 
maar wie rijdt er? Vele beloften zijn gedaan, 
wie lost ze in? Hebben de nieuwe coalitie en 
gemeenteraad de bestuurlijke daadkracht om 
het waar te maken voor Nijmegen?

André Stufkens is directeur Europese Stichting 
Joris Ivens / voorzitter Stichting gebroeders Van 

Limburg / secretaris CPRN, Cultuurhistorisch 
Platform Rijk van Nijmegen.

maquette tempel Elst
reconstructie Romeins archeologisch 
park Xanten (Stadspoort)

reconstructie Romeinse tempel Cuijck 
in Archeon, Alphen aan de Rijn.
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Tweede Walstraat 83, 6511 LR  Nijmegen  
T 024 322 50 32   M 06 300 148 01 
E info@fietsdiensten.nl   W www.fietsdiensten.nl

S c h o o n ,  g e z o n d  e n  d u u r z a a m

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice  

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
    biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl
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huisstijl

infographics

webdevelopment

exposities

illustraties

speciale projecten

Blokland, Duin & van Esch
Van alle zaken op de hoogte.

Ubbergseweg 118-120, 6522 KL  Nijmegen, 
tel. 024 379 22 66 - fax 024 379 22 67
info@maatschapbde.nl, www.maatschapbde.nl

Kappergroothandel Janssen

Mauritius Travel, reisorganisatie

Theo Borgers, slijter

Ruud de Vries, juwelier

Ruud de Vries, juwelier



De Pluuskes. Foto: Theo van Zwam

“Voor u als ondernemer is het 
mogelijk om specifiek in of rond uw 
onderneming een theateroptreden 
te boeken, waarmee u de aandacht 
op uw bedrijf verstrekt.”

De Vereniging Binnenstad Onder-
nemers (VBO) Nijmegen biedt alle 
ondernemers in de binnenstad de 
gelegenheid de programmering voor 
het straattheater- en muziekfestival op 

koopzondag 6 juni geheel naar eigen inzich-
ten en wensen in te richten. 

Uitkiezen
Het Nijmeegse artiestenbureau Artost van 
organisator Erick van Laethem biedt zijn com-
plete artiestenstal voor dit doel aan. “Artost 
biedt u een keuzeprogramma aan waarbij u 
zelf een optreden kunt uitkiezen waarvan u 
veronderstelt dat de programmering specifiek 
bij uw onderneming past. Artost zorgt voor 
de benodigde vergunningen en de uitvoering. 
Het voor u georganiseerde programma rekent 
u rechtstreeks met Artost af”, schrijft het 
VBO in een brief aan de ondernemers.

Artiestenmap
Voor deze insteek is gekozen nadat het 
bestuur van het VBO besloten had het thema 
voor koopzondag 6 juni -Straattheater- en 
Muziekfestival- als het ware organisatorisch 
te adopteren. Bureau Artost -de naam staat 
voor Artiesten Op Straat- is gespecialiseerd in 
straattheateractiviteiten en de diverse vormen 
waarin die tot uiting komen. 
Het aanbod varieert van straatacrobatiek 
tot clownerie en van living statues tot loop-

orkesten. Ook activiteiten speciaal voor kin-
deren zijn via Artost te boeken. Met de brief 
van het VBO is een kleurige brochure met het 
volledige aanbod van Artost meegestuurd. 
Ondernemers krijgen het advies contact met 
Artostleider Erick van Laethem op te nemen. 
“Hij komt dan graag bij u langs met een uit-
gebreide artiestenmap en de daaraan verbon-
den kosten.”

Muziekcomponent
Het muziekfestival op koopzondag 6 juni 
komt tot stand door optredens her en der in 
de binnenstad van de vele amateurmuziekver-
enigingen die Nijmegen rijk is. Daarbij valt te 
denken aan complete  harmonie n en fanfa-
res, maar ook aan kleinere ensembles onge-
acht het muziekgenre, en aan bijvoorbeeld 
koren en zanggroepen. Het brede Nijmeegse 
muziekpallet krijgt een podium in de bin-
nenstad, min of meer als tegenprestatie voor 
de financi le bijdrage die zij al dan niet van 
de gemeente ontvangen. Daarbij zijn zij in de 
gelegenheid ‘in eigen huis’ op te treden voor 
een groot gevarieerd publiek. 
   
VBO Nijmegen laat in dezelfde brief nog 
weten dat de reclame- en promotiecam-
pagne rond deze bijzonder koopzondag 
op 6 juni ook ondersteund wordt door 
het Binnenstadmanagement en door de 
Federatie Ringstraten.
Informatie: www.artost.nl

Koopzondag 6 juni is toneel
voor straattheater en muziek

•  Nijmeegs Artiestenbureau Artost biedt keuzeprogramma
•  Binnenstadondernemers hebben programmering zelf in de hand

Moederdag 9 mei: 
Dag van het Levenslied 

Snikkend met 
Jacques Herb 
in het Valkhof

Moederdag 2010 wordt een 
heel speciale in Nijmegen 
omdat die gepaard gaat met 
de Dag van het Levenslied. 

In het Valkhof treedt tussen 
13.00 uur en middernacht een 
keur aan vertolkers van het 
levenslied op, waarin Jacques 
‘Manuela’ Herb als absolute 
topper van de avond geaffi-
cheerd staat.
Het is alweer de 28ste editie 
van de Dag van het Levenslied 
die tot doel heeft een keer per 
jaar een bijzonder en gratis 
toegankelijk Nijmeegs festi-
val met een zwaar culturele 
knipoog naar de volkscultuur 
te presenteren. Het initiatief 
is destijds genomen door het 
Steigertheater. De Dag van het 
Levenslied komt zonder over-
heidssubsidie tot stand dankzij 
de inzet van honderden vrij-
willigers en ‘een paar trouwe 
sponsors’.
Dit jaar hebben de organisato-
ren extra aandacht voor duur-
zaamheid. Aan de gemeen-
teraad zijn de zorgen geuit 
over het voortbestaan van het 
festival op het Valkhof, omdat 
daar de bouwplannen voor de 
Donjon steeds meer werkelijk-
heid beginnen te worden. 

De line-up voor de Dag van 
het Levenslied 2010 staat in 
ieder geval wel al vast en is 
in extenso te vinden op www.
dedagvanhetlevenslied.nl. 

Op de historische plek waar 
Nijmegen eeuwenlang aubades 
en serenades ten gehore bracht, 
wordt vrijdag 11 juni 2010 
opnieuw massaal gezongen. 
Vanaf 20.00 uur komen ama-
teurs en (semi) professionals 
samen op de Grote Markt om te 
laten horen dat Nijmegen weet 
wat het plezier van zingen is.

Nijmegen Zingt is geïnspireerd 
op wat vooral in Vlaanderen is 
uitgegroeid tot een smaakmaker 
van formaat. Aan de hand van 
vooraf uitgedeelde teksten wordt 
spontaan meegezongen op alom 
gekende melodieën. 
Het gratis toegankelijke volks-
festijn wordt gepresenteerd door 
Huug Duin. De organisatie is in 
handen van ‘Zingen maakt blij’-

Gerard van Groningen die zich 
verzekerd weet van de vrijwillige 
medewerking van zangers en 
zangeressen uit de veelheid aan 
koren die Nijmegen rijk is. 
Het evenement krijgt tevens 
de (sponsor)steun van Eet 
en Drinkhuijs De Waagh, 
Ouwehands Dierenpark, week-
blad De Brug, en Peeman 
Dranken. 

6 juni
muziek
straattheater

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

muziekmuziekmuziek

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

Nijmegen Zingt weer op 11 juni
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Nijmegen – Op koopzondag 6 juni vindt op het Koningsplein in hartje 
centrum in het kader van de Nijmeegse Bierfeesten het allereerste 
Nijmeegse speciaalbier festival plaats. De initiatiefnemers – de cafés 

Samson, De Mug, De Opera en De Deut – vullen daarmee een leemte 
in een stad die toch een interessante brouwhistorie kent. Namen als 
Molbier, de Korte en Lange Brouwerstraat en uiteraard stadsbrouwerij 

De Hemel herinneren aan een rijke brouwershistorie en ook vandaag 
de dag hebben veel etablissementen vaak meerdere speciaalbieren 

‘op de tap’.

“Afgelopen oktober hielden we een geslaagd bokbierfestival en 
dat smaakte naar meer”, aldus Kick van Hout van De Deut namens 
de vier actieve cafés. “Je ziet dat de consumptie van abdijbieren, 

bovengistende brouwsels, noem het maar op, nog steeds stijgt. En 
onderzoek heeft uitgewezen dat er in Nijmegen bovengemiddeld veel 

van deze bieren geconsumeerd worden. De tijd was dus rijp voor een 
passend evenement.”

Op 6 juni begeven liefhebbers zich op het Koningsplein daarom in een 
heus bierdorp. Liefst zeventien brouwers uit binnen- en buitenland 

schenken in totaal zo’n 45 speciaalbieren om, zoals de Belgen het 

zo mooi zeggen, “te degusteren”. Hieronder bierspecialisten uit 
Nederland, België, Duitsland en zelfs de Verenigde Staten. Van Hout: 
“Wij hebben voor de koopzondag gekozen omdat het dan sowieso wat 

drukker is in de stad. Het tijdstip van 13.00 tot 19.00 uur geeft aan dat 
we er een echt buitenevenement van willen maken, al hebben we ingeval 
van slecht weer uiteraard onze maatregelen genomen. Ook willen we er 

vooral geen zuipfestijn van maken. De bieren worden in kleine voetglazen 
geschonken zodat men zoveel mogelijk kan proeven zonder hier al te 

kwalijke gevolgen van te ondervinden. Verder zorgen we voor gepaste live 
muziek en zijn er kleine snacks verkrijgbaar.”

Uiteindelijk hopen de organisatoren van de Njmeegse Bierfeesten van 
het evenement een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken. “Sowieso 

willen we meer Nijmeegse horecabedrijven warm maken om eraan deel 
te nemen”, denkt Kick van Hout alvast vooruit. “Misschien kunnen we er 

wel een tweedaags festival van maken. Mijn droom is om er een soort van 
bier- en spijsfestijn van te maken. Wist je dat speciaalbier een veel breder 
smakenpalet kent dan bijvoorbeeld wijn en daarom uitermate geschikt is 

om bij uitgelezen gerechten te serveren? Maar goed, laten we allereerst 
maar eens zorgen dat dit een succes wordt. Wij hebben er in ieder geval 

alle vertrouwen in!”

Nijmeegse bierfeesten, 6 juni 2010, Koningsplein in Nijmegen van 13.00 
tot 19.00 uur. Zie ook www.nijmeegsebierfeesten.nl.

(door Roland van Zonsbeek)

 Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot Nijmegen
Eerste Nijmeegse speciaalbier festival

“Nijmeegse Bierfeesten:
                             géén zuipfestijn”

Rabobank. Een bank met ideeën.

Altijd doelgericht met de  
Alles in één Polis® van Interpolis.

Korting scoren tijdens het WK Voetbal. Dat is het idee.

Ontvang tot 12% korting op de  

Alles in één Polis® en maak kans op een  

WK BBQ@Home arrangement.  

Vraag direct een offerte aan en u ontvangt 

deze speler van Oranje als USB-stick.

Meer informatie over de actie en de actievoorwaarden kunt u vinden op 
www.rabobank.nl/rijkvannijmegen



Voor het SBS6 programma CityTrends 
worden op maandag 3 mei televisie opna-
men gemaakt in de ringstraten. In de 
uitzending van 23 mei aanstaande, waarbij 
Nijmegen bezocht wordt, wordt aandacht 
geschonken aan de ringstraten.

De Federatie Ringstraten heeft een pro-
motiepakket ontwikkeld waarover de 
ondernemers in de ringstraten binnenkort 
gedetailleerde informatie ontvangen. Het 
pakket is een combinatie van vermelding op 
een nieuwe consumentgerichte website en 
advertentiemogelijkheden in een ringstraten-
special in weekblad De Brug en een unieke 
hoogwaardige ringstratenplattegrond.

De afgelopen weken zijn vragenlijsten voor 
het ondernemersonderzoek uitgedeeld. Een 
aantal is inmiddels ingevuld retour geko-
men. Graag roepen wij u nogmaals op om 
mee te werken aan dit onderzoek. Maak 
gebruik van dit moment om uw ervaringen 
en verbeterpunten met ons te delen.

Ondernemers kunnen kostenloos een vei-
ligheidsscan laten uitvoeren via de FRN. 
Hiervoor kunnen ze zich aanmelden via de 
Ringstratenmanager. Deze veiligheidsscan 
geeft een overzicht van maatregelen die 
genomen kunnen worden om de veiligheid 
in de winkel of het horecabedrijf te verbe-
teren. Vervolgens kunnen ondernemers in 
aanmerking komen voor een subsidie voor 
het toepassen van die maatregelen. Samen 
met een veiligheidsadviseur begeleidt de 
FRN ondernemers die interesse hebben. 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen 
heeft naar aanleiding van deze nieuw-
sitems, of wanneer u wilt weten wat de 
Federatie Ringstraten Nijmegen voor u kan 
betekenen, neemt u dan contact met mij, 
John Bardoel, op. U kunt ook gewoon bij 
mij binnenlopen, iedere maandagmiddag 
in de Van Welderenstraat, nummer 54A, 
naast eetcafé De Spil. 

Weet u hoe u moet handelen als een klant of personeelslid 
onwel wordt? Wist u dat u vanuit uw zorgplicht in staat moet 
zijn om adequaat te handelen? Wet en regelgeving verandert, 
waardoor ook de eisen waar u rekening mee moet houden 
veranderen.

Ongeacht de omvang van de onderneming. 
Er zijn tal van zaken waarbij u niet dagelijks 
stil zult staan maar die een cruciale rol van 
betekenis hebben als er zich onverhoopt een 
calamiteit voor doet.
De Federatie Ringstraten Nijmegen (FRN) 
organiseert daarom in samenwerking met 
BHV.NL een speciale training voor ringstra-
tenondernemers. 
Er gelden speciale tarieven en dus hoeft de 
prijs geen sta in de weg te zijn voor onder-
nemers in de  Ringstraten om een voor 

Training BHV speciaal voor
Ringstratenondernemers

medewerkers en klanten veilige werkplek te 
creëren, meent de Federatie Ringstraten.  

Voordeel
Waar normale trainingen vaak kostbaar en 
tijdsintensief zijn, heeft de FRN, rekening 
houdend met die zaken die voor onderne-
mers echt van belang zijn, een programma 
ontwikkeld van een dag tegen een bijzon-
der scherpe prijs van ¤160,- excl. b.t.w. per 
persoon.  Dit is inclusief koffie en/of  thee 
onbeperkt de gehele dag en een lunch buffet.  
Vergelijkbare trainingen nemen vaak 2 dagen 
in beslag en de kosten zijn doorgaans aan-
zienlijk hoger. Voordeel van deze training is: 
in één dag weet de deelnemer wat voor zijn/
haar onderneming van belang is, voor een 
aantrekkelijke prijs.
De training wordt op maandag 3 en maan-
dag 17 mei gegeven in Café Faber, Van 
Broeckhuijsenstraat 12-14, 6511 PH Nijmegen. 
Tijd: van 9.30 tot 16.00 uur.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via info@ringstraten.
nl met opgave van bedrijfsnaam,  naam, 
adres en geboortedatum van deelnemer.  
Graag ook het factuuradres vermelden. Na 
aanmelding wordt per e-mail een bevestiging 
gezonden en volgt er een factuur van ¤160,-
p.p.  Zodra het factuurbedrag ontvangen is, 
is de aanmelding definitief en ontvangt de 
inschrijver een bevestiging van deelname aan 
de training.
Neem voor meer informatie over de FRN trai-
ning contact op met het secretariaat van de 
FRN ( tel. 06-18473689) of met uw straatver-
tegenwoordiger. Nadere achtergrondinforma-
tie is te vinden op www.ringstraten.nl.

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

SBS6 bezoekt Ringstraten. 

Promotie Ringstraten

Veiligheidsscan

Inloopmiddag

Ondernemersonderzoek

Marketing tijdens 
Netwerkuur Ringstraten
De tweede kwartaalbijeenkomst van 
de Federatie Ringstraten Nijmegen, op 
dinsdag 25 mei in café Faber aan de 
Van Broeckhuysenstraat, zal zich rich-
ten op het thema marketing. 
Hoe creëer je meer bekendheid en het 
juiste imago bij (potentiële) klanten 
als individuele ondernemer? Een mar-
keteer met meer dan 15 jaar ervaring 
bij diverse toonaangevende retrailbe-
drijven vertelt over de do’s and don’ts. 
Ook wordt getracht een antwoord re 
vinden op de vraag ‘Hoe zetten we 
de ringstraten als merk stevig in de 
markt?’ 
In het kader van de verdergaande 
samenwerking (Huis voor de 
Binnenstad!) zijn ook de leden van de 
Vereniging Binnenstad Ondernemers 
(VBO) Nijmegen voor deze bijeen-
komst uitgenodigd. 

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

Stero Fashion
verhuist tijdelijk

Stero Fashion van Rob Hamer verhuist 
wegens verbouwing tijdelijk van de 
Marikenstraat naar de Stikke Hezelstraat. 
Daar wordt het winkelpand op nummer 34 
betrokken. Eind juli gaat Stero Fashion, dat 
zich richt sportieve mannenmode, terug naar 
de Marikenstraat.

Sandwich in
Marikenstraat

Sandwich Shop Nijmegen, gevestigd in de 
Molenpoort Passage, gaat naar de boven-
galerij van de Marikenstraat. Half mei is de 
verbouwing afgerond en kan de in sportieve 
dameskleding gespecialiseerde Sandwich 
Shop er in. Sandwich Shop Nijmegen opende 
in augustus 2001 als eerste Sandwichwinkel 
in Nederland. 

Verhuizing

De Free Record Shop gaat verhuizen. Het 
huidige pand op de hoek met Plein 1944 en 
de Broerstraat wordt gesloopt in verband met 
de herinrichting van Plein 1944. De muziek/
game winkel krijgt nieuwe behuizing in de 
Molenstraat, op nummer 88.

Failliet
Lunch café Royal in de Molenpoortpassage is 
failliet. Het pand, nabij de ingang aan de zijde 
van de Ziekerstraat staat te huur.

Verbouwd en verhuisd
Rijwielhandel Rattink in de Bloemerstraat 
verbouwt niet alleen, de winkel gaat ook ver-
huizen en krijgt een andere naam: Fietscity 
Rattink. Wat voorheen de werkplaats was, is 
vanaf heden winkel en werkplaats ineen. De 
ingang is verplaatst naar de Regulierstraat. 
Het voormalige winkelpand wordt, na een 
grondige renovatie, verhuurd of krijgt een 
andere bestemming.

Nieuw
Jason White is eigenaar van ChiroPraktijk 
Waalstad. Bij hem kunnen mensen terecht 
met rug-, nek-, en schouderpijn. Maar ook 
zij die kampen met duizeligheid, hoofdpijn, 
migraine, concentratiestoornissen en tintelin-
gen in de vingers. De praktijk is gevestigd aan 
de Nina Simonestraat 86. 

Spaanse oase
Een Spaanse oase in de Lange Hezelstraat, 
zo zou je de winkel van Jan Wals kunnen noe-
men. Per 1 mei heeft hij een winkel geopend 
in Spaanse laarzen, schoenen en aardewerk.

Groter
Modezaak Didi is in de Broerstraat verhuisd 
van nummer 33 naar de overkant op nummer 
46. Filiaalleidster Debbie Roelofs is blij in het 
nieuwe veel grotere pand. 

Luxe schoenen
Yvonne en Chantalle Wijers openen 17 
augustus een speciaalzaak voor schoenen, 
tassen, shawls en andere accessoires in het 
duurdere segment. Het pand aan de Van 
Welderenstraat wordt de komende maanden 
opgeknapt.

Overname
Pepijn Teunissen is de nieuwe eigenaar van 
Van Nature in de Lange Hezelstraat. Hij nam 
de natuurvoedingswinkel over van Rudie 
Wijnen. Wijnen heeft eenzelfde winkel in 
de Gerard Noodtstraat. Na de verkoop van 
de zaak in Nijmegen opende Teunissen een 
nieuw filiaal van Van Nature in Arnhem. 

Winkelaanbod
vernieuwd

Het winkelaanbod in de Marikenstraat is 
vernieuwd. Pieces en Vila hebben onlangs 
de deuren geopend van hun splinternieuwe 
winkel. Pieces is dé winkel voor vrouwen die 
op zoek zijn naar accessoires zoals schoenen, 
panty’s, ondergoed en hoedjes. Vrouwen die 

kleding zoeken in het luxere segment moeten 
zeker eens bij Vila naar binnen lopen. Bij de 
buren van Pieces, Jack&Jones, hebben ze 
ook niet stil gezeten. Daar is de winkelruimte 
verdubbeld, zodat zij een nog uitgebreider 
assortiment kunnen aanbieden.

Binnen de familie
Arnold en Ineke van der Cruijsen gaan hun 
Pets Place in de Ziekerstraat verbouwen. Om 
die periode te overbruggen, strijken ze tijde-
lijk neer in de dierenwinkel van Ton van der 
Cruisen in de Houtstraat, de vader van Arnold 
die ermee ophoudt. In het opgeknapte pand 
wordt een nieuwe vloer gelegd, komen andere 
stellingen en wordt het assortiment aange-
past. Zo kunnen hondenbezitters eindelijk 
terecht voor een hondenjasje. Op 17 mei gaat 
de winkel weer open. 

Nieuw interieur
Ook modezaak Gerry Weber opende onlangs 
in de Marikenstraat haar deuren voor het 
Nijmeegse publiek. In de zomer van 2010 
krijgt deze winkel zelfs een compleet nieuw 
interieur. 

Hugo Boss en
verhuizing

In het najaar, half september, opent Hugo 
Boss een luxe winkel op de bovengalerij in de 
Marikenstraat. Naast de vestiging van nieuwe 
winkelformules in de Marikenstraat zal er ook 
een ‘interne’ verhuizing plaatsvinden. State 
of Art zal begin juni met een gloednieuwe 
winkel beneden te vinden zijn. De vestiging 
komt in het pand waar tot nu toe Burmann is 
gevestigd.

Bruidsmode
Hannie van Veggel is eigenaresse van bruids-
modezaak La Soiree. Medio september hoopt 
ze haar eerste collectie te etaleren in haar nieu-
we winkel in de Houtstraat op nummer 19.

Friterie & Zo
met loempia’s

 In juni wordt op nummer 5 van de 
Koningsstraat snackbar Friterie & Zo geopend. 
Het pand wordt op dit moment verbouwd. 
Eigenaresse is Thuy Dang. Zij verloochent haar 
Vietnamese afkomst allerminst want behalve 
Vlaamse frites worden er ook Vietnamese 
loempia’s en broodjes geserveerd.
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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
T: 024 323 31 63 
E: vbo@vbonijmegen.nl
W: www.vbonijmegen.nl

 ı Bedrijvenloket Nijmegen
Mariënburg 75 (Stadswinkel)
Postbus 9105 - 6500 HG Nijmegen
T: 024 329 98 00
E: bedrijvenloket@nijmegen.nl
W: www.nijmegen.nl

 ı MKBNijmegen
Wolfskuilseweg 279, 542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl

 ı Kamer van Koophandel voor 
 Centraal Gelderland
Prins Hendrikstraat 2, 6521 AW Nijmegen
Postbus 9292, 6800 KZ Arnhem
T: 026 353 88 88
E: info@arnhem.kvk.nl
W: www.arnhem.kvk.nl 

 ı Stichting Binnenstadmanagement
 Nijmegen
Postbus 1090, 6501 BB Nijmegen
E: info@binnenstadnijmegen.nl
W: www.binnenstadnijmegen.nl

colofon

Groenestraat 294, Nijmegen
Postbus 31006, 6503 CA  Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova.nl 
W: www.novionova.nl 
De deadline voor nummer 5 -2010 (nieuws-
brief) van NovioNova, verschijningsdatum 27 
mei, is op maandag 17 mei 2010.

novionova

uitgever

redactie

fotografie

vormgeving
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Faits Divers vof Marketing & 

Media, Nijmegen 

Pieter Nabbe, André Sonneville

Theo van Zwam, Edwin Stoffer

Louman & Friso, Nijmegen

Elles Jonker, 0647 087974

drukkerij Trioprint, Nijmegen

Fietsdiensten.nl, Nijmegen

Door de kredietcrisis zijn banken terug-
houdender met het verstrekken van 
bedrijfskredieten. Niet iedere onderne-
mer met een goed bedrijfsplan kan nog 
rekenen op een lening. Het microkrediet 
Gelderland kan een alternatief zijn. Dit is 
een gezamenlijke regeling van onder meer 
de provincie Gelderland, de gemeente 
Nijmegen en de Kamer van Koophandel. 
Wanneer je een bedrijf wilt beginnen, of 
als je maximaal 5 jaar staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel, kom je 
in beeld voor de regeling. Starters kun-

nen overigens alleen gebruik maken 
van de regeling als ze ook deelnemen 
aan het zogenaamde IkStartSmart-
coachingstraject. Ondernemers komen 
in aanmerking voor een bedrijfskrediet 
van maximaal 35.000 euro (looptijd 10 
jaar tegen 7% rente). Uiteraard zijn er wel 
voorwaarden. Meer hierover op www.nij-
megen.nl/microkrediet. 

Informatie: ringstratenmanager (ringstra-
tenmanager@ringstraten.nl) of het bedrij-
venloket van de gemeente Nijmegen. 

Stijgende vraag naar winkelpanden werpt drempels op

Project Tussentijds
positief ontvangen

Microkrediet Gelderland alternatief voor bank

Het project Tussentijds waarin kunste
naars en andere creatieve ondernemers 
leegstaande panden en etalages in de 
Nijmeegse binnenstad op tijdelijke basis 
tot hun beschikking krijgen, is positief 
ontvangen aan zowel de vraag als de aan
bodkant.  

Tussentijds in Nijmegen is een samenwer-
kingsproject van Stichting Atelierbeheer Slak 
in Arnhem, de gemeente Nijmegen en de 
Federatie Ringstraten Nijmegen. Tussentijds 
kenmerkt zichzelf als ‘een nieuwe pop-up 
winkelketen van bijzondere atelierwinkels, 
designshops, galeries en kunstramsj’ en is 
gestart met 5 winkels in de Ringstraten in 
beheer. Een daarvan, de Nightshop aan Plein 
1944, is met de sloop van de kiosken inmid-
dels verdwenen. ‘De winjkel van de groene 
man’, eveneens aan Plein 1944, krijgt tot half 
mei een andere invulling. 
Wiliam Willems van Stichting Slak daarover: 
“We hebben nog geen vervangende ruimte 

voor de Nightshop. We hebben wel nieuwe 
panden op het oog, maar de onderhandelin-
gen daarover lopen nog.”
Ringstratenmanager John Bardoel, met 
Wiliam Willems initiatiefnemer van het pro-
ject, over de positieve ontvangst van het pro-
ject: “Slechts incidenteel wenst een eigenaar 
niet mee te werken. Voor eigenaren blijkt het 
soms lastig zich een goed beeld te vormen 
wat Tussentijds voor ze kan betekenen. We 
gaan nu een portfolio opstellen, om een 
indruk te geven van de mogelijkheden en het 
kwaliteitsniveau. Tussentijds wil immers een 
kwaliteitskeurmerk zijn, eigenaren moeten er 
op kunnen vertrouwen dat een pand repre-
sentatief ingevuld wordt.”
“Er zijn ook varianten denkbaar waarbij bij-
voorbeeld alleen de etalage invuld wordt voor 
korte tijd. Deze varianten worden de komen-
de tijd door de organisatie van Tussentijds 
met de betrokken ontwerpers en kunstenaars 
verder uitgewerkt”, aldus Bardoel.

Kunstenares Janske Megens is 
in maart via project Tussentijds 
in winkelpand Lange Hezelstraat 
24 getrokken en heeft daar veel 
aanloop. Foto: NovioNova.  
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Rob Toussaint
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Van Eldik & van Eldik Notarissen
Ted Arnts
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Wim Smids
Vereniging Binnenstad Ondernemers

Loyalty Club beleeft het Romeins verleden
Na een swingende avond beleefd te hebben bij gastheer Cardo wordt de laatste Loyalty Club bijeen-
komst van dit seizoen gehouden tijdens het Romeinenfestival op zondag 20 juni op het Kops Plateau.
Dit is de plek waar 2000 jaar geleden een enorm Romeins fort stond en waar de leden nu een leuke 
interactieve middag te wachten staat.

Ledenlijst:

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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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 
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proces van dienstverlening. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken de accountmanagers bij voorkeur 
op afspraak, maar ook zonder afspraak bent u van harte welkom!



Agenda2010

De Gelderlander. 
Informatie: www.casspijkersacademie.nl

Zondag 6 juni
1ste editie van het nieuwe Straattheater en 
Muziekfestival op initiatief van het VBO Nijmegen. 
Met muziek en theater op straat en in winkels en 
horeca. De winkels zijn open van 12.00 tot 17.00 uur.
Informatie: www.binnenstadnijmegen.nl 

Vrijdag 11 juni
Nijmegen Zingt, Grote Markt

Belangrijke evenementen 
Zondag 6 juni

Nijmeegs Muziekfestival.

Zaterdag 12 juni 
Open Dag Nijmeegse Stadstuinen.

Zaterdag 19 en zondag 20 juni
‘Beleef het verleden: Romeinenfestival/Weekend van 
de Archeologie’, een uniek dubbelfestival waarin de 
geschiedenis tot leven wordt gebracht op het Kops 
Plateau in Nijmegen. 
Informatie: www.romeinenfestival.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 

Zaterdag 2 t/m zondag 10 oktober
Najaarskermis aan de Waalkade.
Informatie: www.kermisnijmegen.nl. 

Zaterdag 4 dec. t/m zondag 2 januari 2011
Mariken Winterfeesten.
Informatie: www.marikenwinterfeesten.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.

Koopzondagen 2010 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 2 mei  Groenmarkt
• 24 mei  Pinksteren
• 6 juni  Straattheater- en muziekfestival
• 4 juli  Waalkade, Altijd Zomer
• 18 juli  Vierdaagse en Vierdaagsefeesten
• 1 augustus 
• 5 september  Sambafestival
• 3 oktober  Najaarskermis
• 7 november  10 jaar Centrum 2000
• 28 november  Sinterklaas
• 5 december  Mariken Winterfeesten
• 12 december  Mariken Winterfeesten
• 19 december  Kerstmis

Evenementenkalender 
april-mei 

Donderdag 29 april
Verschijning nummer 04-2010 van ‘NovioNova’, hét 
binnenstadsmagazine van Nijmegen. Informatie: 
www.novionova.nl

Queens Night op Molenplein met DJ’s Benny 
Rodrigues en Don Diablo, vanaf 17.00 uur.
Informatie: www.molenstraatnijmegen.nl 

Vrijdag 30 april 
Koninginnedag 
• Diverse activiteiten in de binnenstad o.a. 
Koningsplein, Molenstraat, Grote Markt en 
Hunnerpark. Winkels zijn dicht.
• Queens Day op Molenplein met DJ’s Benny 
Rodrigues en Don Diablo, vanaf 12.00 uur.
• Informatie: www.molenstraatnijmegen.nl 
• Oranjepop 2010 in het Hunnerpark. Gratis open-
luchtfestival met actuele Nederlandse en buitenlandse 
muziek. Met festival- en culturele markt en een bijzon-
der kinderprogramma. 
• Informatie: www.oranjepop-nijmegen.nl 

Zaterdag 1 mei
Modeshow in de Marikenstraat, vanaf 13.00 uur.

Zaterdag 1, 8, 15 en 22 mei
Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944 of 
Mariënburg

Maandag 3 en 17 mei
Speciale training voor ringstratenondernemers over 
wet- en regelgeving rondom de ‘zorgplicht’ in kader 
van bedrijfshulpverlening. 
Informatie: 06-18473689 

Dinsdag 4 mei
Dodenherdenking op diverse plaatsen in de 
binnenstad. Zie pagina 5.
Informatie: www.4en5mei-nijmegen.nl 

Woensdag 5 mei 
Kinderbevrijdingsfestival in de Lindenberg. 
Van 13.30 tot 16.30 uur.
Informatie: www.4en5mei-nijmegen.nl 

Woensdag 5, 12, 19 en 26 mei
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 

Donderdag 6 mei
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 7 en 22 mei
‘Diner in het donker’ in muZIEum Nieuwe Marktstraat 
54a, van 18.30 tot 22.00 uur. 
Reserveren noodzakelijk: 024-3828181
Informatie: www.muzieum.nl 

Zondag 9 mei
• Dag van het Levenslied in het Valkhof, met volop 
tranentrekkers en meezingers.
Informatie: www.dedagvanhetlevenslied.nl 
• Moederdag in het muZIEum. 
Moeders mogen gratis mee. 
Informatie: www.muzieum.nl 

Zondag 9, 16, 23 en 30 mei
2de klassieke openluchtconcert in het Kronenburger-
park, georganiseerd door Kronenburg Klassiek. Elke 
zondagmiddag in de maand mei. 
Informatie: www.symfonischblaasorkestnijmegen.nl 

Zondag 16 mei
Marikenloop, de grootste vrouwenloop van Nederland, 
met parcours van 5 of 10 kilometer. Vooraf weer de 
gezamenlijke warming-up en na afloop de pasta-party. 
Informatie: www.mariekenloop.nl 

Dinsdag 18 en woensdag 19 mei
Bedrijven Kontakt Dagen, Triavium, 
van 14.00 tot 22.00 uur.

Vrijdag 21 mei
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-restau-
rant De Vereeniging. 
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 22 t/m maandag 24 mei
26th Music Meeting, het internationale muziekfestival 
met muziek uit alle windstreken, in Park Brakkenstein.
Informatie: www.musicmeeting.nl 

Maandag 24 mei
Dag van het Kasteel, met diverse activiteiten in het 
Valkhof park, bij Belvédère en in de Stratemakerstoren, 
vanaf 12.00 uur.

Dinsdag 25 mei
2de kwartaalbijeenkomst van de Federatie Ringstraten 
Nijmegen in café Faber in de van Broeckhuysenstraat, 
vanaf 18.00 uur. Thema: Marketing. 

Zaterdag 29 mei
Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944 of 
Mariënburg

Dinsdag 1 juni
Culitop, vakbeurs voor topkoks en restaurateurs in 
Concertgebouw de Vereeniging, vanaf 12.00 uur. 
’s Avonds Geniet Gala met bekendmaking van beste 
restaurant uit Over de tong, de culinaire rubriek uit  

Koninginnedag in Molenstraat
Al jaren is de Molenstraat in Nijmegen het decor van 

een groots spektakel tijdens Koninginnedag. Afgelopen 
jaar kwam hier een nieuw onderdeel bij: de horeca-
zaken in de Molenstraat wisten Nijmegen toen ook 

tijdens Koninginnenacht op de kaart te zetten met een 
geweldig house evenement. Met behulp van Neder-

lands grootste DJ’s werd het en ongekend evenement, 
die iedere verwachting overtrof!

Ook dit jaar is het weer gelukt een fantastische line 
up samen te stellen. Zeer grote namen zullen hun 

opwachting maken om samen een ultieme show neer 
te zetten. Zo zullen op Koninginnenacht onder andere 

Benny Rodrigues en Don Diablo zich laten horen 
aan een uitzinnige menigte! Deze twee heren zullen, 

ondersteund door velen anderen, het grootste deel van 
het programma verzorgen deze avond.
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Eindelijk is er beweging gekomen op Plein 1944. Bomen zijn gerooid 
of gereed gemaakt voor verplaatsing, kiosken zijn gesloopt, onderne-
mers zijn aan het verhuizen en bouwblokken zijn in de hekken gezet. 
Bewoners, ondernemers en andere belangstellende zijn genformeerd 
en worden verder op de hoogte gehouden door middel van inloop-
spreekuren (elke donderdag om 09.00 uur in caf Goesting) en de 
website www.plein1944.com. 

Ontwikkelaar, aannemer en de gemeente hebben contactpersonen 
aangewezen en archeologenteams staan klaar om te beginnen aan 
de opgravingen. Naast het slopen en verder bouwrijp maken van 
Plein 1944 en de Schjeidemakershof kan begonnen worden met het 
omleggen van de riolering, te beginnen vanaf Bakker Bart door de 
Broerstraat (het stukje dat in de volksmond ‘Korte Hendriksstraat’ 
heet, AS) hoek Pauwelstraat. Die klus liet vorige week echter op zich 
wachten, omdat eerst de nutsbedrijven (NUON, KPN, Vitens, UPC, 
etc.) in kaart moeten brengen hoe de ondergrondse leidingen lopen. 
Omdat de planning van de nutsbedrijven niet helemaal strookt met 
die van aannemer VolkerWessels, stokt het daar een beetje.

Nu het beweegt op het plein, ontstaan natuurlijk ook de eerste discus-
sie- en vraagpunten. Voer voor de diverse contactpersonen om, al dan 
niet stante pede, oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld voor Jacobs 
Mode en Café Goesting. Moeten die nu wel of niet hun winkelluifel 
afbreken? Kapper John Bertini werd op z’n wenken bediend. Hij werd 
in eerste instantie door de bouwhekken ingesloten, een regiefout die 
onmiddellijk werd hersteld door het hekwerk een paar meter uit de 
oostwand te plaatsen, zodat er een voetgangersdoorgang ontstond. 
“Zo zullen er de eerste maanden wel meer binnenbrandjes te blussen 
zijn. Totdat er gewenning optreedt en iedereen ziet dat er vorderin-
gen gemaakt worden. Alle begin is moeilijk, zullen we maar zeggen”, 
reageren bouwdirecteur Herman Hardick namens de ontwikkelaar en 
bedrijfsleider ing. Peter Brok van aannemer VolkerWessels nuchter.

BelevenisPlein 1944
foto: ESF Edwin Stoffer

Job Vos is 
Horecaheld
Het is alweer een maandje geleden, maar we willen 
hier toch nog even melden dat horecaondernemer 
Job Vos van Voskookt is uitgeroepen tot UWV 
HorecaHeld Nijmegen, een titel die duidt op uitstekend 
personeelsbeleid door 
betreffende ondernemer. 
Voor de titel waren geno-
mineerd Simone Ansink 
Papen van Restaurant 
het Heimwee en Isabel’s 
Bistro, Louis Claus van 
Café de Blonde Pater en Job 
Vos van Voskookt (onder 
andere actief in de keuken 
van Café Daen). De jury 
over winnaar Job Vos: “Job 
combineert zijn passie 
voor koken met betrokken-
heid voor jongeren met 
mindere kansen. Hij brengt 
zijn kennis met veel passie 
en enthousiasme over op 
collega’s en leerlingen. Hij 
luistert, geeft menselijke 
raad en gebruikt zijn ken-
nis als maatschappelijke 
begeleider nu bij training 
on the job.”
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Het kwam ter sprake bij het begin van de werkzaamheden op Plein 1944. Het ging over de 
winkels aan de noordzijde van het Plein, waarvan er een aantal gesloopt zal worden. “En de 
Afac (de Algemene Fiets Afhandel Centrale, AS) zit daar zonder geldig bestemmingsplan. 
De bestemming is detailhandel en het is een fietsenstalling’, riep iemand.

O? Is dat zo? Maar even navraag gedaan, want informatie over geldende bestemmingsplannen is via het digitale loket van de gemeente 
niet op te vragen. Weinig van verwacht, maar na een paar dagen kwam toch het verrassende antwoord van een gemeentelijk woord-
voerster. “Het klopt, de Afac zit daar zonder te voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften.”
O? Hoe kan dat? “Klantvriendelijkheid noopte ons snel te handelen. Een bestemmingsplanwijziging vergt veel tijd. Het ging om een voor-
lopige situatie. Er had een gedoogbesluit genomen moeten worden, maar dat is ook verzuimd. Niet verstandig van de gemeente.” 
O! En wat nu? “Per 1 juni verhuist de Afac naar Houthof 43, achter de Houtstraat. Ook daar geldt een andere bestemming voor, waarvoor 
overigens wel al een gedoogbesluit is genomen. Die procedure loopt en is ook al gepubliceerd. Nog voor de verhuizing is de situatie daar 
gelegaliseerd.” 
O! Maar als een particulier of een ondernemer zich niet aan het bestemmingsplan houdt, komt-ie zwaar in de problemen, prutteldeprut-
teldepruttel.... “Ja, dat is zo. De gemeente had er echt beter aan gedaan om volgens de regels te werken.”
O.

TOT SLOT

André Sonneville

Kunstklikken
met mobieltjes

St Steven 
in het licht

Stichting Kunstvat, een initiatief van galerie ‘Bart kunst 
in huis’ (Ziekerstraat), en Stichting Borax organise-
ren voor de vierde keer de fotowedstrijd ‘Kunstklik’. 
Kunstklik daagt mensen uit om bewust om zich heen 
te kijken. De hele maand mei kan iedereen foto’s in-
sturen die in het Rijk van Nijmegen zijn gemaakt met 
mobieltjes. De materiële hoofdprijs is een geweldige 
digitale spiegelreflex camera. De morele hoofdprijs is 
dat de foto’s op allerlei manieren geëxposeerd worden, 
zoals in de etalage van galerie ‘Bart kunst in huis’, op 
de website www.kunstklik.com en elke dag komt de 
dagwinnaar in dagblad de Gelderlander. Daarnaast is 
er dit jaar ook weer een publieksprijs: op de website 
kan gestemd worden op een favoriete inzending. De 
publieksfavoriet krijgt een professionele fotocursus bij 
de Lindenberg. 
In de zomermaanden juni en juli worden bovendien 
alle dagwinnaars geëxposeerd in het café van Lux 
en Cinemariënburg (café de Foyer). Exposities van 
Kunstklik zijn er ook in de gangen van het Collegezalen 
Complex van de Radboud Universiteit, in de ramen 
van het ROC gebouw bij het station, in diverse café's 

(Café Camelot 
en Merleyn) en 
op 12 middel-
bare scholen in 
Nijmegen die 
het Kunstklik 
lespakket hebben 
gevolgd. 
Kijk voor meer 
informatie, spel-
regels en tips op 
www.kunstklik.
com 

Vorige week hebben wethouder 
Jan van der Meer en voorzit-
ter Hans Peters van Stichting 
De Verlichting de volledig ver-
nieuwde illuminatie van de St. 
Stevenskerk, inclusief toren, offi-
cieel in gebruik genomen.
Een jaar lang is er intensief 
gewerkt aan een modern verlich-
tingsontwerp voor de Sint Steven 
dat met meer lampen het licht 
precies daar brengt waar het 
nodig is en dat voorziet in een 
aanlichting van de kerk waardoor 
de verschillende gesteenten van 
de belichte onderdelen benadrukt 
worden. Tegelijkertijd wordt met 
meer lampen een reductie bereikt 
van 50% van de hoeveelheid licht 
en de benodigde energie. “De 
nieuwe verlichting voldoet aan de 
hedendaagse eisen op het gebied 
van vandalisme gevoeligheid en 
maximale duurzaamheid”, zegt 
het persbericht. Kortom, het is 
hufterproof en milieuvriendelijk 
De realisatie van het lichtplan 
voor het icoon in de skyline 
van de binnenstad is mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage 
van het Ondernemersfonds 
Nijmegen. Het ontwerp is van de 
hand van de lichtarchitecten Jan 
Kruger en Roy Barlow.

Dagwinnaar KunstKlik 2009
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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 bin-

nenstad van Nijmegen tot uiting komt. Eenmaal lid, kunnen ondernemers 

geheel vrijblijvend van alle programmaonderdelen gebruik maken.

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

Wordt lid voor het nieuwe 
seizoen voor maar 

€ 395,-  per jaar!
van 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2011

Pak de telefoon en bel naar 
024-3501924 of 

06-47087974

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  

Lidmaatschap:
€395, excl. 
btw per jaar, 
waarvoor de 
leden een 
factuur 
ontvangen


