Pal onder Waalbrug parkeren mag niet,
ROC-parkeren vanaf oktober

Te klein en te duur
als parkeerterrein
Het idee door binnenstadsondernemers geopperd om onder de
Waalbrug bij de vluchthaven een
parkeerterrein voor de piekuren in
te richten, wordt niet uitgevoerd.
Onderzoek door de gemeente heeft
aangetoond dat het terrein slechts
50 parkeerplaatsen oplevert en dat
de kosten voor inrichting daarvan
-geraamd op 50 duizend euro- veel te
hoog zijn.

Veiligheid

Parkeren pal onder de Waalbrug mag niet,
zodat er slechts 50 parkeerplaatsen te creëren
zijn. Te weinig, vindt de gemeente die verder
van het plan afziet. Foto: NovioNova.

Het terrein onder de Waalburg oogt
veel groter dan die 50 parkeerplaatsen
die er volgens de gemeente gecreëerd
kunnen worden. “Dat klopt”, zegt parkeerwethouder Henk Beerten, “maar
pal onder de brug en een paar extra
meters daarbuiten mag om veiligheidsredenen niet geparkeerd worden
van Rijkswaterstaat. En dan hou je
maar weinig vierkante meters over.”

Beerten legt uit dat ook rekening gehouden moet worden met touringcars
die daar gestald kunnen worden. “Daar komt nog eens bij dat we ook helemaal niets aan de brug of aan de pijlers mogen bevestigen. Dat maakt de
inrichting van een parkeerterrein daar extra duur. In het college hebben we
besloten niet 50.000 euro over te hebben voor 50 parkeerplaatsen, die bij
hoog water niet eens te gebruiken zijn.”

ROC terrein
Als de procedures tijdig worden afgerond, kan in oktober van dit jaar het
parkeerterrein van het ROC aan de Campusbaan door vergunninghouders
uit de binnenstad in gebruik genomen worden. Al in februari kondigde de
gemeente aan met het ROC tot overeenkomst te zijn gekomen over het
gebruik van het afgesloten parkeerterrein tussen het ROC Plaza en het
spoorwegemplacement. Het traject voor bestemmingsplanwijziging, gewijzigde gebruikersvergunning en andere formaliteiten worden naar verwachting pas in oktober afgerond.

 Lees verder op pagina 3
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Bescherming voor
28 panden in binnenstad
Voor 28 historische panden in de Nijmeegse
binnenstad, vooral in de Molenstraat en in de
Lange Hezelstraat, is de beschermingsprocedure gestart.
De panden worden niet alleen beschermd
vanwege hun architectonische waarde en het
belang voor het straatbeeld, maar ook omdat
in het interieur nog veel onderdelen uit de
late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
aanwezig zijn.
Uit bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat
er in de panden nog onder andere kelders, zijmuren, balklagen en kapconstructies aanwezig zijn die iets vertellen over de geschiedenis
en de ontwikkeling van een pand. Samen vertellen de panden ook iets over de ruimtelijke
ontwikkeling van een straat en van de hele
middeleeuwse stad. De betreffende panden
zijn daarom belangrijk voor de geschiedenis
van Nijmegen.
De uitkomsten van het bouwhistorisch onderzoek zijn verwerkt in een bouwhistorische
waardenkaart. Hierop is in één oogopslag te
zien waar in de binnenstad zich middeleeuwse bebouwing en bebouwing uit de vroegmoderne tijd (tot de sloop van de vestingwerken in 1874) bevindt. De kaart dient als
basis voor de bescherming van de 28 panden
waarvoor de beschermingsprocedure is
gestart. De kaart is te vinden op
www.nijmegen.nl onder Wonen en leven.

We gaan weer beginnen!
Mis niets van het nieuwe seizoen
en registreer je nú via www.nec-nijmegen.nl

We gaan weer beginnen!
Zondag 1 augustus – N.E.C. Open Dag
powered by Vlaams Arsenaal van 12:00 uur tot 17:00 uur
Zet deze datum alvast in uw agenda en mis het niet:

• Ontvangst GoffertGeluiden, de digitale nieuwsbrief van N.E.C.,
voorafgaand aan elke thuiswedstrijd

• Kidsplein Crocs N.E.C. Juniors

• Eigen beheer over uw eigen gegevens

• Presentatie N.E.C. selectie 2010-2011

• Afscheidswedstrijd Patrick Pothuizen

Brunet. Úw advocaat!
Arbeidsrecht
Of u nu werkt in het bedrijfsleven of de overheidssector, u krijgt vrijwel zeker een keer te
maken met arbeidsrecht.Want waar gewerkt wordt, staan werknemers en werkgevers in een
bepaalde arbeidsverhouding tot elkaar en kunnen meningsverschillen ontstaan. Gelukkig kent
úw advocaat arbeidsrecht van Brunet de geldende wetten en regels op zijn duimpje.

Wij bescchikken altijd over de meest actuele informatie in dit dynamische rechtsgebied en zijn ons bewust van de
belangen
n die op het spel staan en van de invloed van werk en inkomen op het menselijk functioneren. Hierin de
balans viinden en toch het beste resultaat behalen is waar we goed in zijn, of we nu optreden namens werknemer of
werkgeveer.
Marieke Frissart

Úw advo
ocaten arbeidsrecht bij Brunet, dat zijn wij: Marieke Frissart, Juul Messelink, Jan van de Hel, Anneroos
Scheeperrs, Ferry Amory en Gijs van Mierlo. Net als alle advocaten van Brunet zijn wij betrokken: bij u als cliënt, bij uw
zaak, bij uw belang en bij het resultaat dat we voor u kunnen behalen. Wij combineren expertise met een werkwijze
die word
dt gekenmerkt door slagvaardigheid, duidelijkheid, efficiency en kwaliteit.

www.brunet.nl
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Elrie Bakker-Derks
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Piekmomenten
In eerste instantie kunnen zakelijke vergunninghouders die voor parkeergebied
C en D in de binnenstad een zevendaagse
vergunning hebben, gebruik maken van het
ROC terrein. Het gaat hierbij om circa 100
ondernemers.
Zij krijgen het aanbod om op de piekmomenten (koopavonden, zaterdagen en
koopzondagen) gebruik te maken van de
parkeerplaatsen bij het ROC. Aanvaarden
zij dat aanbod, dan zet de gemeente hun
zevendaagse vergunning om in een goedkopere vijfdaagse vergunning. De Stichting
Binnenstadsmanagement -tegenwoordig
het Huis voor de Binnenstad- coördineert
de hele actie, die als proef voor de duur
van één jaar is opgezet. Wethouder Beerten
zegt in afwachting te zijn van bericht van
het Binnenstadsmanagement over de

belangstelling bij ondernemers voor het
parkeren bij het ROC.

Verwonderd
Elrie Bakker, voorzitter van het Binnenstadsmanagement, is er een beetje verwonderd
over dat de bal nu plotseling bij haar organisatie ligt. “Wij hebben van het begin af
aan alle support toegezegd en afgesproken
dat wij met name in de communicatie
een flinke bijdrage zullen leveren aan het
realiseren van een breed draagvlak. De
gemeente wil nu dat wij allerlei contracten
gaan tekenen met het ROC, maar formeel
zijn wij natuurlijk helemaal geen partij. De
gemeente trekt immers parkeervergunningen in en biedt een alternatief op de parkeerplaats bij het ROC. Het lijkt wel alsof
weer niemand de verantwoordelijkheid durft
te nemen en de bal telkens aan de volgende
speler doorgeeft. Ik hoop dat overleg met
de wethouder snel tot opheldering leidt.”

Open huis in Huis voor de Binnenstad

De procedures voor een statutenwijziging
van de Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen, die van naam verandert en
Stichting Huis voor de Binnenstad gaat
heten, zijn in volle gang. In de toekomst
zullen vier organisaties een bestuurslid
voor het bestuur voordragen.

Kwaliteitszetels
Dat zijn Vereniging Binnenstad Ondernemers
(VBO), Koninklijke Horeca Nederland,
afdeling Groot Nijmegen (KHN), de
Federatie Ringstraten Nijmegen (FRN) en
Cultureel Netwerk Nijmegen (CNN). De
vier bestuursleden die hier uit voortkomen
kiezen gezamenlijk twee bestuursleden
‘van buiten’ voor de zogeheten kwaliteitszetels. Het voltallige bestuur kiest geza-

menlijk een onafhankelijk voorzitter.
Het eerste bestuur ziet er als volgt uit:
Wim Smids (VBO), Marijke Bouwmeister
(KHN), Toine van Wilderen (FRN),
Bart Vaessen (CNN), Harm Kersten
(financiën),
Hans Peters (retail en marketing) en
Elrie Bakker (voorzitter). Ten opzichte
van het oude bestuur betekent dit dat
makelaar Pieter Haanappel (Verbeek
Bedrijfsmakelaars) zijn functie neerlegt en
niet terugkeert in het nieuwe bestuur.

Altijd Welkom
Zoals bekend gaat het Actief Comité
Binnenstad Nijmegen (ACBN) als uitvoeringsorganisatie optreden. ACBN-directeur
Teddy Vrijmoet zal de leiding in het Huis
voor de Binnenstad op zich nemen en als
directeur zorg dragen voor een optimale
uitvoering van alle werkzaamheden die
voortvloeien uit de economische agenda
die het Huis voor de Binnenstad als doelstelling voor ogen heeft: Altijd Welkom in
Nijmegen!

Er is alle reden de realisatie van het Huis
voor de Binnenstad met een bescheiden
feestje te vieren. We zitten hier per slot van
rekening in de noordelijkste stad van het
Bourgondische zuiden. Een officiële opening
met een gezellige borrel kan dan ook niet
ontbreken. Hoe we die opening gaan doen,
dat houden we nog even geheim. Vast staat in
ieder geval dat we op maandag
27 september willen laten zien
dat we een Open Huis voor de
Binnenstad hebben.
We houden dus Open Huis, van
17.00 tot 19.00 uur, waarbij we
ervan uitgaan dat heel veel binnenstadsondernemers en andere
betrokkenen bij de binnenstad
het leuk vinden even een kijkje
te komen nemen in hun nieuwe
gemeenschappelijke woning.
We nodigen u graag uit om om
samen met ons te toasten op
dit historische moment. En de
komende weken, op een gezellig en zonnig terras, zal ik niet
nalaten alvast het glas heffen
op het Huis voor de Binnenstad
dat nu al staat als een Huis.

VAN BINNENUIT

Het Huis voor de Binnenstad aan de Van
Schaeck Mathonsingel opent op maandag 27 september officieel de deuren.
Dat gaat gepaard met een bijeenkomst
en een open huis tussen 17.00 en 19.00
uur.

Terwijl de meeste
mensen genieten van
een paar weken rust,
bruist het rondom
het Huis voor de Binnenstad van de
activiteiten. In de laatste week van juli vindt
de daadwerkelijke de verhuizing plaats en
trekken we in ons pand aan de Van Schaik
Mathonsingel.
Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. Als je
met zes partijen wil samenwerken, moet er
immers veel geregeld worden. Er zijn nieuwe
statuten nodig en er moeten contracten worden opgemaakt. Er mogen geen misverstanden ontstaan over de afspraken die we met
z’n allen hebben gemaakt, dus alles is goed
vastgelegd.
Al dat papierwerk vreet tijd en zonder dat
je het in de gaten hebt, ben je weer maanden verder. Toch gaat alles heel snel en we
mogen er best trots op zijn dat we dadelijk
in een half jaar tijd de hele operatie hebben
afgerond. Dan gaan we echt beginnen!
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Nieuwe directeur Benjamin Koolstra

Frisse wind door de Keizer Karel Podia
Benjamin Koolstra (Utrecht, 1961), de
nieuwe directeur van de Keizer Karel
Podia, is geen onbekende in theaterland.
Tot voor kort had hij de leiding over de
Stadsgehoorzaal in Kampen en verder terug
stond hij zelfs op en naast de planken als
acteur en regisseur.
Waarom verruilt hij het rustige Kampen
voor het (soms) roerige Nijmegen?
“Ik heb de uitdaging aangenomen omdat
Nijmegen een dynamische stad is. De twee
Keizer Karel Podia, de Stadsschouwburg
en concertgebouw de Vereeniging, zijn rijk
aan traditie. Aan de andere kant is het ook
een organisatie die in zichzelf gekeerd is.
Daar valt met public relations en marketing
veel winst te halen”, aldus Koolstra. “Het
is mijn missie om meer dan in het verleden een brug te bouwen tussen het culturele aanbod en de inwoners van de stad.
Daarnaast mogen de podia een nog meer
onderscheidend cultureel profiel krijgen.”
Om zijn missie te bereiken, heeft Koolstra
om te beginnen twee routes uitgestippeld.
“In de eerste plaats moet er wat betreft de
programmering een draagvlak zijn in de
stad. Daar ga ik mijn nek voor uitsteken.
En ik ga ook actief het bedrijfsleven opzoeken.”
Over de imagoschade die de Keizer Karel
Podia hebben opgelopen met de perikelen
rond zijn voorganger, zegt hij: “Daar zet ik
een dikke streep onder. Ik kan het verleden
niet ongedaan maken. Ik kijk liever vooruit,
ik kan ook niet anders.”
Koolstra woont thans nog in IJsselmuiden,
maar is zeker van plan naar Nijmegen te
verhuizen. “Ik heb een gezin, dus zo’n verhuizing vergt wel enige voorbereiding.”
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Foto: Thea van den Heuvel.

Koopzondag! Vakantie!
Zondag 1 augustus is het in de Nijmeegse
binnenstad koopzondag die geheel in het
teken staat van de vakantie! De vakantie
is inmiddels in volle gang. De oudste
stad van Nederland ontvangt ook in deze
maand veel toeristen die van een Dagje
Nijmegen genieten. Op zondag 1 augustus
zijn de winkels in de binnenstad van 12.0017.00 uur geopend.

‘Winkeltjesroute’
Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem
Nijmegen heeft voor de inwoners en de
bezoekers van Nijmegen een brochure uitgegeven, Dagje Uit Nijmegen. In deze brochure staat een dagje uit winkelen centraal.

Aan de hand van de vernieuwde winkeltjesroute langs vele verrassende, authentieke
en ludieke zaakjes ontdekt men de stad.
De brochure Dagje uit Nijmegen inclusief
de winkelroute is vanaf heden verkrijgbaar
bij Nijmeegs UITburo/VVV en de VVV
Nijmegen in de Mariënburgkapel.

Zomerexpositie
De Zomerexpositie in de Stevenskerk is
ook dit jaar voor een deel verbonden met
de stad Nijmegen. In 2008 was het thema
‘Luxe en Decadentie’ en vorig jaar stond
de ‘Vrede van Nijmegen’ centraal. Dit jaar
laten de deelnemende kunstenaars zich
voor één of meerdere werken inspireren

door
‘Nijmegen
omarmt
de Waal’.
We zien een
gemoedelijke
stad, geworteld
in het verleden,
met de blik
gericht op de
toekomst:
Altijd Nijmegen!
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Jeene: ‘Parkeeropbrengsten lopen iets op,
herstel is héél broos’

BINNENSTAD-

SPREEKUUR
Wethouder Bert Jeene van
Economische Zaken geeft exclusief in NovioNova zijn visie
op actuele kwesties die in de
Nijmeegse binnenstad spelen.

Ondernemersklimaat
Nijmegen verbeterd
Het ondernemersklimaat in
Nijmegen is de laatste vier
jaar verbeterd. Dit blijkt uit
een landelijk onderzoek onder
de 32 grootste gemeenten van
Nederland. Het onderzoek
richtte zich op de vraag hoe
ondernemers denken over indicatoren in hun gemeente als
beschikbare ruimte, parkeermogelijkheden, bereikbaarheid,
veiligheid van de omgeving van
bedrijfspanden, mogelijkheden
en voorzieningen voor starters,
kwaliteit van het gemeentelijk
beleid en kwaliteit van de dienstverlening. Nijmegen scoort op
alle fronten beter dan in 2005.

Leegstand binnenstad
baart grote zorgen
De leegstand van winkel- en kantoorpanden in de Nijmeegse binnenstad baart
het gemeentebestuur grote zorgen. “Een
leegstand van 14% is aan de hoge kant. Het
landelijk gemiddelde ligt op 11%”, weet wethouder Bert Jeene. “Op dit moment hebben
we enkele grote posten die sterk aantikken,
zoals Plein 1944 en Framy meubelen in de
Bottelstraat. Gelukkig toont de crisismonitor
die wij hanteren dat de parkeeropbrengsten in de binnenstad weer oplopen. Dat
zou betekenen dat het centrum weer meer
bezoekers trekt en dat er dus weer iets meer
besteed wordt. We zien dus herstel, maar
het is héél broos.”
Herstel van de economie, broos of niet,
is hard nodig om een van de heilige doelstellingen van Jeene conform de coalitieafspraken te realiseren: Nijmegen afhelpen
van de weinig eervolle eerste plaats op het
lijstje van gemeenten waar de ondernemerslasten het hoogste zijn. Daarvoor moeten de
belastingen voor bedrijven 3,5 miljoen euro
omlaag en dan nog staat Nijmegen pas op
de tweede plaats. “Verlaagt een van onze
‘concurrenten’ de lasten ook, dan moeten
we nog verder terug om dit punt te kunnen
scoren”, zei hij bij een eerdere gelegenheid.

Gunstig klimaat
In korte tijd is er veel op de nieuwe wethouder van economische zaken afgekomen. Positief was het resultaat van een
landelijk onderzoek waaruit blijkt dat het
ondernemersklimaat in Nijmegen de laatste
vier jaar is verbeterd.
Jeene: “We willen nu ook weten hoe de
Nijmeegse ondernemers kijken naar de
gemeente. Zo’n onderzoek gaan we als
gemeente niet zelf invullen, maar we vragen
de branche- en belangenorganisaties dat
voor ons te doen. Vragen over de afhandeling van vergunningaanvragen, hoe klant-

vriendelijk is de ambtenaar, zijn er suggesties om de regeldruk te verminderen? Die
gaan we organisaties als Horeca Nijmegen,
de Vereniging Binnenstad Ondernemers,
de andere ondernemersverenigingen, de
Industriële Kring, ECN, VNO-NCW voorleggen. Ook worden ‘best practices’ uit andere
regio’s meegenomen. Alles wordt sectorgewijs bekeken en in 2011 moeten hierin al
heel wat slagen gemaakt zijn.”

Echt Nimweegs
Positief ervaart Jeene ook de oplevende
belangstelling van het bedrijfsleven voor
de Vierdaagsefeesten. “Geweldig, deze
hernieuwde betrokkenheid van zowel
lokale als regionale ondernemers”, oordeelt hij enthousiast. “Natuurlijk moet er
geld gegenereerd worden voor de feesten,
maar pure betrokkenheid is ook heel veel
waard. De meer dan 70 bedrijven die in vijf
maanden tijd partner zijn geworden van
de Vierdaagsefeesten zijn echt Nimweegse
bedrijven, zonder buitenlands kapitaal. Die
kunnen zich dus heel goed identificeren
met een puur Nijmeegs evenement als de
Vierdaagsefeesten.

Kwaliteit
Jeene snapt dat de plaatselijke taxibedrijven
momenteel pleiten voor een kwaliteitsimpuls. “Jammer dat een lokaal keurmerk
niet kan worden ingevoerd zonder aanpassing van de landelijke taxiwet. Winst
is echter dat vanuit de branche zelf het
initiatief is gekomen die kwaliteit op te
vijzelen. Een initiatief dat ik van harte
ondersteun. Wanneer de wet is aangepast
(vermoedelijk eind dit jaar) bespreekt het
stadsbestuur de mogelijkheden met de
taxibranche. Het college is van plan om de
Stichting Vierdaagsefeesten en Stichting DE
4DAAGSE hierbij te betrekken.”

colofon
uitgever Faits Divers vof Marketing &

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 8-2010 van
NovioNova, verschijningsdatum 26 augustus, is op maandag 9 augustus 2010.

Media, Nijmegen
redactie Pieter Nabbe, André Sonneville
fotografie Theo van Zwam, Edwin Stoffer
vormgeving Louman & Friso, Nijmegen
advertenties &

NovioNova, hét binnenstadsmagazine van Nijmegen,
verschijnt maandelijks.
De NovioNova Nieuwsbrief 2010 is mogelijk
gemaakt door Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen en dankzij de bijdragen van

marketing Elles Jonker, 0647 087974
druk Drukkerij Trioprint, Nijmegen

• Taskforce Ondernemersfonds • Rabobank

distributie Fietsdiensten.nl, Nijmegen

• Gemeente Nijmegen, afd. EZ

• Brunet Advocaten • NovioNova Loyalty Club
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Historica
Dolly Verhoeven
roept op tot
gezamenlijke
inspanningen

‘Van wetenschappelijk

6

Als gastspreker voor de
leden van de NovioNova
Loyalty Club hield historica
prof.dr. Dolly Verhoeven van
de Radboud Universiteit
tijdens het Romeinenfestival
in juni een warm pleidooi
aan het adres van (binnenstads)ondernemers om in
woord en daad hun betrokkenheid te tonen bij de historie van Nijmegen. Want
de eigen geschiedenis is
het concept waar de oudste
stad van Nederland zijn citymarketing aan ophangt.

“Als historicus vind ik geschiedenis als concept voor citymarketing een goede keuze,
ook al omdat het zeer onderscheidend is.”
Prof.dr. Dolly Verhoeven, met haar Bureau
Storia (voor historische projecten) zelf ook
ondernemer, ziet met name voor de binnenstadondernemers een rol weggelegd
waarbij de geschiedenis van de stad en
haar inwoners van vroeger en nu steeds als
basis dient.
“Je kunt je als stad op verschillende manieren profileren”, gaat ze verder. “Als sportstad, waterstad, grensstad, cultuurstad,
kennisstad of muziekstad. Maar als je je
met recht en reden de oudste stad van
Nederland kunt noemen en daar je citymarketing aan koppelt, is dat toch iets speciaals. Nijmegen slaagt er steeds beter in
die eigenheid voor het voetlicht te brengen.
Nijmeegse ondernemers kunnen daar een
belangrijke rol in spelen.”

Werk samen
“Richt etalages in met elementen uit de
historie. Stem je assortiment of productie
ten dele af op het actuele geschiedenisonderwerp. Bedenk promotieacties, bijvoorbeeld met zegels of munten. Of zet aan
tot activiteiten, bijvoorbeeld een quiz, een
Foto's: NovioNova.

speurtocht, wandelen of fietsen, waardoor
klanten ook betrokken raken”, zegt ze.
“En heel belangrijk: werk samen. Door
gezamenlijke inspanning kan op verschillende manieren, van wetenschappelijk tot
ludiek, aan het concept van ‘oudste stad’
worden bijgedragen, waardoor ook het
draagvlak verbreed wordt.”

Vierdaagsehistorie
Sinds 2005, toen Nijmegen zijn 2000jarig bestaan vierde, is er al veel tot stand
gebracht. “Dat jaar heeft een enorme
impuls gegeven aan het historisch bewustzijn. Er zijn geweldige particuliere initiatieven ontstaan, zoals het Gebroeders van
Limburgfestival en het Romeinenfestival.
Voor historische wandelingen, fietsroutes
en speciale exposities in de musea is de
belangstelling nog steeds groeiend. Bij de
ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals
bijvoorbeeld in Koers West of bij de herinrichting van Plein 1944, wordt rekening
gehouden met het verleden. Of dat nu
terugslaat op de Romeinen, de middeleeuwen of de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw. Ook het handelsmerk bij uitstek,
de Vierdaagse, draagt bij aan het historische karakter van de stad. Immers, al sinds
de jaren twintig van de vorige eeuw wordt
dit evenement in Nijmegen gehouden.”

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

ChansOn
d'amOur

tot ludiek’
Geschiedenis populair

Tegelijkertijd merkt Verhoeven ‘een lastig punt’ op: “De oude geschiedenis van
Nijmegen is in het straatbeeld niet meer zo
zichtbaar. Er zijn weinig Romeinse resten
en ook uit de middeleeuwen is niet veel
bewaard gebleven.”
Dat gemis heeft overigens wel een positieve invloed gehad op de creativiteit van
de Nijmegenaren. “Ze hebben andere
manieren bedacht om het verhaal van de
geschiedenis te vertellen. Denk aan de
festivals die georganiseerd worden, de
reconstructie van de Donjon die op stapel
staat, maar ook aan de wandel- en fietsroutes, de publicaties van verhalen en boeken,
theaterproducties en herdenkingen met
allerlei activiteiten eromheen. De vestiging
van het Huis van de Geschiedenis in de
Mariënburgkapel is een goed voorbeeld.
Maar ook de Week van de Geschiedenis
(van 16 tot 24 oktober) of de Open
Monumentendagen (11 en 12 september)
dragen daar uitstekend aan bij.”

Professor Verhoeven bespeurt overduidelijk hernieuwde belangstelling voor haar
vak geschiedenis. “In het algemeen, maar
zeker ook lokaal”, zegt ze. “Het enthousiasme waarmee het Romeinenfestival en
het Gebroeders van Limburgfestival door
particulieren worden georganiseerd, de
belangstelling van mensen om zich aan
te sluiten bij het Stadsgilde, het ledental
van historische verenigingen, de enorme
belangstelling voor filmavonden van de
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, de
populariteit van historische websites als
www.noviomagus.nl zijn daar goede voorbeelden van. Het zou mooi zijn als de
binnenstadsondernemers van Nijmegen
zich daarbij aansluiten en de geschiedenisbeleving in hun eigen stad actief steunen.”

DE 300 VAN VAN AS

‘Lastig punt’

Het allereerste singletje
dat ik kocht was ‘Pour
moi la vie va commencer’ van Johnny Halliday.
Het kwam uit een stoere paardenfilm met
Johnny in de hoofdrol, die speelde in Les
Landes. Nèt op het moment dat mijn leven
óók echt begon.
Sinds die tijd is het Franse Chanson voor mij
onverbrekelijk verbonden met de mooie tijd
die we de komende weken beleven: vakantie!
Als de uittocht van Nijmegenaren dadelijk
begint zullen heel veel liedjes en prachtige
plekken in Frankrijk met elkaar verbonden
blijven: ‘La Bohème’ als je door Cannes rijdt
geeft kippenvel!
Gelukkig hebben we ook in ons eigen prachtige Nijmegen vele grote Franse vedetten
mogen horen en zien: Juliëtte Gréco, Georges
Moustaki en - ja óók - Gilbert Bécaud waarvan ik ooit mijn eerste LP ‘Toujours Bécaud’
kocht. Ik mocht hem de hand schudden. Veel
later heb ik nog aan zijn graf gestaan op Père
Lachaise.
Helaas is het nooit gelukt om Aznavour - voor
mij een absoluut ‘Love Mark’, die ik gelukkig
live heb gezien en gehoord - voor
Nijmegen te contracteren, maar
ik was altijd trots als ik wéér
een regel van een van zijn liedjes
kon vertalen en ze uitleggen aan
mijn omgeving. Ik weet zeker dat
het Franse Chanson binnenkort
een revival gaat doormaken met
nieuwe sterrenchansonniers!
Als jij - hopelijk over een jaar of
zoveelendertig - mij na mijn verscheiden uitgeleide doet, kun je er
zeker van zijn dat er een prachtig
chanson wordt gedraaid, waarschijnlijk ‘Je partirai’ van Bécaud
of ‘d’aventures en avontures’ van
Serge Lama. En dan zwaai ik nog
één keer..!
En ach.., soms stonden de chansons ook wel eens in de weg...
mijn leven was héél anders verlopen als ik in de vroege jaren
tachtig iets meer aandacht had
besteed aan het prachtige meisje
dat bij mij op bezoek was in
plaats van aan alle chansons die
ik haar wilde laten horen..!
Ik wens u een fantastische zomer
en vakantie!
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Regio maakt veelvuldig
reclame op tv

In memoriam:
Louis Claus
Zonder haar markante winkels en eigenzinnige
ondernemers stelt de Nijmeegse binnenstad
eigenlijk niet veel voor. Des te zuurder is het
dat we het nu zonder Louis Claus moeten doen.
Deze maand overleed de eigenaar van café
De Blonde Pater.
Een voorbeeldige ondernemer was hij, iemand die passie wist te combineren met slim ondernemerschap. Dikwijls met frisse ideeën en vaak
optredend als gastheer in zijn eigen zaak, want hij wilde weten wie zijn
koffie dronk. Zo leerde hij zijn gasten kennen. Dat zijn paradepaardje in
de Houtstraat het bestlopende lunchcafé van de stad is, waar ook nog
eens volgens velen de lekkerste koffie in de omgeving wordt geserveerd,
is daarom geen toeval.
Een van die ideeën was het maken van een boekje. Een jaar geleden
kwam hij er mee voor de dag: Koffie voor dummies, was de werktitel.
Het concept had hij al in grote lijnen uitgedokterd. Het moest een stijlvol boekje worden, met fraaie fotografie en in klare taal alles over koffie
geboekstaafd. Dit alles volgens het evangelie van Claus.
Hij vroeg mij om het te schrijven. Een eer vond ik dat. En ik verheugde
me op de interviewtjes die ik hem zou afnemen over bonen, filters, apparaten, het kloppen van melk en de talloze anekdotes die hij achteloos uit
zijn mouw schudde.
Bijna elke dag drink ik wel een van zijn koffies. Met ons boekje zou ik
die niet alleen proeven maar voortaan ook begrijpen. Het heeft niet zo
mogen zijn. Toen zijn ziekte aan de winnende hand was, liet hij me weten
dat het er niet van ging komen. Hij had andere dingen aan zijn hoofd.
Pieter Nabbe

RBT KAN heeft in samenwerking met een
aantal toeristisch-recreatieve bedrijven in de
regio Arnhem Nijmegen voor cofinanciering
gezorgd om een subsidie te kunnen verkrijgen van de Provincie Gelderland. Voor de
zomer- en herfstvakantie worden daarmee in
totaal zo’n 900 televisiespots op de meeste
regionale omroepen in heel Nederland uitgezonden. De nadruk ligt hierbij op de randstad
(AT5, TV Rijnmond, TV West) en Omroep
Gelderland. Verschillende items van onze
regio worden uitgelicht, met als doel de regio
Arnhem Nijmegen in het bijzonder, ‘top of
mind’ te krijgen bij potentiële vakantiegangers
of dagtoeristen.

Mariënburgkapel langer open
Vanaf 1 juli is de Mariënburgkapel, met onder
andere een VVV-vestiging en met het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis, ook op zaterdagen
en tijdens koopzondagen geopend. De VVV
vestiging in het centrum van Nijmegen is een
succes. Mede door de expositie ‘De Verborgen
Wereld van Plein 1944’ in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis worden vele bezoekers getrokken. De openingstijden van de
Mariënburgkapel zijn nu: dinsdag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

Agenda

2010
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Koopzondagen 2010

van 12.00 tot 17.00 uur
• 1 augustus Vakantie
• 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
juli-september
Donderdag 29 juli

Verschijning nummer 07-2010 van ‘NovioNova’,
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Tot en met zaterdag 18 september

Stadsstrand Nijmegen op steenworp afstand van
hartje stad aan de Lentse oever (bij de spoorbrug).

Zaterdag 31 juli

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Mariënburg.

Woensdag 4, 11, 18, 25 augustus

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 5 augustus

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

Zaterdag 7, 14 en 21 augustus

Boekenmarkt, Mariënburg.

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus

Gebroeders van Limburg Festival, omgeving
Stevenskerk, Grote|Markt en Valkhofpark.
Informatie: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl

Zaterdag 4 en zondag 5 september

Samba en Salsa Festival, in hartje Nijmegen.
Informatie: www.sambafestivalnijmegen.nl

Zaterdag 11 en zondag 12 september

Open Monumentendag met thema ‘De smaak
van de 19de eeuw’.
Informatie: www.openmonumentendag.nl

Zaterdag 11 en zondag 12 september

2de UIT Festival Nijmegen, binnenstad.
Informatie: www.uitfestivalnijmegen.nl

Zaterdag 18 en zondag 19 september

Nijmegen Frontstad met historische voertuigen uit
WOII vanaf het Valkof naar het Bevrijdingsmuseum
in Groesbeek en terug.
Informatie: www.cultuurhistorischprojectbureau.nl

Exposities
Binnenstad
Tot en met zondag 22 augustus

‘The Valkhof Experience’, 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

Tot en met zaterdag 28 augustus

Tentoonstelling ‘De Verborgen Wereld van Plein
1944’ in Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis,
Mariënburg 26. Van dinsdag t/m zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur.
Informatie:
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Tot en met zondag 19 september

Expositie van schilderwerken van de Portugese
schilder Emanuel Pessanha in Grand-CaféRestaurant OportO.
Informatie: www.restaurantoporto.nl

Tot en met zondag 22 augustus

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

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

Nieuws
uit de Ringstraten
Aanstraalverlichting
Lange Hezelstraat

Uitbreiding
feestverlichting
Ringstraten die tot nu toe nog niet over
feestverlichting beschikken zijn door de
Federatie Ringstraten Nijmegen uitgenodigd gebruik te maken van een speciale
regeling die de aanschaf van feestverlichting mogelijk maakt. Voorwaarde is wel dat
de straten zelf bijdragen aan onderhoud en
energiekosten.

zijn, om welke reden dan ook, georganiseerd in een winkeliersvereniging. Waar
zo’n vereniging (nog) niet functioneert, zijn
de ondernemers geadviseerd aan te sluiten
bij een vereniging in een aanpalende straat
zodat het idee voor sfeerverlichting toch
gerealiseerd kan worden.

De meeste ringstraten in Nijmegen zijn al
voorzien van sfeerverhogende feestverlichting. Zij maakten gebruik van de mogelijkheden te komen tot gezamenlijke inkoop
van kabels, armaturen en kasten, gefinancierd door de Federatie Ringstraten.
Alleen de Smetiusstraat, Tweede Walstraat,
Wintersoord en de Van der Brugghenstraat
blijven wat dat betreft achter. Tijdens een
informatieavond in het Kolpinghuis heeft
de FRN een toelichting gegeven op de
plannen en mogelijkheden. Bij die bijeenkomst zijn ook de wensen van de betreffende straten geïnventariseerd.

Gezamenlijke inkoop van feestverlichting
heeft ook als voordeel dat de ondernemers
er na aanschaf nauwelijks meer omkijken
naar hebben. De leverancier zorgt voor het
tijdig aanbrengen en ook weer afbreken van
de verlichting, slaat de materialen op en
zorgt voor het benodigde onderhoud.
De bijdrage van de straatvereniging c.q.
van de deelnemende ondernemer blijft
beperkt tot de onderhoudskosten en het
gebruik van electriciteit. Ander voordeel
van gezamenlijke aanschaf is dat de feestverlichting in de verschillende straten qua
stijl en uitvoering op elkaar aansluit.

Aanpalend

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via 06 - 18473689
of info@ringstraten.nl.

Na de zomer wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Niet alle Ringstraten

Onderhoud

www.ringstraten.nl geheel vernieuwd
De website www.ringstraten.nl is geheel
vernieuwd. Waar de site voorheen vooral
bedoeld was voor ondernemers, richt de
site zich nu vooral op de bezoeker. Op de
welkomstpagina krijgt de bezoeker al een
eerste indruk van de ringstraten aan de
hand van een overzichtskaart waarna deze
zelf een virtuele ontdekkingstocht door de
ringstraten kan maken.
De Federatie Ringstraten Nijmegen heeft
namelijk alle bedrijven in de ringstraten
opgenomen op de site. Bezoekers kunnen zoeken op straat en/of op branche.
Daarnaast staan er actuele consumentenacties op de site en vindt de consument
ook een handzaam overzicht van webshops.

Ondernemers kunnen een foto en aanvullende informatie zoals de openingstijden,
een 360-graden foto en/of sfeerbeschrijving laten opnemen op de website.
Ondernemers die aangesloten zijn bij de
FRN genieten daarbij enkele voordelen.
Wilt u meer weten over de site, of de mogelijkheden uw zaak te presenteren? Neemt u
dan contact op met de ringstratenmanager
via 0622 527964 of ringstratenmanager@
ringstraten.nl. Overigens is op de site nog
steeds voor ondernemers relevante informatie en nieuws te vinden over bijvoorbeeld
het uitstallingenbeleid, de beveiligingsscan
en de ringstraten BHV-cursus.

Nu de Commissie Beeldkwaliteit begin
juli een positief advies heeft gegeven
over de aanstraalverlichting van monumentale panden in de Lange Hezelstraat,
is de gemeente voortvarend aan de slag
gegaan om de benodigde vergunningen
(bouwvergunning en monumentenvergunning) aan te vragen zodat het hele
project over een maand of zes uitgevoerd kan worden.
Inmiddels heeft een informatieavond
plaatsgevonden voor ondernemers,
eigenaren en bewoners van de Lange
Hezelstraat. Tijdens deze avond heeft
de gemeente de stand van zaken en de
vervolgstappen geschetst om te komen
tot aanstraalverlichting, waarbij de historische gevels in de straat in de avonduren aangelicht worden.
Een aantal panden is als pilot de afgelopen maanden al aangelicht geweest. Op
basis van de ervaringen is een plan opgesteld waarbij voor de straat als geheel
en individuele panden de verlichting is
uitgewerkt.
Meer informatie: 06-22527964
(John Bardoel). Aanmelden kan via
info@ringstraten.nl

Goodybag wordt
ringstraten draagtas
Tijdens de laatste kwartaalbijeenkomst
kwam als een van de ideeën om meer
klanten te verleiden naar de Ringstraten
te komen, de goodybag naar voren. Het
idee van de goodybag is vervangen door
de ‘Ringstratendraagtas’.
Dit is een hoogwaardige draagtas die
meer mogelijkheden biedt dan een goody
bag. De eerste zal in oktober/november
uitgereikt worden. Daarna zal afhankelijk
van de interesse van ondernemers en
klanten periodiek (bijvoorbeeld ieder
kwartaal) een nieuwe variant van de tas
verschijnen. In deze tas wordt een A4 of
A5je opgenomen met daarop acties, kortingen. Heeft u interesse om een actie of
korting op te laten nemen, neemt u dan
contact op met de ringstratenmanager.

Correspondentieadres Rinstratenmanager
Van Welderenstraat 54a, 6511 MN Nijmegen
M: 06-53599598
E: ringstratenmanager@ringstraten.nl
Deze publicatie wordt mede
mogelijk gemaakt door
het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling
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aanbod
evenementen-sponsorpakketten
voor ondernemers

UITfestival Nijmegen
11 & 12 september

10

De eerste editie van het UITfestival Nijmegen in 2009
was een groot succes. De tweede versie, die op 11
en 12 september 2010 plaatsvindt, belooft nog meer
aandacht te trekken.
Alle kunstaanbieders en culturele instellingen uit
Nijmegen krijgen de gelegenheid zich te presenteren
tijdens dit gratis toegankelijke festival. In vijf jaar tijd
moet het UITfestival Nijmegen uitgroeien tot een
landelijk bekend evenement ter promotie van de stad
en haar cultuur. Het festival heeft in 2009, 10.000
bezoekers getrokken. Dit aantal groeit naar 50.000 in
vijf jaar tijd.
Doelgroepen waar we ons in de communicatie op
richten zijn: gezinnen met kinderen, jongeren en
cultuurliefhebbers. De Gelderlander is onze mediapartner en zij zullen ruimschoots aandacht geven
aan het festival, vooraf, maar ook tijdens het festival.
Daarnaast komt er een uitgebreide poster- en flyercampagne. De kracht van het festival zit hem natuurlijk in de samenwerking tussen alle grote Nijmeegse
culturele instellingen die ieder hun eigen netwerk
uitnodigen om het UITfestival Nijmegen te bezoeken.
Op een aantal prominente plekken op het festivalterrein zullen er grote witte reclameblokken gestapeld worden met uw bedrijfslogo. Alle bezoekers
komen sowieso aan de gestapelde blokken voorbij.
Op sommige vlakken van de blokken zal daarnaast
het festivalprogramma en de wegwijzering staan
aangekondigd. Locaties van de blokken zijn: ingang
Valkhofpark, Mariënburg, Mariënburgsestraat (2x),
Kelfkensbos bij Valkhofmuseum. Afmeting reclamevlak: 1 x 1 meter. In een vroegtijdig stadium, aanhakend bij andere grote evenementen in de stad, zullen
de blokken al een belangrijke rol gaan spelen. Dus hoe
eerder u op het blok staat, hoe beter.

Pakket A

Premium Partner van het UITfestival

¤ 500,- (excl. btw)
• Logo (groot) op de website onder premium partners www.uitfestivalnijmegen.nl
• Logo (groot) in het UITfestival (10.000 stuks, A5 formaat)
• Logo op UITfestivalblok, van 1x1 meter (1 logo per zijde, zie foto)

Pakket B

Partner van het UITfestival

¤ 250,• Logo (medium) op de website onder kop partners www.uitfestivalnijmegen.nl
• Logo (medium) in het programmabrochure UITfestival (10.000 stuks, A5 formaat)
• Logo op UITfestivalblok, van 1x1 meter (zie foto), samen met 4 andere partners

Pakket C

Vriend van het UITfestival

¤ 100,• Logo (klein) op de website onder kop vrienden www.uitfestivalnijmegen.nl
• Logo (klein) in het programmabrochure UITfestival (10.000 stuks, A5 formaat)
• Logo op UITfestivalblok, van 1x1 meter (zie foto), samen met 9 andere vrienden

Oplage en verspreiding programmabrochure
• Oplage is 10.000 stuks, A5 formaat, 16 pagina’s full color op
hoogwaardig papier
• UITfestival Nijmegen is een initiatief van: Het Cultuur Netwerk
Nijmegen (CNN: LUX, Doornroosje, De Lindenberg, Keizer Karel
Podia, Bibliotheek Nijmegen, Museum Het Valkhof, De Wintertuin, creatief ondernemersplatform Smeerolie en Jeugdtheater
Kwatta)
• Verschijningsdatum is begin september 2010
• Verspreiding: op vaste punten op het festivalterrein en de
culturele instellingen
Op www.uitfestivalnijmegen.nl zal het actuele programma en achtergrondinformatie binnenkort te zien zijn, houd de website in de
gaten!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
UITfestival Nijmegen
Karin Terwisse, 06-22601595
web: www.uitfestivalnijmegen.nl
mail: marketing@uitfestivalnijmegen.nl
Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
Hanneline Oosting, 0481 366250

Acquisitie
• Prode - Don Emanuelstraat 5A - 6602 GX Wijchen
Robert van Kuppeveld, 06-22344350
Wanneer u het UITfestival Nijmegen voor
meerdere jaren wilt sponsoren en een op
maat gemaakt pakket wilt afspreken,
neem a.u.b. contact op met Karin Terwisse,
marketing@uitfestivalnijmegen.nl,
06-22601595.

Onderneem ’t maar!
Het zijn de kleine ondernemers, 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 ondernemerschap, hoe krijgen ze
hun ideeën verwezenlijkt
en hoe ziet de dagelijkse
praktijk eruit?
In deze zesde aflevering
Maartje Houben, mede
eigenaresse van café
de Compagnie in de
Molenstraat.

Naam Maartje Houben
Geboortejaar en -plaats

1978, Nijmegen
Burgerlijke staat

samenwonend met
Pierre de Haard
Woonachtig Nijmegen
Hobby’s hardlopen,
hockeyen

Waarom hebt u voor de In de Molenstraat
gekozen?
“We hebben niet echt voor de Molenstraat
gekozen. We hebben het café overgenomen. Maar wat heel aantrekkelijk aan
deze straat is, is dat het een A-1 locatie
is, een plek waar ook mensen van buiten
Nijmegen op af komen.”
Het is toch voornamelijk een straat waar
scholieren en jongeren in het weekeinde
helemaal los gaan?
“Dat klopt voor een deel. Maar niet alle
horecaondernemers richten zich op die
doelgroep. De Tempelier bijvoorbeeld is
nog altijd een bastion voor de dertigers
en veertigers. Ook de Compagnie onderscheidt zich van de jongerenkroegen.”
Hoe dan?
“Een jaar geleden hebben we een nieuw
concept gerealiseerd; modern, stijlvol
en hip, een plek waar de mooie mensen
komen. Het is een uitgaansgelegenheid waar het zien en gezien worden is.
Vanwege de verbouwing - een complete
metamorfose - zijn we twee maanden
dicht geweest. We hebben er een kolossaal
bedrag in geïnvesteerd.”

Hoe weet je dat wat je op papier bedenkt ook
daadwerkelijk aanslaat?
“Goede vraag. Dat weet je niet, dat is
het ondernemersrisico. Maar we zijn niet
helemaal van gisteren. Je legt je oor te
luister bij vrienden en kennissen en collega’s. Mijn levenspartner is eigenaar van
café St. Anneke en die heeft daar ook zo
zijn kijk op. Zo kwamen we erachter dat
er in Nijmegen onder dertigers een grote
behoefte bestaat om uit te gaan en te dansen.”
En nu, gaat het goed?
“Ja, kun je wel zeggen. Dat wil niet zeggen
dat we nu achterover gaan leunen. Je moet
voortdurend ideeën lanceren. Het concept
is een succes maar heeft een houdbaarheid
van vijf jaar. Dan moet er weer iets nieuws
komen. Zo werkt de markt waarop we
actief zijn.”
En dan weer twee maanden dicht?
“Dat is niet iets waar ik naar uit kijk, maar
als het moet, is het niet anders.”
Wat is uw toppertje van Nijmegen?
“Dat is met afstand de Vierdaagsefeesten.
Nijmegen is een gemoedelijke stad, zelfs
tijdens de hectiek tijdens de Vierdaagse.
Dat zegt veel over een stad en haar inwoners.”
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Plein1944 in
zomerse rust

Even leek het er nog op dat Plein 1944 en omgeving
er ook tijdens de Vierdaagsefeesten nog als een
bouwput bij zou liggen, maar aannemers, onderaannemers en nutsbedrijven zijn er toch nog in geslaagd het gebied er redelijk netjes te laten uitzien.
Duidelijk waarneembaar is dat er wat staat te
gebeuren en bezoekers, ook tijdens de Vierdaagsefeesten, die hun nieuwsgierigheid geprikkeld zien,
konden die bevredigd zien in het Huis van de
Geschiedenis in de Mariënburgkapel. Tot 22 augustus is hier een expositie over Plein 1944 te zien.
Het werk ligt nu tot half augustus stil, waarna als
eerste de bestrating aan de zuidzijde van het plein
(de kant van bioscoop Carolus) vervangen wordt
door betonplaten. In de weken daarna zullen de
nutsbedrijven aan de zuidzijde van het plein vanaf
de Wiemelpoort alle kabels en leidingen verplaatsen. Alle entrees van winkels en woningen blijven
bereikbaar met behulp van loopbruggen.
Plein 1944, half juni 2010, gezien door
de lens van NN-fotograaf Edwin Stoffer.

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

Voelen en proeven
Kunst moet je voelen, proeven en gebruiken vindt beeldend kunstenaar Darius
Zaratuschtra (geen familie). Eerder
deze maand opende hij zijn galerij
Magus - Art & Innovation in één van de
Kanunnikenhuizen aan het Stevenskerkhof.

Einde van een tijdperk
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Vrijdag 16 jl. viel definitief het doek voor zaal
1, 2 en 3 van Cinemariënburg. Het huurcontract voor het pand werd, niet verlengd.
Bezoekers van het filmtheater moeten nu
een stukje lopen, naar de Oranjesingel 42,
waar Villa LUX in oktober wordt geopend.
Wie de nieuwe huurder van het leeggekomen pand wordt is nog niet bekend.

straat 23, heeft expertise op het gebied
van onder meer strafrecht, echtscheiding,
omgangsregeling en alimentatie.

Goede doelen
Emolife Streetfundraising is de grondlegger van streetmarketing. Deze organisatie, die onderdak heeft gevonden aan de
Hertogstraat 86, helpt hun klanten geld
binnen te brengen voor een goed doel.
Volgens regiomanager Stan Verstralen
binden zij mensen aan doelen waar zij in
geloven.

Eindelijk een Mango
In de Broerstraat, op nummer 49, is tot
grote vreugde van veel jonge vrouwen een
filiaal van Mango geopend. Het pand is de
afgelopen tijd flink onder handen genomen
en ziet er nu precies zo uit als alle andere
Mangowinkels in Nederland en de rest van
de wereld.

Samenwerking
Alles is te koop
Bij Sid & Liv kun je thee drinkend je boodschappen doen. Alles wat er te zien is in
deze nieuwe lunchroom van Mir van Rijt en
Bob Tönissen is ook te koop, van het kopje
waar je uit drinkt, de gordijnen, de lampen
aan het plafond tot de bankjes en stoelen
in de tuin. Sid & Liv is sinds deze te vinden
aan de Van Welderenstraat nummer 95.

Nieuw
Begin deze maand hebben Bianca Willemsen
en Sanne Striekwold het nieuwe advocatenkantoor B & S Advocaten geopend. B & S
Advocaten, aan de Van Oldenbarneveld-

Fietsdiensten.nl, het fietskoeriersbedrijf
van Jos Sluijsmans, is per 1 juli 2010 een
samenwerkingsverband aangegaan met
Med-Ex BV. Med-Ex BV is de e-scooterkoerier voor de zorgsector en is ontstaan vanuit de logistieke achtergrond van Micodo
BV, een familiebedrijf dat al ruim 30 jaar
actief is in de logistieke dienstverlening.

Dames- en kindermode
De Nijmeegse Himi Hanane is eigenaresse van dames- en kindermodewinkel
Pasadiso, waarvan in augustus de deuren
worden geopend. De onderneemster heeft
het pand betrokken van het voormalige
Mooimaakhuys, in de Houtstraat.

Robs’ & Rafles
Robs’& Rafles International Shirts heet de
nieuwe zaak die Robert Hamer per 1 juli
gevestigd heeft in de bovengalerij van de
Marikenstraat. In het pand waar voorheen
State of Art zat, dat naar de benedenverdieping is verhuisd. Robs’ & Rafles is een
herenzaak met als specialiteit shirts. Per
1 augustus sluit Hamer zijn outlet Stero in
de Stikke Hezelstraat.

Livera gaat verhuizen,
Lindessa verdwijnt
Ondergoedwinkel Livera in Moenenstraat
gaat verhuizen naar de Marikenstraat 22.
Franchiseondernemer Rachid Manraat
licht toe: “Gezien de ontwikkelingen van
de laatste jaren is besloten Livera een
betere locatie te geven. Dit gaat ten koste
van Lindessa, de lingeriewinkel in de
Marikenstraat. Livera en Lindessa vallen
beide onder moederbedrijf Intres Retail in
Hoevelaken.

Gesloten
• Avia Health Coaching Uitzendbureau in de
Stikke Hezelstraat houdt het voor gezien.
Het pand op nummer 48 staat te huur.
• Het kantoor van de VGZ aan het Keizer
Karelplein gaat dicht. Volgens een woordvoerder nam de laatste jaren het bezoek
sterk terug, terwijl het aantal bezoekers op
internet juist toenam. Voor de medewerkers wordt gezocht naar een functie binnen
de onderneming. VGZ Nijmegen sluit per
1 augustus. In Arnhem wordt een servicepunt geopend.

