
Super Sale moet op zaterdag 23 juli, onmiddellijk na 
de Vierdaagse, meer bezoekers op de been brengen 
in de Nijmeegse binnenstad.

 

Na een goede tijd gehad te hebben 
met de gemiddeld 30 loyaltyclubleden 
wordt in september 2011 de laatste bij-
eenkomst gepland. 
De NovioNova Loyaltyclub werd drie 
jaar geleden opgericht om het binnen-
stadsmagazine financieel te ondersteu-
nen met gelden uit het lidmaatschap 
en om de binnenstadondernemers een 
laagdrempelig platform te bieden om 
ideeën uit te wisselen tijdens actieve 
en minder actieve uitstapjes.
Een theateravond bij Cardo, een inter-
actieve proeverij bij HANOS, een 
‘aangeklede’ film bij LUX, ganzen 
spotten in de Ooij, meezingen tij-
dens een optreden in de Vereeniging, 
ridders ontmoeten tijdens het 
Romeinenfestival; niets was de leden 
te gek.
Om de Loyaltyclub feestelijk uit te 
luiden proosten we in september op 
een florerende binnenstad!

Laatste Loyaltyclub
bijeenkomst in LUX 

Winkeliers en andere onderne-
mers moeten vooral meedoen 
aan de Super Sale Binnenstad 
Nijmegen die voor zaterdag 
23 juli afgekondigd is. 

Doel van de Super Sale is die 
zaterdag na de Vierdaagse door 
middel van allerhande acties 
zoveel mogelijk bezoekers gastvrij 
in het stadscentrum te ontvangen.

Reuze gezellig
“De Vierdaagse is een drukke week 
in de Nijmeegse binnenstad met 
veel lopers en feestvierders. Graag 
willen we ook juist tijdens deze 
periode meer ‘gewone’ bezoekers 
naar de winkels te trekken. Een 
aantal communicatiemiddelen 
van de Vierdaagsefeesten en de 
gemeente Nijmegen zal er speci
aal op gericht zijn om bezoekers 

erop te attenderen dat de winkels gewoon open zijn en dat het overdag 
reuze gezellig is om te shoppen”, aldus de oproep die het Huis voor de 
Binnenstad en specifiek de Vereniging Binnenstad Ondernemers, de Federatie 
Ringstraten en de Vierdaagsefeesten hebben gedaan.

Wandelaars
De actie mikt ook op al die (buitenlandse) Vierdaagsewandelaars die tijdens 
de Vierdaagse niet in de gelegenheid waren de binnenstad te bezoeken en 
die vaak op de zaterdag na afloop nog een paar uur de binnenstad bezoeken, 
alvorens weer huiswaarts te keren. 
“Advertenties, radio, flyers, free publicity en giveaways zijn enkele voorbeel
den van de communicatiemiddelen die we gaan inzetten. Graag vragen wij 
alle ondernemers om mee te doen aan deze actie door het geven van leuke 
kortingen in hun winkel (denk hierbij aan acties zoals 3 halen  2 betalen of 
3050 % korting op zomercollectie etc.)”, gaat de oproep verder.

Raambiljet
Sharon Suppers van RBT KAN, die de communicatiecampagne coördineert, 
licht toe: “Deze super sale actie kan een succes worden als dit door vele win
kels opgepakt wordt. In de flyer hebben we ruimte om leuke kortingen op te 
nemen. In de week voor de Vierdaagsefeesten bezorgen we bij alle winkels 
tevens een speciaal raambiljet om de super sale aan te kondigen.”

H U I S  V O O R  D E  B I N N E N S T A D
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BULTERS.NL

De officiële merkendealer van Opel, Hyundai, Citroën en Mazda

Bulters Autobedrijven

Official partner Vierdaagse Nijmegen 2011
Kijk eens op onze nieuwe site, www.bulters.nl  U kunt nu online een werkplaatsafspraak maken.

Bulters Nijmegen 
Nieuwe Dukenburgseweg 9
(024) 350 30 00

Bulters Wijchen 
Nieuweweg 187
(024) 645 11 16

Bulters bemmel
De Houtakker 2
(0481) 47 04 70

www.citroen.nl

AUTOCENTER BULTERS B.V.
 NIEUWE DUKENBURGSEWEG 9 - NIJMEGEN - 024-3503000 - WWW.BULTERS.NL

CITROËN DS4 
NU IN DE SHOWROOM

Het eigenzinnige dat Citroën in de genen zit, 
openbaart zich wederom in de radicale 
vormen van de Citroën DS4. Deze vijfdeurs 
recalcitrantie combineert de veelzijdigheid 
van een berline en de prestaties van een 
coupé. En zo laat de Citroën DS4 zien dat het 
eigenlijk heel verstandig is om soms 
irrationele keuzes te maken. 
Kom de Citroën DS4 bewonderen in onze 
showroom of maak een afspraak voor een 
proefrit. 

20% BIJTELLING

Gem. verbr.: 4,4-6,5 l/100 km;15,4-22,7 km/l; CO2: 114-149 g/km. Vanaf € 23.940. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. 
verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Leaseprijs is € 449 excl. BTW, Full Service Operational Lease, excl brandstof, 
incl. metallic lak via Citroën Business Finance op basis van 48 maanden, 20.000 km per jaar. Afgebeeld model kan afwijken van 
het standaardmodel. Prijs-, model- en fi scale wijzigingen voorbehouden.

DS4_wk24+_180x128 Bulters 296405.indd   1 23-06-11   12:39



 

Nu voor nagenoeg iedereen de tijd van 
‘de grote vakantie’ is aangebroken wordt 
er nadrukkelijk een beroep gedaan op 
het uithoudingsvermogen en de werklust 
van horecaondernemers, detaillisten en 
al hun medewerkers in het Nijmeegse 
centrum.

Het begint met koopzondag 3 juli die in het 
teken van de Zomer staat. Voor die koop
zondag zijn vooralsnog geen bijzondere 
acties op touw gezet.
Veertien dagen later is het tijd voor koop
zondag 17 juli, die in het teken staat van, 
hoe kan het ook anders, de Vierdaagse. 
Riond dat thema is een fotoactie in de bin
nenstad opgezet. Bezoekers aan de binnen
stad kunnen gratis op de foto en krijgen 
deze in vorm van een ansichtkaart mee 
naar huis. Aan deze kaart zit tevens scheur
strook met een waardebon voor een gratis 
ijsje van weer de volgende koopzondag, die 
op 7 augustus. 

Gratis ijsje
Maar eerst nog krijgen de winkeliers het 
nog druk op zaterdag 23 juli, voor zo ver 
zij meedoen aan de Super Sale (zie voor

Detailhandel en horeca Nijmegen 
staan drukke tijden te wachten

4 koopzondagen 
in 8 weken tijd

pagina) die dit jaar voor het eerst wordt 
gehouden. 
Koopzondag 7 augustus heeft als thema 
‘Vakantie’ meegekregen. Tegen inlevering 
van de waardebon ontvangen bezoekers op 
zondag 7 augustus een gratis ijsje. 
Deze waardebon is o.a. te verkrijgen op 
de koopzondag zelf bij diverse onderne
mers in de binnenstad en via de speciale 
flyer die verspreid wordt via diverse ver
blijfsaccommodaties en VVV’s in het Rijk 
van Nijmegen en delen van Gelderland, 
Brabant en Limburg. De ijsjes worden 
geserveerd vanuit de speciale ijscokar op 
de Grote Markt in Nijmegen van 12.00 tot 
17.00 uur. Het ijsje wordt aangeboden door 
het Huis voor de Binnenstad Nijmegen. De 
actievoorwaarden zeggen: max. 2 perso
nen/ijsjes per bon. Geldig zolang de voor
raad strekt en: Op=op!
Na 7 augustus is er dan een paar weken 
relatieve (vakantie)rust. De vakantie
periode wordt afgesloten met nog een 
extra koopzondag op 28 augustus. Dat 
is tevens de slotdag van het Gebroeders 
van Limburgfestival, waarvoor de binnen
stadondernemers uitgenodigd zijn op pas
sende wijze aan deel te nemen.

Klanten van winkels 
in de Ringstraten wor-
den de komende tijd 
hoogstwaarschijnlijk 
aangenaam verrast 
als ze de winkel in de 
Ringstraten verlaten 
met hun aankoop netjes 
verpakt in een fraaie 
Ringstratentas. 

Ringstraten verrassen met eigen shoppingbag
Klanten van winkels 
in de Ringstraten wor
den de komende tijd 
hoogstwaarschijnlijk 
aangenaam verrast 
als ze de winkel in de 
Ringstraten verlaten 
met hun aankoop netjes 
verpakt in een fraaie 
Ringstratentas. 

Ringstraten verrassen met eigen shoppingbag
De Federatie Ringstraten heeft de shop
pingbags in een oplage van 10.000 laten 
maken naar idee van tassenontwerpster 
Chris de Geus. Het bovenmaatse visite
kaartje van de Ringstraten laat aan de 
ene zijde een fraai pand in de Lange 
Hezelstraat zien, terwijl op de andere 
kant een plattegrondje met daarop alle 
Ringstraten geprint is. 

De mooie en tegelijkertijd vrolijke tas staat 
symbool voor de enorme winkeldiversiteit 
waarom de Nijmeegse Ringstraten zo 

De Ringstratentas met aan de ene kant 
een van de mooiste panden in de Lange 
Hezelstraat en aan de andere kant een 
plattegrondje met alle Ringstraten er op. 

Bedankt!
De harde werkelijkheid werd ons in decem
ber vorig jaar al duidelijk, we hebben er 
ook uitvoerig over bericht, maar toch... Met 
gevoelens van weemoed hebben we, de 
makers van NovioNova (uitgevers, verko
pers, redacteuren, columnisten, fotografen, 
ontwerpers, drukkers, verspreiders) gewerkt 
aan dit allerlaatste nummer van hét maga
zine voor en door ondernemers in de bin
nenstad van Nijmegen. 
Precies vier jaar lang hebben we onze lezers
doelgroep zo’n 1200 ondernemers en zo’n 
500 zijdelings betrokkenen met welgeteld 
40 edities in magazine of nieuwsbriefvorm 
geïnformeerd over het reilen en zeilen in 
de binnenstad van Nijmegen. Wellicht 
ook af en toe geamuseerd, geïnspireerd, 
geshockeerd, gepikeerd, geïnteresseerd, 
gepasseerd, getrotseerd of misschien zelfs 
wel eens vereerd, maar hopelijk nooit gebla
meerd of regelrecht afgeserveerd.
Waarom we de uitgave niet meer kunnen 
voortzetten is ons en de lezer genoegzaam 
bekend. Daarop kijken we niet meer terug. 
Veel leuker is het de goede herinneringen 
af en toe nog eens boven te halen en vooral 
vooruit te kijken naar wat komen gaat. 
Door het Huis voor de Binnenstad zijn we 
uitgenodigd bij te dragen aan het succes van 
de opvolger van NovioNova, een nieuwe en 
spectaculair interactieve website van en over 
de binnenstad, op de eerste plaats gericht 
op bezoekers van het Nijmeegse centrum 
maar ook op al die ondernemers die in de 
city werkzaam zijn. Aan die eervolle uitnodi
ging gaan we zeker gevolg geven.
Voor nu, in dit laatste nummer: U, onze 
lezers, maar ook adverteerders en trouwe 
supporters in casu de leden van de 
NovioNova Loyalty Club, BEDANKT! 

Elles Jonker
André Sonneville
uitgevers  

geroemd worden. “Het is door zijn duur
zame kwaliteit een bewaarexemplaar, een 
promotiemiddel om de Ringstraten onder 
de aandacht te brengen”, aldus ringstraten
manager John Bardoel.

Het eerste exemplaar werd vorige week in 
ontvangst genomen door wethouder Bert 
Jeene van Economische Zaken. De tas 
werd aan de man gebracht in popup store 
Tussentijds De Geus & Co, tijdelijk geves
tigd in In de Betouwstraat 28.
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www.nijmegen.nl

Bedrijvenloket
Hét servicepunt voor ondernemers
U bent van harte welkom met al uw vragen en plannen. Ook bieden wij u advies als het even minder goed gaat met uw bedrijf. 
U krijgt een eigen accountmanager die voor u de contacten met andere gemeentelijke afdelingen onderhoudt en de dienstverlening bewaakt.

Op de hoogte van 
economisch Nijmegen
Wilt u op de hoogte blijven van economische ontwikkelingen 
in de gemeente Nijmegen? 
Of het nu gaat om onze bruisende binnenstad, vernieuwing 
van een bedrijventerrein of gemeentelijk beleid; de 
Nieuwsbrief Economische Zaken bericht er over. 
Neem een (gratis) abonnement op deze tweemaandelijkse
Nieuwsbrief Economische Zaken. Een mail naar 
ez@nijmegen.nl volstaat.

Tip
Tel: 14024 E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl Adres: Stadswinkel, Mariënburg 75 Open: ma./wo./do./vr. 9.00 tot 17.00 uur (do. na 17.00 uur op afspraak), di. 9.00 tot 12.30 uur.



Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS
de laatste
Dali schijnt ooit gezegd 
te hebben: ‘Ieder 
afscheid is het begin 
van een herinnering’. 
Vandaag begint met deze 
laatste uitgave onverbiddelijk de herinnering 
aan het mooie binnenstadsblad waarvan we 
de afgelopen jaren bijna maandelijks moch-
ten genieten. Die binnenstad kwam dichterbij 
en ik begreep beter waar besluiten vandaan 
kwamen en waarom dingen liepen zoals ze 
liepen. 
Onze binnenstad gaat de komende jaren 
enorm veranderen. Steeds meer ontstaan 
leuke, kleine winkeltjes die een niche in de 
markt ontdekken, die authentiek zijn, gewel-
dige producten verkopen en samen leuke 
straten creëren. De Nijmeegse binnenstad 
zal de komende jaren steeds meer ‘op maat’ 
van de inwoners, de gebruikers en de toeris-
ten van onze stad komen. Kleine kantoren, 
leuke horeca, boetiekjes, streekproducten. 
Een binnenstad vol verrassingen waar je je 
ogen uitkijkt. Het leukste is als een binnen-
stad onvoorspelbaar is. Als je niet de stad 
in gaat om een nieuwe jeans te kopen en er 
dan ook mee thuis komt. Sommige steden 
zijn zo verrassend dat als je voor een nieuwe 

jeans de stad in gaat, je thuis 
kunt komen met een grenen tafel, 
een prachtige hoed of de gitaar 
die al zo lang op je verlanglijstje 
stond! Zo’n onvoorspelbare bin-
nenstad lijkt me wel wat en we 
zijn er hopelijk hard naar op weg. 
Nijmegen gaat haar bezoekers zo 
langzamerhand een mooi verhaal 
vertellen in plaats van alleen 
spullen verkopen! 
NovioNova heeft aan dat verhaal 
bijgedragen. 
‘People like to collect memories 
rather than things’ is mijn motto 
geworden door de jaren heen, 
‘Mensen verzamelen liever herin-
neringen dan spullen’. Vanaf van-
daag is dit blad een zoete herin-
nering geworden en in Nijmegen 
gewortelde nostalgie. We gaan 
ongetwijfeld iets nieuws doen. 
Iets beleven! Winnie de Poeh zei 
immers al: “Als je iemand zijn 
laarzen aan ziet trekken, dan 
weet je zeker, dat er een groot 
avontuur aankomt!”

BINNENSTAD-
SPREEKUUR

Het nuilen neemt af

Wethouder Bert Jeene 
ziet het positief in 
voor de binnenstad 

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

zelf onderneemt om in te haken op ver
nieuwingen ziet Jeene als een positieve 
ontwikkeling. “In gezamenlijkheid trachten 
ondernemers antwoorden te vinden op de 
toenemende invloed van het internet en 
webshops. De daarbij aan het licht treden
de kansen worden ook benut. Dat is toch 
hartstikke goed?”

Wij-gevoel
Dat zijn rubriek Binnenstadspreekuur 
wegvalt door het stopzetten van 
NovioNova, doet Jeene ‘toch wel een beetje 
pijn’. “Een prachtig blad, dat ik altijd met 
veel genoegen heb gelezen. NovioNova 
heeft zeker ook bijgedragen aan het wij
gevoel in de binnenstad. Het blad heeft 
mede aan de wieg gestaan van de oprich
ting en ontwikkeling van het Huis voor de 
Binnenstad. Persoonlijk vraag ik me af of 
je hetzelfde kunt bereiken via digitale infor
matiebronnen. Het is spijtig dat het blad 
moet stoppen, maar ja, als ondernemer 
moet je reëel zijn. Wat je onderneemt moet 
ook renderen en als het dat niet doet, moet 
je de consequenties trekken.”

Jeene stoelt zijn optimisme op een aantal 
zaken. Onlangs nog werd duidelijk dat 
de waardering van bezoekers voor het 
Nijmeegse centrum de afgelopen twee jaar 
op diverse terreinen duidelijk is gegroeid. 
Op onderdelen doet Nijmegen het beter 
dan Arnhem, blijkt uit hetzelfde onderzoek. 

Dynamiek
Voor Jeene telt ook het feit dat het inwo
nertal van de stad blijft groeien. “Nijmegen 
groeit en de komst van jonge mensen is 
belangrijk voor de dynamiek van een stad.”
Het succes van het Ringstratenproject en 
de succesvolle integratie van (activiteiten 
van) het Huis voor de Binnenstad tellen 
wat Jeene betreft ook mee als indicatoren 
die zijn optimisme schragen. “Begrijp me 
goed”, zegt hij, “ik besef natuurlijk dat het 
voor sommige individuele ondernemers, 
ook in de binnenstad, een heel moeilijke 
tijd is. Waar mogelijk moeten we die ook 
helpen. Dat doet de gemeente Nijmegen 
bijvoorbeeld door het lokale mkb meer kan
sen te bieden in ons inkoopbeleid.”
Ook de pogingen die de detailhandel 

Zich realiserend dat de recessie met name voor het midden- en kleinbedrijf nog lang 
niet voorbij is, ziet wethouder Bert Jeene van Economische Zaken de toekomst voor 
de binnenstad optimistisch in. “We monitoren de stemming van ondernemers in de 
binnenstad en ook andere geluiden stemmen mij positief. Er zijn minder klachten en 
ook het nuilen neemt merkbaar af”, aldus de wethouder.

Elles Jonker en André 
Sonneville ontvingen 
beiden van wethouder 
Bert Jeene (midden) 
uit dank voor 
bewezen diensten 
middels NovioNova 
een evenzo fraaie 
als vrolijke ‘Altijd 
Nijmegen’parapluie. 
Foto: Theo van Zwam.
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Ga naar www.rabobank.nl/spaarwijzer

Rabobank. Een bank met ideeën.

Maak uw spaardoelen concreet 
met de Rabo SpaarWijzer.

Vroeger spaarden
we slimmer. Toen
hadden we een doel.

Sparen gaat beter als je een concreet doel hebt.

Dat weten we allemaal nog van vroeger. Weet u

nog, uw eerste brommer? Als je precies weet

waarvoor je spaart, is de kans groter dat je je doel

bereikt. Maak daarom nú al uw spaardoelen

concreet met de Rabo SpaarWijzer. Sparen kan

slimmer. Dat is het idee.

Kijk op
rabobank.nl/

spaarwijzer

2 filmzalen, 
café-restaurant,  
terras
ORANJESINGEL 42 | NIJMEGEN

www.lux-nijmegen.nl

nu ook in villalux

terrasmuziek

nostalgische films

vierdaagse menu

 

vierdaagse 



Bovenop de al bestaande landelijke 
subsidieregeling kunnen Nijmeegse 
mkb-ondernemers ook nog een gemeen-
telijke subsidie aanvragen voor extra 
veiligheids maatregelen tegen overvallen. 

In de praktijk gaat het voornamelijk om 
ondernemers in de detailhandel en horeca. 
Om in aanmerking te komen voor die extra 
subsidie moet het bedrijf aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De belangrijkste 
daarvan is het hebben of laten uivoeren 
van de landelijke VKB Veiligheidsscan van 
het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. 
 
De extra subsidie betreft financiële onder
steuning voor camera’s, DNAspray (een 
‘douche’ van kleurloze vloeistof die een 
inbreker of overvaller markeert) en een 

De gemeente Nijmegen heeft een deel van 
de fietsenkelder onder het stadhuis op 
zaterdagen en koopzondagen geopen voor 
publiek. De stalling biedt ruimte aan onge
veer 170 fietsen en enkele tientallen brom
mers/scooters. De openstelling van de 
kelder geldt tot oplevering van de nieuwe, 
grote fietsenstalling aan Plein 1944.
De ingang van de tijdelijke bewaakte 
fietsenstalling is gelegen aan het einde 
van de Nieuwstraat, direct naast de trap 
richting Raadhuishof. Tijdens openingstij
den (zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur en 
koopzondag van 12.00 tot 19.00 uur) is 
een beheerder aanwezig. Gebruik van de 
fietsenkelder is gratis.

Stichting Donjon Nijmegen, een samen -
werkingsverband van Royal Haskoning, 
NVOB Cultuurfonds en ICE Development 
dat zich beijvert voor de herbouw van de 
Donjon en herstel van het Valkhofpark, 
heeft eerder deze maand de herbouw-
plannen gepresenteerd.

Het ontwerp van Tak architecten uit Delft 
voorziet in een donjon met 7 verdiepingen 
inclusief entree en uitzichtterras. De ruim
tes in de toren zijn geschikt voor multifunc
tioneel gebruik, als bijzondere locatie voor 
het houden van kleinschalige evenemen
ten, presentaties en ontvangsten. Diverse 
partijen hebben concrete belangstelling 
voor het gebruik van een of meerdere ver
diepingen.

Zo wil het RBTKAN deze locatie gebruiken 
als informatiepunt over het Valkhofkwartier, 

Een prettige omgeving, met veel functies 
en levendigheid, dat is het wensbeeld voor 
het Nijmeegse Centraal Station over zo’n 
20 tot 30 jaar. Van de gemeente uit gaan 
de komende tijd plannenmakers, onder
zoekers en belangengroepen met elkaar 
in overleg om te zien hoe dit ideaalbeeld 
voor de stationsomgeving bereikt kan 
worden. 
In die discussies worden een aantal 
aspecten meegenomen, zoals een vol
waardige ingang aan de westkant van het 
station, een goede verbinding met het 
Waalfront, een toegankelijke en veilige 
tunnel, voldoende fietsparkeerplaat
sen, ruimte voor de voetganger en een 
goede looproute naar het centrum via 
de Burgemeester Hustinxstraat en de 
Bloemerstraat. 
Ook wordt uitgegaan van trends en 
ontwikkelingen in de samenleving. Steeds 
meer mensen werken als zelfstandige en 
steeds minder op vaste tijden en vaste 
locaties. De omgeving van het station is 
een geschikte plek voor het creëren van 
flexibele werkplekken en ontmoetingsplek
ken. Bovendien is het voor vooral kleinere 
huishoudens een geschikte woonom
geving vanwege de ligging bij voorzie
ningen en de bereikbaarheid. Culturele 
voorzieningen tenslotte zorgen voor leven
digheid en identiteit van de plek. 

Herbouw 
Donjon 
nu stap 
dichterbij

stadswandelingen en routes naar de 
Ooijpolder. Een horecaondernemer zal 
de exploitatie van het uitzichtterras en 
de bovenste verdieping op zich nemen. 
Museum Het Valkhof en de Stichting 
Gebroeders van Limburg hebben de wens 
geuit een permanente expositie van de 
kunst van de Gebroeders van Limburg in 
een of twee verdiepingen te realiseren. 
En de Radboud Universiteit wil mogelijk 
ruimte te willen huren.
De gemeente heeft aangegeven dat maxi
maal €4, entree geheven mag worden 
voor de toegang tot het uitzichtterras. 
De initiatiefnemers kiezen ookvoor een 
zeer beperkte entreeprijs. De totale stich
tingskosten van de donjon zijn begroot 
op €4.400.000,. De herbouwplannen 
worden nu in procedure gebracht om de 
nodige vergunningen te krijgen. 

Nijmeegse mkbondernemers moeten wel 
eerst VKB Veiligheidsscan laten doen

Extra subsidie voor
overvalpreventie

winkel waarschuwingssysteem. Er is 
50.000 euro beschikbaar voor deze rege
lingen. Daarnaast reserveert de gemeente 
geld om in de openbare ruimte borden te 
plaatsen die aangeven dat ondernemers 
in een bepaald gebied DNAspray hante
ren. Een ondernemer die gebruik maakt 
van alle drie maatregelen kan tot 1500 
euro subsidie krijgen.

Voordat de gemeentelijke subsidie wordt 
aangevraagd, moet de ondernemer een 
veiligheidsscan laten doen. Dat kan via 
www.agentschapnl.nl/programmas
regelingen/veiligheidkleinebedrijvenvkb 
van het ministerie van EL&I. Die scan 
geeft een overzicht van maatregelen die 
de veiligheid van de onderneming van de 
aanvrager vergroten.
Maatregelen maar aanleiding van de 

veilig heidsscan worden tot 700 euro 
vergoed. Ook de kosten van de scan ad 
€ 300, worden vergoed. Totaal kan een 
bedrijf dus rekenen op maximaal 2.500 
euro subsidie. 

Informatie over de subsidies en het aan
vraagformulier is te vinden op
www.nijmegen.nl/ondernemen 

Fietsen stallen 
onder stadhuis 

Centraal Station 
moet levendiger
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Agenda2011
Koopzondagen 2011 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 3 juli  Zomer  • 17 juli  Vierdaagse  • 7 augustus  
Vakantie  • 28 augustus  Gebroeders van Limburg  • 
4 september  Samba & Salsa  • 2 oktober  Kermis  

Evenementen-
kalender juli

Zaterdag 2, 9, 16 en 23 juli
Boekenmarkt, Mariënburg

Maandag 4 juli
MVO Congres Rabobank Rijk van Nijmegen, 
Concertgebouw De Vereeniging, aanmelden:  
www.rabobank.nl/rijkvannijmegen
 

Woensdag 6, 13, 20 en 27 juli
Historische stadswandeling van ongeveer 2 uur 
door deskundige Gildegidsen. De start is om 14.00 
uur vanaf het Museum Het Valkhof.
I: www.gildenijmegen.nl 

Zondag 10, 24 en 31 juli
Rondleidingen in de Stevenskerk met resp. thema’s 
‘Katholieke sporen in een protestantse kerk’, ‘De 
bouwgeschiedenis van de Stevenskerk’ en ‘De res
tauratie van de Stevenskerk’. I: www.stevenskerk.nl 

Zaterdag 16 t/m vrijdag 22 juli
• Vierdaagsefeesten Nijmegen. Winkels zijn op  
zondag 17 juli open. I: www.vierdaagsefeesten.nl 
• 25ste muziekeditie van ‘de Affaire’ in het 
Valkhofpark. I: www.deaffaire.nl 

Dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juli
95ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen 
Nijmegen. I: www.4daagse.nl 

Dinsdag 19 juli
‘Waal in Vlammen’ Waalkade, vanaf 22.30 uur.
I: www.vierdaagsefeesten.nl 

Zaterdag 30 juli
Kunst, boeken en Curiosamarkt, Mariënburg

Exposities Binnenstad
Tot en met zondag 7 augustus

Harrie Gerritz met ‘de verbeelding van het rivieren
landschap’. Overzichtstentoonstelling met schilde
rijen, sculpturen en grafiek. 
I: www.museumhetvalkhof.nl 

Tot en met zondag 14 augustus 
Tentoonstelling ‘75 jaar Waalbrug’; de Waalbrug als 
icoon van Nijmegen. 
I: www.stratemakerstoren.nl 

Tot en met zondag 6 november
Tentoonstelling ‘75 jaar Waalbrug’ in het Museum 
Het Valkhof. Met aandacht voor de initiatiefnemer 
van de bouw, Kees Ivens (18711941). 
I: www.museumhetvalkhof.nl  

Zondag 17 juli t/m zondag 21 augustus 
Zomerexpositie Stevenskerk. 
I: www.stevenskerk.nl 

Tot en met zondag 28 augustus 
Ter gelegenheid van het 10jarig bestaan van de 
Marikenstraat de expositie ‘Mariken in Nimwegen’, 

voor jong en oud. In het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis. I: www.huisvandenijmeegsegeschie
denis.nl 

Belangrijke evenementen 
Vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 

Gebroeders van Limburg Festival.
I: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl 

Zaterdag 3 en zondag 4 september 
Samba en Salsa Festival in hartje Nijmegen.
I: www.sambafestivalnijmegen.nl 

Zaterdag 10 september
UITfestival Nijmegen in en rondom het 
Valkhofpark, van 14.00 tot 24.00 uur.
I: www.uitfestivalnijmegen.nl 

Zaterdag 10 en zondag 11 september
Open Monumentendagen met thema ‘Nieuw 
gebruik  Oud gebouw’. 
I: www.openmonumentendag.nl 

Zaterdag 16 en zondag 17 oktober
24 uur van de Nijmeegse geschiedenis.
I: www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Zaterdag 29 oktober
Lifestylebeurs, St. Stevenskerk. 
I: www.lifestylebeursnijmegen.nl

Alle vermeldingen onder voorbehoud.
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Twee grote bouwprojecten bepalen 
alweer enige tijd het beeld in de binnen-
stad. Hoewel ondernemers en bewoners 
redelijk veel last hebben van de groot-
schalige werkzaamheden, leveren die 
ook heel veel bekijks op van passanten 
en bezoekers van de binnenstad.

Figuurlijk kan niemand om de enorme 
bouwput op Plein 1944 / Scheidemakershof 
heen, letterlijk móeten ze wel. Momenteel 
wordt de ondergrondse parkeergarage 

gebouwd voor bewoners en ondernemers 
en een openbare fietsenstalling met onge
veer 1200 plaatsen. Wanneer de garage 
voor de helft klaar is, wordt gestart met de 
bouw van een winkel en appartementen
gebouw tussen het plein en het busstation. 
Als de garage klaar is, wordt het blok van 
Van der Werff uitgebreid richting het plein 
en richting de zuidkant. Als laatste wordt 
de Scheidemakershof omgevormd tot win
kelruimte met daarbovenop hofwoningen 
en wordt het plein zelf ingericht.

De Van Schaeck Mathonsingel, waar 
een parkeergarage wordt aangelegd, is 
tot 8 meter diepte uitgegraven en van 
damwanden voorzien. Het bereiken van 
het diepste punt werd eerder deze week 
gevierd. De nieuwe parkeergarage aan 

de Van Schaeck Mathonsingel krijgt 700 
parkeerplaatsen in combinatie met een fiet
senstalling voor 1.000 fietsen. Medio 2012 
wordt de garage in gebruik genomen.
Daarna wordt de singel teruggebracht in 
nagenoeg de oude staat van voor WOII. Er 
komt een wandelesplanade met fonteinen 
en vazen en aan weerszijden twee rijen 
lindebomen. De fontein midden op de 
singel krijgt een lichtkoepel die als een vide 
doorloopt tot de bodem van de garage en 
de garage van daglicht voorziet. 
Wanneer de parkeergarage klaar is, ver
vallen ook de parkeerplaatsen op de 
Nassausingel. De Nassausingel krijgt 
dan ook zijn vroegere, groene inrichting 
terug. Bovendien zullen de beelden van de 
vier jaargetijden, die hier vroeger hebben 
gestaan, worden teruggeplaatst.

Majeure 
projecten

Majeure projecten op Plein 1944....

....en in de Van Schaeck Mathonsingel

Foto’s: Theo van Zwam
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl 

Postwinkel
sluit

De postwinkel van TNT Post in de 
Bisschop Hamerstraat sluit op 28 juni. 
PostNL heeft postzegelverkooppunten 
gevestigd bij Tijdschriftenhandel A t/m Z 
in de Bisschop Hamerstraat, Totaal Gemak 
Logger in de Houtstraat, V & D op de 
Grote Markt en bij Primera Noviomagum 
in de Burchtstraat. Bij Vivant in de Lange 
Hezelstraat is een PostNL postkantoor 
gevestigd. 

Uitdagende mode
Het stel Stefan de Klein en Ria Kersten 
hebben in de Van Welderenstraat hun win
kel annex webshop ‘Queen of the Night’ 
geopend. Het concept op zowel internet als 
in de winkel biedt uitdagende mode voor 
uitgaanstypes, speciaal voor de bezoekers 
van dancefeesten. Het assortiment bestaat 
uit spannende jurkjes en extravagante lin
gerie, maar Queen of the Night is volgens 
De Klein en Kersten ‘absoluut geen seks
shop’. 

Hout, hout en nog eens hout
Op 21 april opende eigenaresse Debby 
Gerrits haar zaak Wood for Home in de 
Lange Hezelstraat 49. De voornamelijk 
teakhouten meubels worden geïmporteerd 
uit Indonesië.
De collectie bestaat uit kasten, stoelen, 
tvmeubelen, dressoirs etc. Debby vindt 
zelf dat de keuze voor haar winkel in de 
Lange Hezelstraat “een prachtige aanvul
ling op de andere leuke woonwinkels in de 
Hezelstraat is”.

See you at Tjeerz!
Eigenaar en chefkok Stephan van Rijn 
heeft in de Van Welderenstraat 111 zijn 
restaurant Tjeerz geopend. Na een paar 
maanden klussen hebben hij en zijn team

het interieur omgetoverd tot een prettige 
ambiance van modern, hip zakelijk, en niet 
te vergeten huiselijk. De kaart bestaat uit 
speelse gerechten van seizoensproducten 
en internationale klassiekers.

Voor dames
Sinds 1 maart 2011 is 4 Lady gevestigd aan 
de Koningstraat 26. 4 Lady, dochteronder
neming van Glamour Modeaccesoires 
met eigenaar Hans Peters aan het hoofd, 
verkoopt naast kleding ook schoenen, 
tassen, riemen en andere accessoires. 
Er wordt direct in Parijs en volgens 
de laatste modetrends ingekocht. Het 
concept: Walking Closet. Binnenkort 
wordt de webshop als verlengde van 
de winkel te Nijmegen gelanceerd. De 
collectie op de webshop blijft zoveel 
mogelijk 1 op 1 met de collectie in de 
winkel. 

KvK verhuist
In september dit jaar verhuist de 
Kamer van Koophandel Nijmegen naar 
de Van Schaeck Mathonsingel num
mer 12. In dit pand zijn ook het Actief 
Comité Binnenstad Nijmegen, Stichting 
Vierdaagsefeesten Nijmegen en het Huis 
voor de Binnenstad gevestigd.

Nijmeegse uitjes
Pink Pepper opende in mei haar deuren 
aan het Klein Mariënburg. Pink Pepper 
biedt diverse workshops, activiteiten en 
dagvullende programma’s en werkt samen 
met diverse locaties in Nijmegen waaron
der het Belvedère. Ook scholen en instel
lingen kunnen bij deze organisator van 
Nijmeegse activiteiten voor een speciale 
prijs terecht.

IT’s weg 
De landelijke keten in witgoed en elec
tronica IT’s kon een faillissement niet 
meer voorkomen. Ook de Nijmeegse 
vestiging, aan Plein 1944 op de hoek met 
het Doddendaal, werd gesloten. Het pand 
staat nu te huur en wordt als volgt door 
de makelaar geafficheerd: “Deze ruimte is 
momenteel één van de meest kansrijke en 
beschikbare grootschalige winkelobjecten 
in het voetgangersgebied in het hart van 
Nijmegen. Met het specifieke karakter van 
het plein, de prominente ligging lijkt dit 
object alle ingrediënten te bezitten om 
spoedig succesvol te worden ingevuld.”

Pepper Sjoes
Vanaf mei dit jaar heeft de Moenenstraat 
er een schoenenzaak bij. Pepper Shoes 
biedt alles op het gebied van schoeisel 
en laarzen. De schoenwinkel staat voor 
de verkoop van luxe schoenmerken zoals 
Aerosole en Floris van Bommel en richt 
zich op dames, heren en kinderschoenen, 

Kraamkado
Vanaf april 
dit jaar kan 
Toebie
Doebie, 
één 
van de 
favoriete 

webwinkels 
voor een 

kraamkado, 
ook live bezocht 

worden. In de Lange 
Hezelstraat openden Marjon Klomps en 
Nazenin Majid de deuren van hun kraam
kadowinkel in het pand waar voorheen 
Candy World Snoepwinkel gevestigd zat. 
Al 6 jaar verkoopt ToebieDoebie kraam
manden en kraamkado’s via internet. In de 
winkel kunnen klanten terecht voor knuf
fels, babyspeelgoed, dekentjes, lakentjes, 
slaapzakken, draagdoeken, luiertassen, 
sieraden, kraammanden, luiertaarten, 
geboorte bedankjes en kraamboeketten. 

Verhuisd wegens sloop
’t Ploegkeldertje, speciaalzaak voor inte
rieurstoffen en diverse raambekleding
systemen zoals panelen, vouw en plissé
gordijnen, is verhuisd van Plein 1944 naar 
de Van Broeckhuysenstraat 2/6. Het voor
malige ’t Ploegkeldertje is met bovenbouw 
en al reeds gesloopt. Het moest wijken 
voor het vernieuwde Plein 1944 dat in aan
bouw is. 



VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter 

Huis voor de  
Binnenstad

verandering
Blijft er nou niets 
meer hetzelfde? Het 
ziet er niet naar uit. 
Veranderingen zijn van alle tijden, maar de 
laatste tijd gaan ze wel heel erg snel. Toen 
we het halverwege de jaren negentig hadden 
over e-commerce, geloofde nog niemand dat 
deze ontwikkeling uiteindelijk vele vierkante 
meters detailhandel uit de binnenstad weg 
zou drukken. 
Wie had ooit gedacht dat we zelf onze visite-
kaartjes zouden maken via internet en dat we 
voor het afdrukken van foto’s onze hand niet 
meer zouden omdraaien? Wie geloofde vijftien 
jaar geleden dat we met een klik op de knop 
een reis zouden boeken naar het verre oosten, 
zonder de inbreng van een ‘reisexpert’? Laat 
staan dat we het lef hadden, zonder te passen, 
schoenen of jurkjes te kopen via de computer.
We waren heel blij met NovioNova, het blad 
dat alle berichten van en over de binnenstad 
gebundeld tot ons bracht. André en Elles 
kregen voor elkaar wat velen daarvoor nooit 
lukte: met regelmaat een nieuwsbrief maken 
voor de ondernemers in de binnenstad. Alles 
gebundeld en op een aantrekkelijke manier 
gepresenteerd. Maar hoe snel gingen ook nu 
de veranderingen. Een nieuwsbrief versturen 
via de e-mail is vele malen sneller en goedko-
per én wordt inmiddels door iedereen geac-
cepteerd. Het is geen leuke boodschap ‘We 
stoppen met NovioNova’, maar tegelijkertijd 

is ook deze ontwikkeling onver-
mijdelijk. 
Ondernemers signaleren en rea-
geren, ze zijn creatief en durven 
nieuwe dingen uit te proberen. 
Daarom richten we met z’n 
allen de blik op de toekomst en 
gaan we nieuwe uitdagingen 
aan. Wat geweest is, is geweest, 
er zijn talloze nieuwe mogelijk-
heden, nieuwe media, nieuwe 
marketingtools en daar gaan we 
mee verder. 
Ik weet zeker dat ook André 
en Elles hun weg weer zullen 
vinden. Ondernemende mensen 
maken immers altijd weer de 
stad en dat zal ook nu niet ver-
anderen. Heel erg bedankt voor 
jullie lef en creativiteit en veel 
succes in de toekomst! 

Maatwerk in 
Lange Hezelstraat

De bekende internetwinkel voor maatpak
ken en maathemden, Be Suited, heeft 
sinds 26 februari 2011 een ‘echte’ winkel.. 
En wel in de oudste winkelstraat van 
Nederland, de Lange Hezelstraat 10 te 
Nijmegen. In de BeSuited Conceptstore 
zijn klanten welkom om zich te laten voor
lichten over de talloze mogelijkheden in 
maatkleding. Ook kunnen zij zich de maat 
laten nemen door één van de professionele 
adviseurs om vervolgens de maatkleding 
naar eigen wens samen te stellen. 

Toesjoes
In de Molenstraat 62 is sinds kort ToeSjoes 
gevestigd. Een trendy en eigentijdse 
dames en heren schoenenwinkel voor 
iedere beurs. ToeSjoes heeft een ruim 
assortiment van verschillende merken, 
waaronder: Pantofola d’Oro, Le coq 
Sportif, S.Oliver, Replay en Tamaris.

Gibo schuift op
De Gibo Groep Accountants en Adviseurs 
Nijmegen is op de Oranjesingel een stukje 
opgeschoven. Van huisnummer 16 is Gibo 
richting Keizer Karelplein verhuisd naar 
nummer 2a, het pand waar vastgoedon
dernemer Hans van Delft bureau houdt. 
Reden: Gibo groeide uit zijn jasje, zeker 
na de fusie met branchegenoot Flynth die 
in april rond kwam. Op termijn gaat GIBO 
Groep Flynth heten.

Het gele mannetje  
naast het groene hert

De Milieusamenwerking en 
Afvalverwerking Regio Nijmegen, 
afgekort MARN, is een 
samenwerkingsverband van 
tien gemeenten in de regio 
Nijmegen. De MARN onder
steunt de deelnemende 
gemeenten bij de 
bescherming van het 
milieu op de onder
werpen afval, bodem, 
externe veiligheid, 
handhaving, klimaat en 
energie. MARN is vanaf 
maart 

gevestigd in hartje stad: Burchtstraat 126, 
naast ‘t Groene Hert’ in het voormalige 
pand van Piet Hoefsloot.

Nieuwe Poortwachter
De locatie is (zeer) oud, de zaak is 
gloednieuw. In restaurant Het Nieuwe 
Poortwachtershuys aan het Kelfkensbos 
kan sinds kort weer op niveau zowel 
privé als zakelijk geluncht en gedineerd 
worden. In het historische pand naast 
het Valkhofmuseum kookt chefpatron 
en eigenaar Bane Jovanovic. Gastheer is 
Pebe Bandringa, die terug is van wegge
weest op deze stek. De Fransmediterrane 
menukaart wisselt met het seizoen en de 
wijnkaart heeft veel Franse invloeden, 
maar ook wijnen uit nog nietontdekte 
Europese wijnlanden.
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z at e r d a g  29 o k to b e r  2011

St. StevenSkerk nijmegen 
10.30 - 18.00 uur

 

 www.lifestylebeursnijmegen.nl

novionova lezersaanbieding:

Reserveer vóór 31 juli 2011 uw standruimte, 
en ontvang € 50,- korting op uw standhuur!

Voor meer informatie:  
Faits Divers, Elles Jonker, tel. 06 470 879 74,  
info@faitsdivers.nl
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