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De Marikendames vlnr: Marjolein Pieks, MariannA Bakker en Gaian Abrahamian

MARIKENJAAR 2018:
MARIKEN SYMBOOL VAN NIJMEGEN
Nijmegen viert in 2018 vijf eeuwen Mariken. Dit gaan we merken in de binnenstad en
erbuiten. Veel plekken in de stad verwijzen naar Mariken of Moenen. Ken je de vele
plekjes? Het middeleeuwse mirakel- en wagenspel Mariken van Nieumeghen verscheen
rond 1518 voor het eerst. Tot op de dag van vandaag kan zij rekenen op populariteit in en
buiten Nijmegen. Zelfs in Engeland en Syrië is het verhaal bekend.
In 2018 vinden tal van activiteiten en evenementen plaats binnen het thema Mariken. Wij
zijn Mariken viert vijf eeuwen Mariken door
organisaties, kunstenaars en ondernemers bijeen te brengen om Mariken van Nieumeghen
tot icoon van de stad te maken.

Aanjager Marikenjaar

Aanjager en spin in het web van de Marikenbeweging is sinds 2009 Marjolein Pieks: ‘Het
belooft een prachtig Marikenjaar te worden
met een scala aan activiteiten op het gebied
van kunst, cultuur, muziek, poëzie, lezingen
en andere grotere en kleinere activiteiten. Alle
initiatieven, kunstenaars en organisaties die
zich op de een of andere manier willen verbinden aan de inspirerende en krachtige figuur
Mariken van Nieumeghen, verzamelen we onder de noemer Wij zijn Mariken (WzM). Een
eigen activiteit organiseren? Laten we samen
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met zoveel mogelijk mensen en organisaties
Mariken tot symbool van Nijmegen maken.’
Veel activiteiten vinden plaats in de binnen- of
Benedenstad, maar ook erbuiten zoals op de
Radboud Universiteit en in Balgoij. Zelfs Antwerpen overweegt een deel van het Nijmeegse
Marikenprogramma te adopteren!

Verslingerd aan Mariken

Nijmegen geeft sinds jaar en dag bekendheid
aan Mariken met onder meer een Marikenbeeld op de Grote Markt, Mariken als prijzenbeeldje, de Marikenstraat, de jaarlijkse
Marikenloop en vele andere kleine en grote
initiatieven.
Pieks: ‘Vanaf 2018 willen we meer inhoud geven aan Mariken van Nieumeghen door haar
verhaal in allerlei geuren en kleuren te vertellen. We maken Mariken tot symbool van onze
stad en lossen hiervoor het startschot in 2018.

Doel is dat zoveel mogelijk Nijmegenaren het
Marikenverhaal leren kennen en kunnen navertellen.’
In het oorspronkelijke verhaal (zie ook kader)
werd Mariken genadeloos verbannen uit Nijmegen door haar eigen tante. Binnen en buiten
de stadsmuren deden kunstenaars en ongure
types haar allerhande oneerbare voorstellen.
In Gastvrij Nijmegen betalen we deze schuld
aan Mariken af en dragen we in 2018 Mariken
terug de stad in waar ze dit keer wel welkom
geheten wordt. Dit laten we zien op 27 mei, de
opening van de Marikenweek, met een processie die begint in de Valkhofkapel en eindigt in
de Mariënburgkapel.

Symbool

Mariken is voor Pieks het symbool van een
sterke vrouw die haar eigen weg gaat, los durft
te breken uit gebaande paden en op zoek gaat
naar kennis en levenswijsheid. ‘Mariken wilde zich ontwikkelen op haar eigen manier, los
van kerk en goegemeente. Dit past bij Nijmegen als eigengereide, artistieke kennisstad met
overigens meer vrouwen dan mannen.’

De Nijmeegse en de Algemene Volksuniversiteit organiseerden een openluchtuitvoering van Mariken van Nieumeghen door het toneelgezelschap
Defresne en Van Dalsum. De uitvoeringen vonden plaats op 12, 13, 14 en 15 september 1935

Vijf eeuwen oud
maar nog steeds actueel

Herkenbare en actuele thema’s zoals (on)
gelijkheid, machtshonger, religieterreur, seksueel en politiek geweld zijn te vinden in het
Marikenverhaal. Maar ook innerlijke thema’s,
zoals bezinning en het bij jezelf komen (bladen als Happinez staan er vol mee), spelen een
belangrijke rol in het verhaal van Mariken.

vertegenwoordigt. Mariken staat ook symbool
voor sterke vrouwen (Mpowerment), die zich
willen ontwikkelen. Pieks: ‘Wij zijn Mariken
gaat met een veelheid aan kunstzinnige activiteiten, literaire beschouwingen en interpretaties in op allerhande eigenschappen en ervaringen van Mariken. We spiegelen daarmee de
kleuren en de kracht van onze stad, de lichte
maar ook duistere kanten.’

Mariken hield van kunst en muziek. ‘Ook in
deze zin vervult Mariken een ambassadeursfunctie voor de stad, Nijmegen profileert zich
graag als cultuur- en kunststad. Wij zijn Mariken is er om die liefde voor kunst en cultuur
uit te stralen. Tal van kunstenaars en muzikanten doen mee. De lijst groeit in rap tempo. En
wat zijn we blij dat de albumrelease van Nijmeegse Marieke nou net in 2018 plaatsvindt,
in april al’, vertelt Pieks.

Wij zijn Mariken is naast een productiehuis
met eigen evenementen, vooral een platform.
Hierbij kunnen organisaties, kunstenaars,
maar ook ondernemers zich aansluiten om
Mariken tot symbool van de stad te maken.
Wij zijn Mariken verbindt en ondersteunt met
netwerk en PR de initiatieven en activiteiten
van anderen. Ook ondernemers kunnen helpen
Mariken tot symbool van de stad te maken en
zich verbinden aan Wij zijn Mariken

De proloog van het Marikenjaar werd eind
december 2017 verzorgd door Het Nijmeegs
Soaptheater, dat een bewerking maakte genaamd Mariken van NUmegen. Tijdens het
evenement Soepie Doen na de Kerst, (georganiseerd door Wij Zijn Nijmegen) kozen veel
bezoekers voor de twee varianten van de Marikensoep. Verduveld lekker.

Programma Marikenjaar

Wij zijn Marikenplatform
en -productiehuis

Mariken van Nieumeghen is een verhaal dat
niet alleen tot de verbeelding spreekt en nog
steeds actueel blijkt, het is ook een personage
dat de diversiteit en gelaagdheid van onze stad

Kernactiviteiten in het Marikenjaar zijn de
Marikenprocessie, Marikenweek en een poëziefestival georganiseerd door de Stichting
Poëtisch. De albumrelease van Nijmeegse
Marieke staat gepland in april. De single release van het heimweelied Waar is mijn Stad,
een echte meezinger, komt rond de Vierdaagse
uit. Tijdens de Vierdaagsefeesten kan men
Mariken naar beneden zien storten als ze door
Moenen (de duivel) van de Sint Stevenstoren
wordt gegooid.
Verder bijvoorbeeld presenteert Arthouse Lux
een filmprogramma in samenwerking met de
Stadsschouwburg, zijn er activiteiten in de bi-

bliotheek en in museum Het Valkhof.
Gedurende het gehele jaar zijn er diverse exposities te bewonderen en kan men voorstellingen en lezingen bijwonen. Wij zijn Mariken
sluit hiermee aan bij al bestaande activiteiten
zoals de expositie over Maria van Gelre en de
studiedag van de HOVO.
Nieuwe activiteiten dienen zich regelmatig
aan, dus houd de website www.wijzijnmariken.
nl in de gaten. Je vindt hier de kalender, blogs
en nieuws. Iedereen kan op deze website Marikenactiviteiten laten vermelden. Stuur ons
gerust jouw materiaal zoals columns, blogs,
foto’s en aankondigingen.

Samen Marikenjaar maken

Al meer dan tachtig organisaties met ruim
honderd mensen hebben zin in het Marikenjaar en willen iets doen rondom het verhaal
en het personage uit 1515. Op 27 mei vindt
in de vroege ochtend een Mariken Ommegang
plaats, die de Marikenweek inluidt. Alsof de
duvel ermee speelt, vindt diezelfde dag ook de
Marikenloop plaats, dit jaar voor de zestiende
keer. In 2018 is het Marikenhuis (inloophuis
voor iedereen die geraakt is door kanker) het
goede doel van de Marikenlooporganisatie.
Marikens verschijnen aan de start en zullen
ook anderszins present zijn.

Over alle grenzen

Mariken zoekt niet alleen grenzen op, maar
overschrijdt ze ook. Ook buiten Nijmegen
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voelen mensen zich geroepen om het mirakelspel onder de aandacht te brengen. Zo doet
Balgoij een gooi naar de titel van Marikendorp. Het Marikenpad via Den Bosch voert te
voet, per fiets of met de auto langs de provincie- en landsgrenzen naar Antwerpen. In Antwerpen zelf bestaan plannen om Mariken van
Nieumeghen een prominente rol te geven in
het aangezicht van de stad.
Aan een Arabische vertaling wordt door Nijmeegse Syriërs gewerkt. Pieks: ‘Wist je dat
in de 18e eeuw Mariken van Nieumeghen in
Syrië een regelrechte hit was?’
Op zoek naar Mariken/Marieke/Mariam
Heb je een eigen kunstzinnige of literaire bewerking van Mariken? Heet je Mariken/Marieke/Mariam en ben je trots op die naam? Ken
je plekken in Nijmegen waar het verhaal van
Mariken van Nieumeghen wordt verteld? Ken
je plekken of producten die verwijzen naar
Moenen of Marieken? Heb je ideeën die het
verhaal van Mariken nog breder zichtbaar kunnen maken in de stad? Wil je Marikenjurkjes
voor kids of bijvoorbeeld kapjes maken? Wil
je graag eens in officiële Marikenkledij op de
foto?
Stuur jouw ideeën, ontdekkingen, invallen e.d.
naar de organisatie met toelichting en foto:
Info@wijzijnmariken.nl.

Stadspromotie

De Middeleeuwen bieden een schat aan informatie over de manier waarop wij nu leven
en de geografische ligging van onze steden
en provincies. Niet alleen met de Romeinen
kan Nijmegen zich op de kaart zetten. Mariken van Nieumeghen is een belangrijke geschiedenisbron over de Middeleeuwen en de
overgang naar de Renaissance. De Gebroeders
van Limburg* zijn alom bekend. Wij zijn Mariken hoopt dat vanaf 2018 Nijmegenaren de
geschiedenis en het verhaal van Mariken van
Nieumeghen kennen, haar in hun hart sluiten,
de vele Marikenplekjes weten te vinden én…
Mariken als symbool van Nijmegen omarmen.

Info:

Website WijzijnMariken.nl
Facebook: Wij zijn Mariken en Mariken van
Nieumeghen
Twitter en Instagram: @wijzijnmariken
Mail: info@wijzijnmariken.nl
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Toneelspel van Mariken van Nieumeghen: de moordscène
Geheel links Albert van Dalsum. Grote Markt Nijmegen, 4 augustus 1933

Verhaal Mariken van Nieumeghen
De jonge wees Mariken groeit op bij haar oom Ghijsbrecht, een vroom priester. Op een dag stuurt hij
haar naar de markt in Nijmegen om daar boodschappen te doen. Eenmaal in bruisend Nijmegen aangekomen, vergeet Mariken de tijd. Hierdoor moet ze aankloppen bij haar tante voor onderdak. Helaas…
Mariken is niet welkom en staat op straat. Dit is het moment waarop Moenen (de duivel) verschijnt en
haar troost. Hij biedt haar avontuur en kennis in ruil voor een naamsverandering. Mariken kiest de naam
Emmeken. Zo kan ze de M van Maria in haar naam behouden.
Moenen en Mariken/Emmeken trekken naar Antwerpen. Ze wonen zeven jaar in de Herberg/Café De
Gulden Boom. Wanneer zij heimwee krijgt naar haar familie, keert zij met Moenen terug naar Nijmegen.
Ze komen aan op Ommegangsdag, de verering van Maria. Traditioneel werd op de markt het wagenspel Masscheroen opgevoerd. In Nijmegen vindt wederom een keerpunt in het leven van Mariken
plaats. Zij krijgt spijt van haar zondige leven met Moenen en komt tot inkeer wanneer ze het wagenspel
gadeslaat. Moenen dreigt haar ziel te verliezen, grijpt in en doet een moordpoging op Mariken. Hij gooit
haar in de hoogte en ze valt naar beneden. Een wonder (mirakel)... Mariken overleeft!
Om vergeving te vragen bij de kerk reist Mariken met oom Ghijsbrecht helemaal naar Rome. Zij krijgt
ringen om haar hals. In haar periode van boetedoening verblijft ze als non in een klooster in Maastricht.
Pas wanneer de ringen afvallen, is de boetedoening volbracht. Mariken wordt vergeven en leeft nog
enkele jaren.

Het bronzen standbeeld van Mariken van Nieumeghen van kunstenares Vera Tummers-van Hasselt
uit 1957, met op de achtergrond de toren van de St. Stevenskerk

* Met dank aan de Gebroeders van Limburg voor de jurken in de fotoshoot.
Tekst: MariannA Bakker en Marjolein Pieks		
Kleurenfoto: Gerie Sandmann

Zwart-witfoto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Bewonersplatform
Nijmegen-Centrum

Een bewoner uit de Ringstraten aan het woord

‘Gemeente onderzoekt onze ideeën voor het parkeren’

De gemeente Nijmegen heeft plannen om
van de Ringstraten in de binnenstad (de
Van Welderenstraat, Van Broeckhuysenstraat en In de Betouwstraat) fietsstraten
te maken. Een eerste informatieavond voor
bewoners en ondernemers was afgelopen
oktober. Daarin werd onder meer aangegeven dat aan één kant van de straten de
parkeerplaatsen zouden verdwijnen.
Duidelijk was dat zowel bewoners als ondernemers hierin problemen zagen: bewoners
met een auto en parkeervergunning hebben
het nu al lastig om een parkeerplaats te vinden, hoe moet dit wanneer straks ook nog eens
de helft van de parkeerplaatsen in de ringstraten verdwijnt? En kunnen de bezoekers van
winkels en horeca, die nu met de auto komen,
hun auto straks nog wel kwijt? Wat betekent
dit voor de winkeliers die met hun speciaalzaken afhankelijk zijn van klanten uit een wijde
omgeving? Al gauw bleek dat hiermee in de
plannen geen rekening was gehouden, in de
vragenronde werden dan ook kritische vragen
gesteld hierover.

Van Welderenstraat

Na afloop hebben we met een aantal bewoners
nagepraat met de wethouder en projectleider
en is afgesproken om bij elkaar te komen om
de alternatieven voor het parkeren voor bewoners te bespreken. Inmiddels vinden gesprekken hierover plaats waarbij we als bewoners
ideeën hebben aangedragen, die de gemeente
onderzoekt.
Hoewel de start dus minder was, waarderen

we zeker dat de gemeente er nu voor openstaat
om samen naar oplossingen te zoeken. Het
is natuurlijk nog even afwachten wat hieruit
komt, maar hopelijk bereiken we samen een
mooi resultaat voor bezoekers van onze mooie
binnenstad, maar ook voor de ondernemers én
bewoners.
Tekst: een betrokken bewoner uit de Ringstraten
Foto: Gerie Sandman

Bewonersoverleg met thema
Openbare ruimte
Op maandag 26 februari is het eerste overleg
van het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
(in ‘t Oude Weeshuis, Papengas 8, aanvang:
19.30 uur). Voor deze avond hebben we als
thema de openbare ruimte in de binnenstad.
Inge van den Hoogen, de nieuwe wijkregisseur
openbare ruimte voor onder meer het centrum
en de Benedenstad, stelt zichzelf voor en vertelt één en ander. Ze gaat in op vragen als:
• Wat houdt de functie van wijkregisseur precies in?
• Hoe zit het met de Bel&Herstel-app?
• Hoe zit het met de nieuwe wijze van afvalinzameling

(met containers)?

Het Bewonersplatform NijmegenCentrum komt dit jaar bij elkaar op:
• Maandag 26 februari
• Maandag 23 april
• Maandag 25 juni
• Maandag 24 september
• Maandag 26 november
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8
aanvang: 19.30 uur
Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
bewonersnijmegencentrum@gmail.com
Like onze Facebookpagina:
@bewonersnijmegencentrum

Nijmegen-Centrum,
een bijzonder stadsdeel om in te wonen
Het centrum van Nijmegen is druk en levendig. Er komen
vele bezoekers naar de stad om te werken, winkelen, uit
te gaan en een leuk evenement te bezoeken. Toch wonen
er ook nog meer dan 11.000 inwoners. De Gemeente
Nijmegen heeft voor u als inwoner Facebookpagina’s
van de verschillende staddelen om u op de hoogte te
houden van ontwikkelingen en nieuwtjes vanuit de
gemeente die voor u als bewoner interessant kunnen
zijn. Like en/of volg de pagina: www.facebook.com/
NijmegenCentrum of neem eens een kijkje op de
andere pagina’s: www.nijmegen.nl/diensten/wijken/
wijkwebsites-en-facebookpaginas/
Tekst: Ewart van der Putten, gemeente Nijmegen
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Opgroeien in
Nijmegen-Centrum

Haaitje en Ollie de mammoet nemen een
prominente plaats in, bij de meiden.

Adelheid (6) 			

Vrouwkje (2)

In de stromende regen staan wij als vaste fotograaf en reporter van deze rubriek deze keer voor een
verrassend pand in de Van Welderenstraat, met een groot vraagteken op een geblindeerd roze raam.
Op de deur met gebarsten glas staat “kloppen, bel is kapot”. Kennelijk is er al eens veel te hard geklopt. We belanden in een spannend huis, gehuurd en midden in de stad. De huurbaas doet niet echt
veel aan het onderhoud, zoals zovelen, maar dat mag de pret niet drukken, want wonen in de stad is
heel veel waard. Zeker met kinderen.
Deze keer zijn er twee dametjes aan de beurt, Adelheid en Vrouwkje. Ook aanwezig bij het interview
zijn Tjalling, papa van Vrouwkje en bonuspapa van Adelheid en mama Karlijn.
Waar zijn jullie geboren?
Adelheid en Vrouwkje: Adelheid van 6 jaar en Vrouwkje van 2 jaar zijn allebei geboren in het
Radboudziekenhuis.

Hoe vinden jullie het om te wonen in Nijmegen-Centrum?
Adelheid en Vrouwkje: de kleine Vrouwkje heeft hier nog niet zo veel weet van, maar Adelheid, die op
zondag, maandag en dinsdag op de Hazenkamp woont bij haar papa, vindt het super. Zij heeft ook met de
omliggende winkeliers goed contact. Min of meer zijn dat haar volwassen vrienden. Met een modern woord
heet dat tegenwoordig vramilie. Zo is daar Ingeborg van de speelgoedwinkel de Regenboog, Cees van de
postzegelwinkel, Henri van de boekenwinkel en meneer en mevrouw Peeters van de juwelier. Er wonen
weinig kinderen in deze straat. Alleen Jan van de overkant, die 7 jaar is, is bekend. Binnenkort wordt er een
nieuwe zaak onder het woonhuis geopend. Wat dat wordt is nog een verrassing, vandaar het vraagteken,
maar mama Karlijn verzekert ons dat het leuk wordt.

Met wie wonen jullie in je eigen huis?
Adelheid en Vrouwkje: Met papa Tjalling en mama Karlijn en met een oneindige hoeveelheid prachtig
speelgoed, waarvan veel herkenbaar uit de winkel aan de overkant. De knuffels hamerhaai, genaamd
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Op welke school zitten jullie?
Adelheid zit al in groep 3 van de Petrus
Canisiusschool bij juffrouw Karin en Maaike. De
nu nog 2-jarige Vrouwkje gaat binnenkort naar de
Kroon op de Kronenburgersingel. Adelheid vindt
het niet bijzonder leuk in de klas, floept er zomaar
uit, maar dat valt achteraf wel mee. Adelheid is
een ingetogen meer verlegen meisje, dat heel
goed weet wat ze wil, alles goed observeert en
stilletjes haar eigen conclusie daaruit trekt. Zij
is meer op de achtergrond dan haar zusje maar
wel een stevige en sociale meid, die creatief
is en houdt van dingetjes, frutseltjes (kortom
lekker kneuteren). Vrouwkje is er duidelijk aan
toe om zich te gaan mengen tussen de andere
kleine mensjes, want ze kletst nu al met een
vocabulaire waar menig kleuter nog vraagtekens
bij plaatst. Ook is het dametje een open en
goedlachse entertainer, dus dat gaat helemaal
goedkomen bij de Kroon.
	 Jullie zijn zusjes met een verschil van 4 		
jaar. Is dat te merken?
Mama Karlijn: Ze spelen heel veel met elkaar.
Alleen als er vriendinnetjes over de vloer zijn,
dan schiet Vrouwkje er nog wel eens bij in.
Samen hebben ze het heel leuk en dat is ook
te zien in deze geheel op kinderen ingerichte
woonkamer. Er staat een grote heerlijke
bank, een koeienhuid op de vloer en prachtig
speelgoed. Tot onze verbazing is de doorloop
van de kamer naar de achterkamer voorzien van
een heuse schommel en de achterkamer staat
ook weer half vol met aantrekkelijk speelgoed,
zoals een mooi poppenhuis. Er is wel ruimte
voor de digitale wereld, aldus mama, maar
niet teveel. Lekker spelen met verantwoord
speelgoed, waar je je fantasie nog bij moet
gebruiken, staat in dit warme gezin voorop,
samen met het veelvuldig buiten spelen. Er zijn
in de stad erg veel speeltuinen. Jammer dat zij
er nog niet zelfstandig heen kunnen lopen, maar
papa en mama gaan veel mee. Favoriet is de
speeltuin aan de Coehoornstraat omdat daar
veel speeltoestellen zijn ook voor de peuters.

Het Kraaiennest in Bottendaal is ook geliefd bij de meisjes en natuurlijk is op
loopafstand ook het Kronenburgerpark.
	 Wat zijn jullie hobby’s?
Adelheid danst bij Impro vi, waar fantasie werkelijkheid wordt in elke les.
Mama Karlijn vult aan dat het een mix is van alle dansvormen zoals ballet,
tapdance en vrije expressie. Sprookjesachtige kledij met diadeempjes
en make-upjes maken elk dansuur tot een ware belevenis, waarbij het
hoogtepunt de jaarlijkse voorstelling is. De kleine Vrouwkje plukt hier de
vruchten van en krijgt thuis privéles van haar grote zus. Zij kan dus ook al
ballerina rondjes draaien en door de knietjes buigen.
	 Hebben jullie ook hartsvrienden?
Adelheid heeft er twee: Zennah en Linne. Zij spelen vaak bij elkaar en als
de vriendinnetjes bij Adelheid komen spelen worden ze altijd eerst weer
even geshowd aan Cees van de postzegelwinkel. Vrouwkje zal op de Kroon
ongetwijfeld een eigen vriendenclubje scoren.
	 Waar worden jullie heel blij van?
Allebei: Knutselen en cadeautjes worden de meisjes blij van en natuurlijk
van de knuffels Haaitje en Ollie. Adelheid heeft haar eigen muziekspeler met
koptelefoon. Daar is ze ongelooflijk blij mee. Papa Tjalling verduidelijkt dat
het lekker “Old School” radio is. Hij heeft 14 jaar bij Kroese gewerkt en de
meiden krijgen dus alle genres mee qua muziek. In de achterkamer prijkt dan
ook een geweldige wand met de meest uiteenlopende bands.
	 Wat is jullie favoriete vakantieland?
Het favoriete land strekt zich uit rondom de tent aldus het ouderpaar. Die tent
staat vaak op Schiermonnikoog en is dan tot nu toe een ingericht exemplaar.
Voor kleine mensjes is niets zo heerlijk als het kampeerdersbestaan…lekker
buiten…en speelkameraadjes zijn altijd in de buurt.
	 Wat is je lievelingseten?
Adelheid: Volmondig verzucht zij bruine bonen oftewel chili con carne.
Vrouwkje lust alles, vult Adelheid aan. Daar houden we het dus op.
	 Wat willen jullie later worden?
Adelheid: Geen flauw idee, zegt ze, waarbij mama Karlijn aanvult dat het met
de week wisselt. Alles komt voorbij van kapster tot danseres. Vrouwkje heeft
echt geen flauw idee en wordt gewoon Vrouwkje.

Hier eindigt het interview. De dames laten via lichaamstaal weten, dat dit wel
voldoende was. Dat vinden wij eigenlijk ook wel. Het was weer reuze gezellig
en mooi om achter een voordeur te kijken, waarbij het kind en de kinderwereld
centraal staan. Twee ouders die de kinderen omarmen en hen meenemen op
een avontuur dat “leven” heet.

Qader Shafiq

Een compliment voor Nederland
Laatst waren we samen met een aantal vrienden uitgenodigd bij een vriendin
die ik al heel lang ken. We aten een uitsluitend vegetarische maaltijd, waarvan
de ingrediënten grotendeels uit haar eigen moestuin kwamen. Het eerste diner
buitenshuis in 2018 inspireerde mij om me voor te nemen dit jaar eigen voedsel
te verbouwen en minder vlees te eten. Dit moet mijn grootste bijdrage worden
als burger van de stad die dit jaar de groene hoofdstad van Europa is, de
Green Capital.
Naast de gezelligheid van verantwoord eten en drinken waren we ook met
elkaar aan het reflecteren op onze levens. Onze vrienden en vriendinnen,
die zeer betrokken zijn bij de samenleving, hadden vooral veel zorgen over
de staat van de wereld, de positie van mensen met een andere culturele
achtergrond in Nederland en de toenemende angst, onzekerheid en polarisatie.
Ik merkte dat zowel ik als onze Iraanse vriend Siamak zeer kritisch waren
over de ontwikkelingen in Nederland. Wij gebruikten een aantal keren de
term witte Nederlanders. Dit baarde onze vrienden zorgen. Hoezo wij-zij?
Of wij-jullie? Van Siamak kon ik zijn kritiek goed begrijpen. Hij was heel lang
als uitgeprocedeerde vluchteling uitgesloten van de kansen op een opleiding
hier. Zelfs toen hij in aanmerking kwam voor een pardon-regeling wilde de
toenmalige Nijmeegse burgemeester hem geen verklaring geven om in
aanmerking te komen voor studiefinanciering. Als reactie hierop kwamen
vrienden in actie. Ik weet nog dat wij samen met een toenmalige Nijmeegse
wethouder de Nijmeegse Vierdaagse liepen om deze jonge gemotiveerde
vluchteling zijn studie mogelijk te maken.
Siamak, die nu een academicus is met een excellente carrière, voelt zich
nog steeds anders bejegend. Dat doet hem pijn. Ik, die mij goed thuis voel in
Nederland, vooral in Nijmegen, gedraag me als een puber. Ik schop tegen het
systeem, ik ben vaak kritisch. Maar als ik stilsta bij mijn positie realiseer ik me
dat ik het heb getroffen een Nederlander te zijn.
Inmiddels hadden we een paar flessen leeggedronken. We wisten dat wij de
kritiek, die wij op Nederland en op ‘witte Nederlanders’ hebben, in Afghanistan
of Iran, Rusland of Marokko niet zouden durven uiten. Het feit dat wij dit hier
wel kunnen, is een compliment voor Nederland. Fijn dat er mensen zijn bij wie
je welkom bent, en waar de werelden elkaar kunnen ontmoeten. Door deze
ontmoetingen word je geïnspireerd om anders naar jezelf en naar de wereld
om je heen te kijken. Ik hoop dat ik dit jaar mijn bijdrage kan leveren aan een
betere wereld door een groene flexitariër te zijn.
Qader Shafiq

Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Jacqueline van den Boom

Foto: Gerie Sandman
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Op 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. In een serie bespreekt de redactie met de lijsttrekkers van de politieke partijen wat
zij voor Nijmegen-Centrum hebben bereikt en willen bereiken. In dit nummer Renske Helmer-Englebert van de SP en Ammar Selman van de PvdA.

Renske Helmer-Englebert, SP

‘We moeten de stad leefbaar houden voor álle bewoners’
ne bus. Het is het toefje slagroom. We willen
10 miljoen investeren in wijkbudgetten. Over
een deel krijgen bewoners zeggenschap.’

Duurzaamheid

Steeds meer huizen gaan van het gas af. Dat
is de toekomst. Dit kan effecten hebben op
de inkomens. Men spreekt al van duurzaamheidsarmoede. Wat vindt de SP?
‘Woningcorporaties moeten hun woningen
zuiniger maken zonder dat de huur omhoog
gaat. Mensen in sociale huurwoningen moeten hierop kunnen vertrouwen. Er dreigt een
probleem voor mensen met een koopwoning
en een lager inkomen. We moeten zorgen
dat de energierekening in de toekomst voor
iedereen betaalbaar blijft. De gemeente moet
nadenken over een regeling, zodat duurzaamheidsmaatregelen voor iedereen te financieren zijn.’

Centrum

Renske Helmer-Englebert

Renske Helmer-Englebert is wethouder
wijken, openbare ruimte, onderwijs, vroegtijdig schoolverlaten, sport en accommodaties. Ze is lijsttrekker van de SP en
woont in de Wolfskuil.
Wat wil de SP de komende vier jaar bereiken?
‘Wij willen 6000 nieuwe woningen voor de
stad. Je moet zorgen voor sociale huur, middelhuur en koop in één buurt. Het beste is
wanneer er in een wijk een gemengde bevolking woont. Dankzij de SP is de afvalstoffenheffing afgeschaft. Hierdoor betaalt 80
procent van de bevolking minder belasting
en zijn huurders 100 euro goedkoper uit. We
willen nu de OZB met 20 procent verlagen
voor mensen met een koopwoning. Woningen
10

moeten makkelijk aangepast kunnen worden,
zodat ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven. En zorg voor kleinschalige buurtzorghuizen, waar zorgbehoevenden samen met hun
partners kunnen wonen. De openbare ruimte
moet dementievriendelijk worden, zodat mensen met dementie in de wijk kunnen blijven.’
‘We willen 500 nieuwe stadsbanen. Dat zijn
banen voor mensen die nu thuiszitten. Met bijvoorbeeld wijkvegers en toezichthouders maken we de stad schoner en veiliger. Er moet
een goed ov-netwerk blijven bestaan. De bus
blijft in de Burchtstraat. Wij willen voor 65-plus
de bus gratis houden. Ze moeten ook een
kleinkind gratis kunnen meenemen. Breng
Flex mag geen vervanging zijn van de gewo-

Hoe kijkt de SP aan tegen de binnen- en
Benedenstad?
‘Het centrum is meer dan ondernemers en
middenstand. Er wonen ook mensen. We
moeten meer oog krijgen voor de binnenstad
als woonplek. Bewoners zorgen voor de
leefbaarheid. Gemengd wonen is belangrijk.
Studenten zijn vaak minder betrokken bij hun
directe woonomgeving, gezinnen en starters
veel meer. We moeten de doorgeslagen verkamering van gezinswoningen tegengaan.
Daarom gaan we 2000 kamers bouwen voor
jongeren en studenten. We moeten de stad
leefbaar houden voor álle bewoners. Daar
moeten we veel meer op sturen. Het is zoveel
drukker geworden. We hadden eerst één
koopzondag per maand, nu elke week. Het
is zeven dagen in de week druk. Is het noodzaak om alles alle dagen open te hebben?
We zijn blij met de vergroening van de binnenstad, bijvoorbeeld de Bloemerstraat. Dat
mag wat sterker.’

Trots

Ben je zelf ergens trots op?
‘Ik ben trots op de Heumensoordschool. Álle
kinderen hebben recht op onderwijs. In Nijmegen is plek voor mensen die in nood zitten. Ik
hoop dat de stad weer kiest voor sociaal, en
dus ook voor zichzelf.’
Tekst: René van Berlo en Toon Kerssemakers
Foto: Jacqueline van den Boom

Ammar Selman, PvdA

‘De bewoners van de binnenstad hebben recht op goed wonen’
zoekers en mantelzorgers moeten bewoners
in het centrum kunnen bereiken. De PvdA
pleit voor het invoeren van een mantelzorgpas, waardoor een mantelzorger elk uur van
de dag gemakkelijk dáár kan komen waar hij/
zij nodig is.’
‘Wat betreft veiligheid: niet alleen méér
camera’s en handhaving. Besteed daarnaast
aandacht aan sociale controle. Zoek contact
met mensen uit de gemeenschap die gezag
uitstralen. Denk na hoe drugsdealers kunnen worden ontmoedigd. Kortom, maak een
totaalplan van aanpak voor het hele gebied.’

Verkeer

‘De binnenstad voor iedereen bereikbaar
houden. Daar heeft ook het centrum wat aan.
Maak daarom de Graafseweg niet hetzelfde
als de Hatertseweg. Wij ondersteunen alle
plannen om ringstraten beter aan te laten
sluiten bij het centrum. De bushalte weghalen uit de Burchtstraat, maar niet zonder een
goed alternatief, zoals elektrische busjes. De
PvdA is ook voorstander van een verkeersvrije Waalkade.’

Duurzaamheid noodzaak

Ammar Selman

Ammar Selman is geboren in Bagdad.
Sinds 2005 is hij Nijmegenaar. Tijdens zijn
studie aan de Radboud Universiteit was
hij politiek al sterk geïnteresseerd. Na zijn
afstuderen in 2011 heeft hij definitief voor
werken in de politiek gekozen.
Wat wil de PvdA bereiken?
Ammar: ‘De PvdA wil de komende vier jaar
meer sociale woningen in de binnenstad, de
verkamering terugdringen, nauw samenwerken met ondernemers om het centrum tot de
huiskamer van Nijmegen te maken. We willen
het aantal evenementen - met alle geluidsoverlast voor de bewoners - terugdringen.’

Leefbaarheid en veiligheid

‘De PvdA vindt het belangrijk dat de binnenstad geen pretpark wordt. Bewoners in
het centrum hebben recht op goed wonen.
Het aantal festiviteiten in de binnenstad kan

worden verminderd. Ook moet lawaaioverlast beter worden aangepakt. Beteugel de
wildgroei: te veel horeca in de binnenstad is
niet goed voor de leefbaarheid. Niet voor niets
zijn horecaconcentratiegebieden vastgesteld.
De horeca heeft zelf ook belang bij diversiteit.
Niet méér van hetzelfde. Wij willen de vinger
goed aan de pols houden en niet zomaar
vergunningen laten afgeven.’
‘En verder: géén sociale huurwoning verkopen zonder dat daar een ander voor in de
plaats komt. De PvdA wil afspraken maken
over een vast percentage huurwoningen.
Aanpak van leegstand in de binnenstad blijft
noodzakelijk. Illegale verkamering brengt de
leefbaarheid van de binnenstad eveneens
in gevaar. Wij willen dat tegengaan. Goede
wijkvoorzieningen zijn onontbeerlijk voor
ontmoeting en verbetering van leefbaarheid.
Houd daarom ‘t Oude Weeshuis in stand. Be-

‘Duurzaamheid is voor ons allemaal’, vervolgt
Ammar. ‘Ook voor toekomstige generaties.
Het gaat veel geld kosten. Kijk bijvoorbeeld
naar de bedragen die nodig zijn om woningen
van het aardgas te halen. De PvdA wil zich focussen op mensen die die kosten niet zomaar
kunnen betalen. De ontwikkelingen van pilots
zoals in Meijhorst worden door de PvdA op
de voet gevolgd. De komende periode dienen
structurele plannen gemaakt te worden om
“duurzaamheidsarmoede” tegen te gaan.’
Hoe worden de bewoners bij dit alles betrokken?
Ammar: ‘We kijken niet weg van wat mensen
nodig hebben. Het maken van goede plannen gaat niet zonder bewoners. Bewonersinspraak hoeft daarbij echt niet altijd langs
officiële kanalen. Huisbezoek naar aanleiding
van concrete plannen leert bijvoorbeeld ook
veel over wat leeft. Daarnaast blijft de PvdA zoals altijd - wijkbezoeken organiseren. Van
nieuwe experimenten voor bewonersparticipatie valt veel te leren. In de plannen van de
PvdA staat dat voor activiteiten in wijken extra
middelen ter beschikking komen. Maar het
mag niet zo zijn dat een enkel groepje voor
alle andere bewoners gaat beslissen. Er is
geen ruimte voor wijkkoningen.’
Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Er zijn ook partijen die nog niet in de raad zitten, maar daar graag in willen komen. Bij de kopijsluiting van dit nummer waren dat er vier: 50PLUS,
Ouderen Belangen Nijmegen, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Zij beschrijven op deze pagina’s hun belangrijkste punten.

Alle kandidaten van de Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren
Marijn Gunnink, lijsttrekker ChristenUnie

ChristenUnie-Nijmegen

Wonen in Nijmegen voor
iedereen toegankelijk
De Nijmeegse woningmarkt zit op slot. Dat geldt ook voor het centrum
en de Benedenstad. De ChristenUnie Nijmegen vindt dat het anders
kan en moet. De wachttijd voor een sociale huurwoning is 18 jaar. Dat
blijkt uit onderzoek met gegevens van de verdeelwebsite Entree. De
wachttijd voor een huurhuis in het centrum is nog veel langer, soms
wel meer dan 30 jaar! Ook zijn er veel te weinig goedkope koophuizen
en huurhuizen in het middensegment. Daarom wonen gezinnen vaak
in te kleine huizen en kunnen jongeren geen eigen plek vinden.
Wonen in Nijmegen moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in het
centrum en de Benedenstad. Daarvoor zijn drie maatregelen nodig.
Ten eerste wil de ChristenUnie Nijmegen eerlijke afspraken over het
verdelen van sociale huurhuizen. Een groot gezin heeft een groot huis
nodig, een alleenstaande kan een kleiner huis huren. Ook starters
moeten kans maken op een huis. Nu weegt de wachttijd te zwaar mee
bij toewijzing. Het aantal mensen dat in het huis gaat wonen moet
ook meetellen. Dit geldt natuurlijk alleen voor de verdeling van sociale
huurhuizen.
Ten tweede kunnen de woningcorporaties meer bouwen. Wij willen
leegstaande kantoren gebruiken voor goedkope huurhuizen. In het
centrum kan de gemeente meer vergunningen geven om boven winkels te wonen.
Ten derde wonen te vaak mensen met een hoog inkomen in een sociaal huurhuis. Daar is belastinggeld niet voor bedoeld. Daarom kan
de woningcorporatie het huis verkopen aan de huurder en de winst
gebruiken om meer goedkope huurhuizen te bouwen. Zo blijven wijken
gevarieerd en heeft iedereen een passend huis.
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Het is tijd voor Plan B
in Nijmegen!
Nijmegen is een prachtige stad die haar best doet om groen en duurzaam te zijn. Toch zullen we op korte termijn grotere stappen moeten
gaan zetten om te zorgen dat onze stad de komende decennia nog
leefbaar blijft voor mens en dier. Daarvoor is een omslag nodig in het
denken. In plaats van de mens centraal te stellen, moet de gemeente
de planeet en al haar bewoners centraal stellen. Te vaak gaan economische en kortetermijnbelangen nog voor op het welzijn van mens en
dier.
De Partij voor de Dieren wil dat Nijmegen in 2030 al klimaatneutraal is,
in tegenstelling tot in 2045 energieneutraal. We willen meer aandacht
voor dierenwelzijn en het groenbeheer moet drastisch veranderd worden. Planten in plaats van kappen, biodiversiteit in plaats van tegels,
bloeien in plaats van maaien. De gemeente moet meer maatregelen
nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zorg wordt in de eigen omgeving geregeld en toegankelijker voor zorgvragers.
Er komen meer woningen voor starters en mensen met een kleine
portemonnee. Die woningen worden natuurinclusief en duurzaam gebouwd. Kwetsbare groepen, mens én dier, worden door de gemeente
beschermd.
De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Nijmegen die de
belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt
kiest voor het gemeentelijk beleid.
Vanuit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Nijmegen.
Plan B. Omdat er geen planeet B is.

Hans van Deurzen, lijsttrekker 50PLUS

VSP gaat samen met 50PLUS-Nijmegen

50PLUS is
de nieuwe naam
50PLUS is de nieuwe naam waarmee de Verenigde Senioren Partij
(VSP) de verkiezingen ingaat op 21 maart. De doelstellingen van beide
partijen liggen zo dicht bij elkaar dat door samenwerking een krachtige
ouderenpartij ontstaat die veel meer kan doen voor onze Nijmeegse
burgers. Hiermee wordt ook verdeeldheid en versplintering van ouderenpartijen voorkomen, want dit zou wel het slechtste zijn voor de belangen van onze ouderen, maar ook voor de jongeren waarvoor beide
partijen staan.
Wat de Benedenstad en het centrum aangaat is 50PLUS van mening
dat de leefbaarheid en dienstbaarheid aan de bewoners vaak zwaar
onder druk staan en het ondergeschoven kindje dreigen te worden.
Zo zijn er vergevorderde plannen om het openbaar vervoer niet meer
over de Waalkade te laten rijden met vaste bushaltes. In plaats daarvan zouden Brengflex bussen worden ingezet die veel duurder zijn en
vaak lange wachttijden en reistijden kennen. Verder is het plan om de
bus niet meer door de Burchtstraat te laten rijden en zou ook de Valkhofroute via de Hertogstraat komen te vervallen. Dit alles is om een
snelfietsroute dwars door het centrum mogelijk te maken waarbij geen
plaats meer is voor de bus of auto. 50PLUS schrikt van dit veel te ver
doorgeschoten beleid.
Daarnaast zijn er ook geregeld klachten over evenementen die voor
overlast zorgen. Een bruisende benedenstad is mooi maar er zijn wel
grenzen. Nijmegen is groter dan de Benedenstad alleen. Sommige
evenementen zouden ook beter verdeeld kunnen worden over de stad
en bijvoorbeeld verplaatst kunnen worden naar Nijmegen West of
Noord. Ook de geluidshinder van motoren in de zomertijd is voor velen
een bron van ergernis. De politie heeft de bevoegdheid om hiertegen
op te treden maar doet dit niet ondanks diverse verzoeken daartoe.
Voor 50PLUS is dit onacceptabel.
En zo zijn er veel meer belangen die het centrumgebied en de Benedenstad aangaan maar vanwege de beperkte schrijfruimte moeten wij
het hierbij laten.

nijmegen

Leo Venderbosch, lijsttrekker OBN

Ouderen Belangen Nijmegen

Is Nijmegen
seniorenvriendelijk?
De nieuwe beweging Ouderen Belangen Nijmegen is er voor iedereen
die zich nu bewust is van later. In de leeftijdsgroep tussen 45 en 70
jaar heeft Nijmegen nu 48.000 inwoners en boven de 70 jaar tellen
we 17.000 inwoners. De komende 10 jaar zal dus bijna de helft van
Nijmegen meer aandacht gaan vragen op alle gebieden, zoals wonen,
zorg, mobiliteit, inkomen en veiligheid. Deze groep dient daarom goed
vertegenwoordigd te zijn in de raad. De coalities van landelijke partijen
hebben helaas veel nieuwe bezuinigingen doorgevoerd en heel veel
taken overgeheveld naar gemeenten. Dit ging te snel en nu moeten er
ook in Nijmegen reparaties worden uitgevoerd. In de raad hebben we
geen landelijke, maar lokale partijen die opkomen voor de Belangen
van alle Ouderen in Nijmegen.
Is Nijmegen seniorenvriendelijk? Voor het centrum zijn er veel wensen
en we noemen er enkele:
• In de winkelstraten en op pleinen meer lange dubbelzijdige banken
plaatsen als rustpunt. Dit zorgt voor meer contact tussen het winkelend
publiek, leuk voor toeristen en noodzakelijk voor ouderen.
• Wirwar van regels voor marktkraamhouders verminderen, stimuleren
in vernieuwing van marktaanbod voor verlevendiging van stadscentrum.
• Meer groen in de stad, zowel wintergroen als zomerbloeiers.
• Meer handhavers om storend fietsgedrag en scooters uit te bannen.
• Stimuleren in het geschikt maken van bestaande panden voor senioren. Volgens experts is het tijd dat de gemeente en senioren samen
initiatief nemen.
Steun Ouderen Belangen Nijmegen, ook jij wordt ouder, ook jij hebt
(groot)ouders. Vele Nijmegenaren hebben de komende jaren te maken
met mantelzorger te zijn of worden, met pensioen gaan, willen verhuizen, baan verliezen, achteruitgang in welzijn. Investeren in een groter
netwerk kan je toekomst versterken, beter je zorg regelen.
Met jullie stem kunnen we veel idealen voor de grootste groep Nijmegenaren invullen in de raad.
Oud = in. Lees ook onze site: www.ouderenbelangennijmegen.nl.
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Kronenburgerpark

Dierenverzorgers en bestuur op 12 januari 2018

25 jaar

De Stichting Vrienden Kronenburgerpark
bestaat dit jaar 25 jaar. Een reden om even
kort terug te kijken op de geschiedenis van
het park en die van de dieren.
Na het slechten van de stadswallen rond 1874
is dit park ontworpen door Lieven Rosseels,
een Belgische tuinarchitect, in de Engelse
landschapsstijl. De rond 1878 opgerichte Vereeniging tot Verfraaiing van Nijmegen schonk
in 1912 herten, vogels, eenden, ganzen en
zwanen aan het park en verzorgde ze ook.
Om onduidelijke redenen is deze vereniging
ter ziele gegaan en werd de verzorging van de
dieren door de gemeente overgenomen. Ook
waren er parkwachters, die zich bekommerden om plant en dier in het park. De laatste
bekende zijn Tinus van Megen en Jan Lamers.
En dan besluit de gemeente dat de verzorging
te duur wordt. Maar de buurtbewoners gaan
actievoeren voor het behoud van de dieren14

weide en volière met de dieren. Met resultaat.
Met ingang van 1 januari 1994 neemt de Stichting Vrienden Kronenburgerpark het beheer en
de dieren over (zie hiernaast).
In die 25 jaar heeft de stichting zich ontwikkeld
tot een hedendaagse organisatie van enthousiaste vrijwilligers. Het binnenhalen van de benodigde gelden blijft ieder jaar weer een klus,
maar het lukt. Gelukkig draagt sinds vorig jaar
de gemeente weer bij aan het onderhoud van
gebouwtjes en hekken.
Het maken van plannen is voor de dierenverzorgers een uitdaging. Plannen, zoals wat
voor dieren, hoe gaan we om met fokken, hoe
richten we de volière mooier in, hoe bouwen
we een klimtoestel voor de geitjes. Hierover
wordt gebrainstormd met elkaar. Eens per jaar
komen dierenverzorgers en bestuur bij elkaar
voor gezelligheid en een hapje en drankje.
Daar ontstaan dan ook de ideeën (zie foto).
Over de activiteiten die dit jaar ontplooid gaan
worden vanwege het 25-jarig bestaan, komt informatie in de volgende Marikens. Heeft ú een
idee, laat het ons horen.

Overnamebon uit 1993
Tekst: Joke van Onna

Foto: Gerie Sandmann

BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

Stichting Benedenstad Nijmegen is
een initiatief van gemeenteraadslid Jo
Janssen van Gewoon Nijmegen en bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij wil bewoners in woonzorgcentra, personen
die gebruik maken van een dagopvang
en senioren die niet meer in de gelegenheid zijn zelfstandig een uitstapje
te maken, iets extra’s bieden. Naast het
organiseren van dagjes uit is de stichting nu bezig met het realiseren van
een nieuwe stadstuin bij buurtcentrum
‘t Oude Weeshuis aan de Papengas in
Nijmegen.

NL
NL Doet
DOETinIN

’t Oude
’T
OUDEWeeshuis
WEESHUIS
Op 9 maart doet Stichting Benedenstad
Nijmegen (SBN) weer mee met de jaarlijkse NL Doet dag. Dit keer in samenwerking
met Buurtvereniging Bataafs Kwartier. We
hebben een heel leuk programma samengesteld.

We beginnen om 9.30 uur met de
voorbereidingen en het einde is om circa
14.00 uur.

Met de groep van SBN gaan we de stadstuin
achter buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aanpakken. De winter heeft zich tot nu toe niet
echt laten zien. Wel moet er nog veel blad opgeruimd worden, we willen de tuintafel in de
beits zetten en we kunnen weer even lekker
alles los schoffelen. Als dan alles weer opgeschoond is, kunnen we wat voorjaarsplantjes
poten en de moestuin ook weer wat op orde
brengen. Misschien kunnen we daarna het terrasmeubilair al uitpakken. Met een beetje geluk kunnen we buiten een kopje koffie drinken.

Voor verdere informatie kun je kijken op
www.NLDoet.nl
of op de Facebookpagina’s:
• Stadstuin ’t Oude Weeshuis
• Stichting Benedenstad Nijmegen

Intussen is een ander groepje vrijwilligers bezig het cafégedeelte van het Weeshuis in orde
te maken voor een heerlijke high tea, gecombineerd met Oudhollandse spelletjes. Voor
deze activiteit hebben wij de senioren uit de
buurt en de gespreksgroep die altijd in ’t Oude
Weeshuis komt, uitgenodigd. Al met al maken
we er een gezellige dag van.

Nieuwsgierig geworden?
Loop gerust even binnen, de koffie staat
klaar.

Of bellen naar telefoonnummer
06 18 47 36 89 (Els Stouthamer).
Kennismaken met de gespreksgroep
In het buurtcentrum komt om de week een
groep actieve ouderen bij elkaar. Ze praten onder het genot van een kopje koffie over allerlei
thema’s. Ook worden er activiteiten en uitstapjes georganiseerd.
Wilt u eens kennismaken met deze groep?
Voor informatie kunt u bellen met Tineke van
Iersel (06 50 69 19 70) of Mia (06 40 15 01 85).

William Nijland

Lentekriebels
Hebt u ze al gevoeld, de eerste zonnestralen
die op uw blote huid vielen? De warmte die
naar binnen drong. Ik wel. Zoals elke winter
voel je de kou. Die moet eruit. Dat kan
maar op een manier en dat is buiten, naar
de zon. Vaak gebeurt dat in onze woon- of
werkomgeving. Thuis, voor de deur of op het
terras. Telefoontje bij de hand. Fijn gevoel.
Kopje koffie, gebakje. Ja, een gebakje, dat
mag ook wel eens een keer. Heerlijk. Bent
u nog bij me of droomt u al weg? Even de
oogjes sluiten, de zon voelen. HALLO, wel
op je telefoon blijven letten EN laat je niet
afleiden door types met enquêtes of rare
vragen. Of je moet ook een nieuwe telefoon
willen en de mensheid wat gunnen. Let ook
even op bij de buurtjes en gebeurt er iets,
zie je dat ze er een pikken…BEL 112 en hou
de politie aan de lijn. Loop met de dief mee
op een afstandje TOT wij erbij zijn. Dat geeft
u een enorm goed gevoel. Ons ook hoor.
Sommigen onder ons hebben ook een tuintje.
Daar gaan we lekker klussen en natuurlijk
wordt het huis gelucht en soms ook grondig
schoongemaakt. Tja, u weet waarschijnlijk
al wat ik ga zeggen. Vorig jaar werd er
ingebroken bij mensen, maar de gemiddelde
crimineel is lui. Hij loopt liever binnen door de
open deur, of graait door het open raam iets
van de keukentafel af. Tegenwoordig heeft
men het liefst cash, goud of andere juwelen,
mobiele telefoons, laptop, maar dan geen
oud ding. Rommel maken doen ze allemaal.
Maar DAT willen we niet. Zijn we net bezig
met de grote voorjaarsschoonmaak en dan
de boel weer verstoren. Maak dus uw huisje
netjes en zet daarna de boel open en ga
lekker in het voorjaarszonnetje zitten.
Geniet.
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

Tekst en foto: Els Stouthamer
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Hulpverlening vlak na het bombardement, Grote Markt, 22 februari 1944

De vergeten rol van de Kunstbeschermingsdienst
Veertien Amerikaanse bommenwerpers
troffen Nijmegen op dinsdag 22 februari
1944 in het hart. De temperatuur kwam
die dag onder nul. Er waren op die heldere
zonnige ochtend en de dagen ervoor veel
vliegtuigen in de lucht in de omgeving van
de stad. Operatie Argument was van start
gegaan met als doel om de Duitse luchtvaartindustrie zwaar te treffen.
Bijna achthonderd slachtoffers en vele gewonden waren er te betreuren. Een ongekende ramp die de stad in haar ziel raakte.
Bij de brandbestrijding na het bombardement
waren velen betrokken. Zo kwamen de mannen van de Kunstbeschermingsdienst direct in
actie. Vanuit hun post in de Waag bevonden
zij zich dichtbij de brandende gebouwen aan
de Grote Markt. Wie waren deze leden van
de Kunstbescherming en waarom waren zij,
in tegenstelling tot de brandweer, wel in staat
direct het vuur te bestrijden?
16

Diepe schacht

Slechts weinig Nijmegenaren weten dat
er zich onder de grond vlak voor de Waag
nog steeds een diepe schacht bevindt. Een
ondergrondse gang voert naar deze vergeten
stille getuige uit de oorlogsjaren. In augustus
1940, enkele maanden na het begin van de
Duitse bezetting, werd er in de lokale kranten
melding gemaakt van deze watervoorziening.
Volgens de Provinciale Geldersche en Nij-

Schacht Grote Markt

meegsche Courant was de schacht 53 meter
diep. Om het water op te kunnen pompen was
er twintig meter onder de grond tevens een
elektrische motor geplaatst die het water in de
leidingen kon persen. Mocht de elektriciteit
wegvallen was er nog geen man over boord.
Onder de trappen van het Waaggebouw was
een motor geplaatst die met behulp van een
dynamo stroom kon opwekken. Deze motor
werd beschermd door een speciaal gebouwd
vertrek van gewapend beton dat bescherming
bood tegen bomscherven.
Deze watervoorziening viel onder de verantwoordelijkheid van de Kunstbeschermingsdienst. Deze dienst had tot taak om bij een
ramp de historische panden in de nabijheid
te beschermen. Het betrof het stadhuis, de
Waag, de voormalige lakenhal, Latijnse
school en de Stevenskerk. De Karolingische
kapel en Barbarossaruïne op het Valkhof
werden inwendig versterkt en voorzien van
zandzakken.

Het gebombardeerde pand van Vroom & Dreesmann

Nieuw onderdeel

Al voor de oorlog werd besloten om de reeds
bestaande Luchtbeschermingsdienst uit te
breiden met een nieuw onderdeel. Deze
Kunstbeschermingsdienst had tot taak om
in diverse steden in Nederland in totaal zo’n
honderd monumenten te beschermen tijdens
rampen. Met enige trots werd er in de krant
melding gemaakt van het feit dat Nijmegen
de eerste gemeente was die de organisatie van
de Kunstbeschermingsdienst op poten had
gekregen.

Bombardement

Men kon in die tijd natuurlijk niet bevroeden
dat Nijmegen zo zwaar zou worden getroffen
tijdens de oorlogsjaren. Op 22 februari ontplofte een van de eerste bommen in de directe
nabijheid van de Grote Markt. Op steenworp
afstand van de commandopost van de Kunstbeschermingsdienst kwamen de bommen met
een enorm lawaai tot ontploffing.
Ploegcommandant Thissen beschreef in een
rapport van 20 maart 1944 de gruwelijke
gebeurtenissen. De Kunstbeschermers bleken
zich op tal van fronten ingezet te hebben bij
de brandbestrijding en hulpverlening. Nadat
omstreeks kwart over één het sein klonk
begaven de mannen zich naar buiten om
naar de blijkbaar nog steeds overvliegende
vliegtuigen te kijken. Zij zagen een formatie
vliegtuigen steeds lager op de stad aanvliegen en hoorden het luchtalarm weer klinken.
Vrijwel tegelijkertijd ontploften de bommen
slechts tientallen meters verderop. De man-

nen die buiten stonden werden tegen de grond
geslagen, maar raakten gelukkigerwijs niet
gewond. Na de laatste ontploffing verzamelden de mannen van de Kunstbescherming
zich bij de piketpost in de Waag.
Na een eerste snelle inventarisatie bleek dat
de torens van de Stevenskerk en de Augustijnenkerk waren verdwenen. Ook waren er in
de Burchtstraat, op de Grote Markt en in de
Stikke Hezelstraat hevige branden uitgebroken. Er werd direct alarm geslagen en
telefonisch om extra hulptroepen gevraagd.
De pompinstallatie werd in werking gesteld
en men begon spoorslags met het blussen
van de brandende Vroom & Dreesmann. Na
verloop van tijd werden de slangen verlegd
naar het Stevenskerkhof en omgeving. Een
tweede groep hield zich bezig met het redden
van mensen die onder het puin lagen. Zwaargewonden werden vanuit de Augustijnstraat
en Stikke Hezelstraat naar de Grote Markt
vervoerd. Vanaf daar werden auto’s ingezet
om de slachtoffers naar de ziekenhuizen te
brengen.

Blussen

De gehele nacht is met het bluswerk doorgegaan en is er tot 4.50 uur zonder stagnatie
water gegeven. Tot en met 25 februari heeft
de Kunstbeschermingsdienst zich beziggehouden met nablussen. Ploegcommandant
Thissen prijst in het verslag de onderlinge
samenwerking en komt tot de conclusie dat
de manschappen hun taak naar behoren hebben voldaan.

De eerstehulpverlening na het bombardement
op de hoek van de Augustijnenstraat - Grote
Markt op 22 februari 1944

Onderbelicht

De rol van de Kunstbeschermingsdienst is na
de oorlog lange tijd onderbelicht gebleven.
Het waren juist deze mannen die als eerste
de vuurzee in de Vroom & Dreesmann te lijf
zijn gegaan. Nadat zij amper de tijd hadden
gekregen om van de schrik van de ontploffende bommen te bekomen zijn zij direct
tot actie over gegaan. Terwijl de arriverende
brandweer op de Grote Markt in eerste
instantie machteloos bleek als gevolg van de
weggevallen waterdruk, hadden de collega’s
van de Kunstbeschermingsdienst direct water
tot hun beschikking dankzij de waterput met
bijbehorende motor.

Sradswandeling Nijmegen

De bevlogen historici van Stadswandeling Nijmegen voeren al meer dan tien jaar
historisch onderzoek in eigen beheer uit en
ontwikkelen op basis hiervan gedegen historische stadsrondleidingen. Het aanbod bestaat
inmiddels uit meer dan vijftien wandelingen.
Bezoekt u de site www.stadswandelingnijmegen.nl voor meer informatie!
Tekst Martijn Vermeulen
Kleurenfoto: Stadswandeling Nijmegen
Zwart-witfoto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Gewapend met zaklamp op weg naar het monument van de Leeuw

ONONTDEKTE PLEKJES IN HET CENTRUM EN DE BENEDENSTAD

EEN

IMPRESSIE

Nieuwsgierig naar nog onontdekte plekjes
in het centrum en de Benedenstad hebben
fotograaf Gerie en reporter Anneke zich
voor 9 januari aangemeld als deelnemers
aan de puzzelwandeltocht. Deze gratis
tocht is georganiseerd door de Activiteitencommissie Benedenstad met als doel
om centrum- en Benedenstadbewoners de
buurt en elkaar beter te leren kennen.

Gewapend met goede wandelschoenen, een
zaklantaarn, een pen en het fototoestel reizen
we af naar de verzamelplek in het Oude
Weeshuis om 19 uur. Het wemelt er letterlijk
van de deelnemers en we horen al dat dit er
buiten verwachting veel zijn, namelijk honderddrie. Dit vereist enig improvisatietalent,
maar Henk Lamers en zijn helpers verzinnen
snel een oplossing. Ze maken groepen van
tien deelnemers en de ene groep vertrekt
linksom het pand uit en de andere groep
rechtsom. Halverwege komen de beide groepen elkaar dan tegen, maar daar wacht dan
een heerlijke kop warme chocomel of thee
met een kuukske. We maken kennis met ons
18

VAN

DE

PUZZELWANDELTOCHT

groepje 10. Een gezellig clubje uit de Nonnenstraat met twee kinderen erbij. Die twee
laatsten mogen de klus klaren door de goede
antwoorden onderweg te zoeken. Wij zijn er
voornamelijk om de knusse saamhorigheid te
snuiven en leuke anekdotes te vertellen over
vroeger, maar ook te horen van elkaar.
De tocht voert ons door de Lange Hezelstraat
en Stikke Hezelstraat naar de eerste opdracht, waar ter hoogte van het stadhuis het
bronzen monumentje staat van de carnavalsprinsen, die zich omhoog wurmen rondom
de Sint Steven. De kinderen weten al gauw
de datum te vinden waarop het monument
is onthuld. Verder gaat het langs Arminiaanseplaats en kippenhokken richting Groene
Balkon. Vandaaruit de Casinotrappen en/of lift
naar beneden om in de vitrine te kijken, wat of
zich daar bevindt… De Romeinse Muur. Even
verderop wordt de naam van de kunstenaar
gevraagd die het Mozaïek heeft gemaakt
en in de Nonnenstraat het jaar waarop de
Synagoge werd uitgebreid met de school. In
diezelfde Nonnenstraat staat een auto met
de chocomel en andere versnaperingen en

komen we de omgekeerde routelopers tegen.
Het wordt even een leuke kletspartij daar bij
de oude muur van de Commanderie.
We vervolgen onze weg langs de Johannieterhof en Korenmarkt richting Kanunnikenhuisjes, waar weer een jaartal moet worden
opgezocht. Ook op het Stevenskerkhof wordt
weer een datum verlangd, waarna we bij
Moenen de trappen aflopen richting de prachtige muurschilderingen bij de onderdoorgang
naast de fietsenwinkel in de Stikke Hezelstraat. De kinderen in ons groepje hollen
vooruit en weten alles moeiteloos te vinden.
Wij vinden het leuk om te zien, dat er toch
nog bewoners zijn die nooit achter de huizen
doorlopen over de vele hofjes en pleintjes.
Aangekomen in de Houtstraat lopen we door
naar de Titus Brandsmastraat, wiens sterfdatum wordt verlangd. Dan heeft ons groepje
wat moeite om het plantsoentje aan de
Parkdwarsstraat te vinden. Uiteindelijk toch
de plaquette gevonden waarop staat WFW
van de Wagt. Gelukkig zijn er wat ouderen die
nog Romeinse cijfers kunnen lezen, want dat
konden de kinderen echt niet. Op naar de kin-

De carnavalsprinsen

derspeelplaats in het park. Het is nu echt wel
nodig om de zaklamp te gebruiken, al is het
maar om niet in een hondenkeutel te stappen
op weg naar het monument van de Leeuw.
Ook de zoektocht naar een tekstbord aan de
achterkant van het bruggetje verloopt niet
helemaal vlekkeloos. Gelukkig zit er een meneer op het bankje, die andere groepen ook al
heeft zien zoeken en steeds verstoord wordt
in zijn rust. Hij verklapt de plek van het bord
en verder gaat het richting Joris Ivensplein,
waar de datum van de val van Jan van Hoof
wordt gevraagd en voor wie het monument is
opgericht. Verwonderlijk is dat bijna niemand
wist dat Gravendal een naam van een straat
is in de Benedenstad. We lopen nog door de
keermuur heen richting het hoge water en een
stukje langs de Waalkade. Wie hielp de Nijmeegse bevolking, wordt daar gevraagd en in
welk jaar. We ruiken de erwtensoep al en het
roggebrood met spek in het Oude Weeshuis.
Het wordt nog heel erg gezellig daar met nog
een aantal vragen, die wij niet allemaal goed
hebben beantwoord, maar de organisatie is
zo lief om onze twee kinderen een prijsje te
geven. Mariken wil de activiteitencommissie heel erg bedanken voor hun inzet, de
voortreffelijke soep, het heerlijke brood en de
gezelligheid. We hebben genoten.

Aan de warme chocomel
Tekst: Anneke Arzbach

Foto’s: Gerie Sandmann

Vervlogen kruitdampen

Goede voornemens
Als de Mariken op de deurmat ploft, is het
carnavalsgedruis alweer verstomd, de kruitdampen van het vuurwerk zijn allang vervlogen en de maand januari ligt alweer achter
ons. Januari was de tijd om de balans op
te maken voor veel mensen, concluderend
dat alle goede voornemens al aan het vervliegen zijn naarmate het jaar vordert. Dat
ene sigaretje kan toch eigenlijk niet zo heel
veel kwaad, een vette hap op z’n tijd is best
lekker en die vermaledijde weegschaal zal
wel aan vervanging toe zijn; dat hardlopen
is toch vaak een gebeurtenis in de regen
en die onaardige buurman blijft na alle
vriendelijkheid toch een vervelende chagrijn. Kortom, het nieuwe is precies aan het
worden zoals het oude en daarbij duurt een
jaar best lang. Elk jaar weer blijkt dat maar
een half procent mensen slaagt in de opzet
om een voornemen tot een goed eind te
brengen als deze precies ingaat op 1 januari. Laten we het dit jaar dan ook maar eens
proberen op 10 maart, 21 mei en desnoods
op 23 december. Accepteer in die tussenliggende tijd, dat je goed bent zoals je bent
met je teveel aan kilogrammetjes, je looks,
je nukken en eigenaardigheden en verslavinkjes. Dat helpt. Trek je niets aan, van wat
anderen van je vinden en probeer met een
vrije geest te denken en beslissingen te nemen over zaken die er echt toe doen. Zaken
die er echt toe doen zijn op het bredere vlak
de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Dat zijn zaken, waar het wel van belang is
dat goede voornemens niet verdampen. We
hebben al kennis kunnen maken met een

aantal gezichten van politici in de Mariken
en zijn benieuwd naar alle verkiezingsprogramma’s en dan vooral, wat zij willen met
ons stadsdeel: centrum, Benedenstad en
haar bewoners. Benieuwd of alle plannen
ten uitvoer worden gebracht. Verdwijnen de
grote bussen nu echt uit de Burchtstraat,
wordt de markt verplaatst, gaat de politiek
nu het wonen boven winkels voortvarend
aanpakken en de verkamering een halt toeroepen. Wij als bewoners hebben wensen
genoeg: huisvesting voor ouderen zodat
deze in de wijk kunnen blijven wonen en
hun ruime woning weer kan worden gevuld
met gezinnen is een voorbeeld. Ook de verloedering in sommige straten is een doorn
in het oog van menigeen, samen met het
verdwijnen van veel “gewone” winkels en de
alsmaar toenemende horeca.
Als onze nieuwe politici in 2018 hun best
doen om alle voornemens waar mogelijk te
realiseren, daarbij wat minder gebruik maken van social media, waarin alleen maar
loze kreten en beloftes worden gedaan, en
zich meer bezighouden met niet lullen maar
poetsen, dan zijn wij dik tevreden en gaan
we goed gemutst naar de stembus. Welke
partij doet er niet toe, als het maar wordt
waargemaakt, wat er wordt beloofd. Aan het
einde van het jaar een spetterend vuurwerkje aan de Waalkade, voorafgegaan door een
fraai kerstgebeuren, dat kan wedijveren met
de omliggende gemeentes en we kunnen er
weer tegenaan. Wij zijn benieuwd.
Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann
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DE REVUE DER SPORTEN
VERGETEN VERLEDEN

KIJKJES BIJ NEDERLANDSCHE AUTOMOBIEL-HANDELAREN
DE FIRMA L. A. MOLL TE NIJMEGEN
Begin twintigste eeuw was De Revue der
Sporten hét sportmagazine van Nederland.
Automobielen hoorden daarbij. Het blad
ging op bezoek bij belangrijke autobedrijven. De firma L.A. Moll in Nijmegen was
er een van. Het bedrijf was de Nederlandse
importeur van het toen al roemruchte merk
Dion-Bouton. Op 13 mei 1909 verscheen de
reportage, die hieronder integraal is afgedrukt.

E
L.A. Moll in de deuropening van zijn Rijwielen
en Reparatieplaats, Van Welderenstraat 112

EN indruk van ruimte, van lichten van
een letterlijk florisante zaak. Geen woekeren met ruimte, geen opeenhooping
van allerlei voorwerpen wegens plaatsgebrek — niets van dat alles, hetgeen zoo dikwerf in groote steden aanduidt, dat er ruimte te
kort komt en uitbreiding ten koste moet gaan
van licht, lucht en aangenaam werken. Zoo is

De originele pagina’s in de Revue der Sporten, tweede jaargang, nummer 26, 13 mei 1909
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de herinnering aan ons bezoek bij de firma L.
A. Moll te Nijmegen, die, zooals bekend is,
de Dion-Bouton auto’s in ons land met groot
succes heeft ingevoerd. De firma Moll heeft
haar kantoren, magazijnen en werkplaatsen in
de van Welderenstraat 112-116 en haar garage
in dezelfde straat 100-102. Een motorreparatie-inrichting bevindt zich in de 2e Walstraat
113-121, zoodat eigenlijk een groot huizenblok door de firma tusschen die twee straten
in beslag wordt genomen. Vandaar die frappeerende indruk van veel ruimte, vooral wanneer men, zooals wij, bij vergissing niet door
de hoofddeuren binnenkomt, maar in een der
vele andere ingangen verdwaalt, en daardoor,
à bout portant, midden door al die afdeelingen
moet dwalen vóór de eigenlijke kantoren te
bereiken.
Een zeer net geveltje is als hoofdingang te
beschouwen en daarin doet het ornamenteele
wiel zeer aardig. Rechts in de groote Showroom, waardoor men de Dion-Bouton’s kan
bewonderen, en gaat men binnen, dan lokt in
die Showkamer een aardig hoekje tot zitten
uit. Natuurlijk kunnen daar de passanten, de
clientèle en de aanstaande koopers der firma
eenige oogenblikken over auto’s keuvelen.
Daar vlak achter is een der garages, zoodat
men, binnenrijdende, bij slecht weder, onmiddellijk uit zijn wagen, op de fauteuils, desnoods by de kachel, kan neervallen!
‘s Avonds maken de verschillende gevels en
lokalen der firma Moll een eigenaardig effect,

Dion-Boutons in de showroom van garage L.A. Moll

daar het electrisch licht niet gespaard wordt.
De firma is, wat dit betreft, voor Nijmegen
eigentlijk het adres voor electrisch licht, daar
zij reeds langen tijd een contract heeft met de
firma Siemens en Halske voor installaties hier
te lande en een geweldig groote voorraad van
allerlei soorten kleine en groote onderdeden
voor electrische verlichting. Specialiteit is zij
in het veranderen van gaskronen in electrische
kronen, en de zaal, waar al die modellen van
kronen hangen, is bepaald een kijkje afzon-

derlijk waard. Wij zagen daar een zeer antieke
kroon in bewerking om, zonder het karakter
van het fraaie, waardevolle ornament te schaden, voorzien te worden van eenige dozijnen
gloeilichtlampjes. Zulk een installatiebureau
van Siemens & Halske is voor Nijmegen van
veel waarde en onwillekeurig zijn wij daardoor
van de auto’s afgedwaald en van de verdere afdeelingen in deze groote automobielzaak.
Wat te zeggen van de werkplaatsen, van
de montage-inrichtingen, van de magazijnen,

‘De achtergevel der reparatieplaats voor automobielen. Tuf-tufs en hun doktoren’

‘Het fraaie effect van een gloeilampverlichting
in een helder wit geschilderde etalageruimte
van de garage L.A. Moll bij avond.’ Reproductie uit: Gebruikt Electriciteit! Reclameuitgave der Gemeente-Electriciteitswerken te
Nijmegen, eerste serie no. 2 ‘Onze Winkels’,
Nijmegen 1910

waarin de onderdelen van auto’s en fietsen opgestapeld liggen? De heer Moll en zijn chef, de
heer J. C. van Ogten kunnen trotsch zijn op de
resultaten behaald, dank zij noesten ijver, kennis van zaken en ondernemingskracht.
In September wordt het 12 jaar, dat de firma
bestaat en menig schotje, menige muur, ja zelfs
een paar huizen bezweken voor hun werkkracht, toen de zaak steeds uitgebreid moest
worden. Thans bestaat het personeel uit circa
45 man, en tikken de schrijfmachines op de
kantoren voortdurend, gaan de telefoonschellen tusschen de afdeelingen onophoudelijk en
komen er soms handen te kort, hoewel het damespersoneel al heel aardig in de business mee
helpt.
De Dion-Bouton’s zijn bekend. Ze behoeven, evenmin als goede wijn, een extra krans.
De nieuwe 4 cylinders 25 P. K. typen B. T. model 1909 worden door kenners geroemd.
De 1909 nieuwe toerauto’s van de DionBouton doen zeven hoofdtypen zien.
Het zg. «Grande Marqué de Puteaux» voorziet in de talrijke aanvragen naar een klein
rijtuig, dat, behalve een niet hoogen prijs, het
voordeel heeft van gering verbruik, weinig
onderhoud en gemakkelijk te besturen. De fabriek is er in geslaagd zoo’n rijtuig te fabriceeren, dat jaren dienst kan doen, en het succes daarvan is voornamelijk te zoeken in den
stelregel van de firma, dat slechts het allerbeste
grondmaterieel voor alle onderdeden mag gebruikt worden, zelfs voor de goedkoope auto’s.
Alleen zeer groote fabrieken, beschikkende
over de beste en nieuwste werktuigmachines
kan dezen stelregel handhaven. Dat kleine, so21
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‘Winkelverlichting van de fa. L.A. Moll bij
avond.’ Reproductie uit: Gebruikt Electriciteit!
Reclame-uitgave der Gemeente-Electriciteitswerken te Nijmegen, eerste serie no. 2 ‘Onze
Winkels’, Nijmegen 1910

L.A. Moll op een gemotoriseerde driewieler voor zijn rijwielzaak, 1903

liede type van de Dion-Boutonwagens is voorzien van een 8 P.K. 100 x 120 monocylindermotor en wordt afgeleverd met tonneau- of
phaétonwagenwerk.
De zes andere nieuwe typen zijn van 9, 10,
12, 18 en 30 P.K. en de reeds genoemde 25
P.K.
Aan de keurmerkende constructie van de
voornaamste onderdeden van het chassis heeft
de Dion-Bouton niets veranderd, daar voldoende gebleken is hoe goed die in den praktijk van
jaren voldeden. Met de kettingoverbrenging
is absoluut gebroken. Voor de zware wagens
en voor de industrieele auto’s is het merk de
Dion-Bouton zeer gezocht. De constructie van
deze groote auto’s is toch zeer eenvoudig. Het
is het A. B. C. van autofabricage! L’ A. B. C.
staat er tusschen de spaken van het wiel, dat
het fabrieksmerk is van de Dion-Bouton-fabriek (en daarom ook door de firma Moll als
gevelversiering is gekozen) en juist door die
eenvoud van constructie is de populariteit verkregen. In Parijs is ‘t het populaire merk.
De Parijsche Auto-Taxi gebruiken het type
B. O. Het ligt echter niet op den weg dezer
artikelen om Auto-typen te beschrijven, daar
22

het alleen geldt »kijkjes« bij de handelaren.
Slechts willen wij er nog op wijzen, dat de
groote Fransche fabriek dezer auto’s een af-

zonderlijk blad uitgeeft, genaamd »Le De
Dion-Bouton«, Journal Industriel Hebdomadaire. Vóór ons ligt de 17e jaargang daarvan,
hetgeen genoeg zegt.
De firma Moll zal zeker gaarne aan belangstellenden eens een proefnummer van dat
merkwaardige grootformaat blad toezenden,
waarin men volstrekt niet uitsluitend reclame
zal lezen, maar zeer interessante, en ook amusante artikeltjes, zelfs ook over de luchtvaart
enz.
Waar een automobielfabriek er een groot
eigen nieuwsblad op nahoudt, daar is elke poging om nog meer lof van het fabrikaat te verkondigen, feitelijk overbodig.
Men leze’ dus »Le De Dion-Bouton!«
Vient de paraitre, Messieurs!
Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: merendeels P.H. Kauw,
collectie Regionaal Archief Nijmegen

Later verhuisde Garage Moll naar de St. Annastraat op de hoek met de Thijmstraat. Op de foto een
Spyker (model C4). Van 27 november 1920 tot en met 2 januari 1921 heeft deze auto, bestuurd door
vier chauffeurs, continu op en neer gereden tussen Nijmegen (Garage Moll) en Sittard. De auto
reed ruim 30.000 kilometer en vestigde daarmee een internationaal record

Vroeger

en nu

Tweede Walstraat 113-121

WAAR GARAGE MOLL WAS

Van Welderenstraat 110-114

Kleurenfoto’s: Gerie Sandmann
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Limo komt aan

Roos Schlikker

WAANZIN IN VERHALEN
MET AUTEUR ROOS SCHLIKKER
Kom op 20 februari van 20.00 tot 22.00 uur
naar de Bibliotheek De Mariënburg voor een
bijzondere avond met Roos Schlikker. Als u haar
nog niet kende van haar eerste boek Het eerste
miljoen is het moeilijkst of haar nieuwste boek
Huisje boompje beest, dan kent u haar wellicht
wel als tafeldame in De Wereld Draait Door of
als deelnemer bij de laatste Wie is de Mol.
In boeken komen vaak specifieke interesses van
schrijvers terug. Een fascinatie waar ze graag over
vertellen. In Bibliotheek De Mariënburg nodigen
bekende auteurs zélf hun gasten uit om het gesprek
aan te gaan over een onderwerp: van waanzin tot
culinaire literatuur. De avonden zijn soms luchtig,
soms serieus en met de nodige humor. Maar boeken
staan altijd centraal. Deze keer in De schrijver
vraagt gaat schrijver Roos Schlikker in gesprek met
Bram Bakker. Een avond over waanzin.
Goede schrijvers proberen de gekte vaak op te
zoeken, het buitenissige, de diepste wensen en
angsten van hun personages. Met een moeder die
aan een bipolaire stoornis leed, ziet Roos het als
haar missie om aandacht te vragen voor depressie
en psychiatrische aandoeningen. Daar (be)vraagt
ze de ideale gast voor: Bram Bakker. Bram is
schrijver van onder meer Geluk uit een potje en
Gekkenwerk, maar was daarnaast ook de psychiater
van de moeder van Schlikker. Ingrediënten voor
een bijzonder gesprek.
Datum: 20 februari. Tijd: 20 tot 22 uur. Locatie:
Nijmegen, Bibliotheek De Mariënburg. Prijs: leden
en studenten 7,50 euro, overige bezoekers 10 euro.
Tekst: Sanne van den Heuvel
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Foto: Fjodor Buis

Nieuwe woorden,
nieuwe voornemens
Een van de meest, zo niet meest, opvallende woorden door een mij niet bekende
jury gekozen enige jaren terug, was het
woord ‘weigerambtenaar’. Duidelijk woord
en ieder weet wat ermee bedoeld wordt. Er
is een keuze gemaakt tussen een heleboel
andere woorden die we in het spraakgebruik
hebben ontwikkeld de afgelopen tijd. Zo
is het opvallend dat we heel veel Engelse
woorden en termen gebruiken om dingen
duidelijk te maken. Een goed voorbeeld
is altijd het woord website. Ieder kent dat
woord wel en het is een aanduiding van een
plaats op het internet. Overigens, het woord
van 2017 was ‘appongeluk’! Dit om aan te
geven dat appen en autorijden echt niet
kunnen samengaan.
Er is in het verleden een poging gedaan om
het woord website te vertalen en te gebruiken in het Nederlands. De Vlaamse variant
werd erbij gehaald en uiteindelijk, na rijp
beraad, kwam men op het woord ‘webstek’.
Wellicht mooi op het eerste gezicht maar in
het dagelijks spraakgebruik is het toch echt
niet handig om te gebruiken. De Engelse
term blijft dan halsstarrig in gebruik.
Er is ook een woord dat de afgelopen jaren
in het spraakgebruik opdook en dat we half
aanhoren maar normaal gesproken niet
gebruiken. Ik hoorde het een persoon op
televisie gebruiken en het gaf direct aan wat
het betekende. Dat is het voordeel van televisie: als je iets wil uitleggen dan heb je het
plaatje er direct bij. Om die reden begreep

iedereen wat er bedoeld werd. Zonder televisie zou dat anders geweest zijn.
Het is het woord ‘sorry-limo’. Als je het
woord leest denk je; ‘oh, het zal wel’. Als
je echter ziet wat er bedoeld wordt, dan
wordt het gelijk duidelijk. Het gaat om het
programma ‘Familiediner’ van de onvolprezen Bert van Leeuwen. Al menig seizoen
populair bij velen. De limo staat geparkeerd
in of rond het stadscentrum en mensen
stappen in en kijken in de camera. Er worden excuses aangeboden door jong en oud
en het meest opvallende krijgt een dinerbon
aangeboden door Bert.Zo wordt een leuk
woord gevormd van twee aparte woorden
die elk hun eigen betekenis hebben. Samen
vormen ze onderhand wel een begrip. Er
wordt in die langste auto van Nederland
spijt betuigd over iets dat dichtbij gebeurd
is en rechtgezet moet worden. Ieder heeft
ermee te maken en de auto wordt in vele
steden van Nederland ingezet, ook onlangs
weer in het centrum van Nijmegen. Het
zorgt bovendien voor leuke televisie! Ik zou
dit woord willen uitroepen tot het mooiste
woord van dit jaar en wat mij betreft de
komende jaren. Af en toe kunnen zeggen
‘het spijt me’ is een uitstekende manier van
omgaan met elkaar.
Bert mag vaak langskomen. Zo’n dinerbon
is altijd meegenomen. Maar spijt betuigen
mag ook in een Fiat 500!
Vincent Beijk
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SP-lijsttrekker Renske Helmer:
“Een sociale stad is alles behalve vanzelfsprekend. Anderen staan klaar om af te breken wat wij de afgelopen vier
jaar hebben opgebouwd. De SP laat dat niet gebeuren:
wij zetten geen stap terug, maar maken juist een sprong
vooruit. Wij houden Nijmegen sociaal, staan naast de
mensen en zijn eigenwijs genoeg om de rechtse wind uit
Den Haag te trotseren. Een stem op de SP is een stem
voor jezelf én voor elkaar!”

STEM 21 MAART SP - LIJST 1
INVESTEER IN DE WIJKEN:
10 MILJOEN EXTRA VOOR
ONDERHOUD EN VOORZIENINGEN

MET 500 EXTRA STADSBANEN
MAKEN WE NIJMEGEN VEILIGER,
SCHONER EN SOCIALER

STOP WONINGNOOD EN VERKAMERING, BOUW MEER BETAALBARE
WONINGEN VOOR JONG EN OUD

GRATIS BUS VOOR 65+ MOET
BLIJVEN, FATSOENLIJK OPENBAAR
VERVOER VOOR ALLE WIJKEN

HANDEN AF VAN DE ZORG:
WE HOUDEN DE LAAGSTE EIGEN
BIJDRAGE VAN NEDERLAND

HUREN OMLAAG EN 20% MINDER
OZB VOOR WONINGEIGENAREN

OP NIJMEGEN.SP.NL LEES JE MEER over onze standpunten, onze
mensen en hoe de SP al jaren samen met bewoners in actie komt om
onze stad beter, socialer en mooier te maken!
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LEZINGEN@ZONNEBLOEMNIJMEGEN.NL
Dinsdag 20 februari 2018 om 14.00 uur

Dinsdag 24 april 2018 om 14.00 uur

Thema:
Spreker:
Locatie:
Entree:

Thema: De Geschiedenis van de Benedenstad
Spreker: Rene van Hoften, amateurhistoricus en medeauteur boeken
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8, zijstraat Lange Hezelstraat
Entree: 4 euro inclusief koffie of thee in de pauze
		
In de Nijmeegse Benedenstad ligt de bakermat, de ziel, het hart van
het oude Nimwegen. Onderaan de voet van de zeven heuvels werd het
Nijmeegse stadsdialect geboren en hier ontstond door de dichte opeenhoping van huizen en bewoners een heel eigen stadscultuur, met
straatmuzikanten, baronnen en bedelaars, kaaisjouwers, visvrouwen,
schippers, stoomboten en de veerpont naar Lent. Er lagen vele cafés,
logementen, bordelen, zowaar een echt stadskasteel en diverse koloniale kazernes. Na de afbraak van de wallen vertrok een groot deel van
de bewoners naar de bovenstad en deed grootschalige verkrotting haar
werk. Pas na 1980 kwam er een nieuwe woonwijk tot bloei.
Amateurhistoricus René van Hoften, bekend als medeauteur van boeken zoals Huus toe Lillekerd en ’t Hert is der uut, heeft een mooi beeldend en meeslepend verhaal gemaakt van de geschiedenis van de Benedenstad vanaf ongeveer 1500 tot heden.

Brandgrens024
Bregje Jaspers, eigenaar ontwerpbureau STUDIO 0404
't Oude Weeshuis, Papengas 8, zijstraat Lange Hezelstraat
4 euro inclusief koffie of thee in de pauze

Deze lezing wordt gehouden door initiatiefneemster Bregje Jaspers van
het Brandgrens024-project.
Met de Brandgrens024 wordt door middel van ongeveer achthonderd
herinneringsplaatjes de brandgrens van het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944 getoond in het huidige stratenpatroon van de
binnenstad. Het bombardement verwoestte het stadshart van Nijmegen
en kostte bijna achthonderd mensenlevens, vele duizenden raakten gewond.
De markeringen in de straten, met de namen van alle slachtoffers, zijn
tot stand gekomen dankzij vele honderden donaties van mensen die dit
project een warm hart toedragen. Vaak kwamen de reacties van familieleden van de omgekomen Nijmegenaren.
Tijdens de lezing vertelt Bregje Jaspers waarom zij dit project startte,
hoe het vorm kreeg en licht ze de laatste stand van zaken toe. Vrijwel
alle markeringen zijn nu gelegd.
Samen met haar vader Rob Jaspers en het Gilde Nijmegen heeft ze
enkele jaren geleden ook een stadswandeling rond de brandgrens samengesteld. Die wandeling is gebundeld in een handzaam boekje met
herinneringen aan vele ‘pijnmomenten’ van die 22 februari 1944.

Dinsdag 20 maart 2018 om 14.00 uur
Thema:
Spreker:
Locatie:
Entree:

advertentie

KASTEN OP MAAT
Zo mooi kan perfectie zijn

Iran (het vroegere Perzië)
Jan Driessen, filmmaker van zijn verre reizen
’t Oude Weeshuis, Papengas 8, zijstraat Lange Hezelstraat
4 euro inclusief koffie of thee in de pauze

Iran een land met oude geschiedenis. Teheran is de hoofdstad van Iran
en heeft 10 miljoen inwoners. In de stad staat, in het Golestan paleis,
de met bladgoud beklede Pauwentroon bezet met 2600 edelstenen.
Het Witte en het Groene paleis waren de voormalige residenties van
de Sjah. Khom is een bedevaartplaats voor Moslims, tevens geboorteplaats van Khomeiny. Yazd is een bijzondere stad met smalle straatjes
en prachtige koopmanshuizen. Yazd is waarschijnlijk vijfduizend jaar
oud en de warmste stad van Iran. Ze is geheel gebouwd van leem vermengd met stro. Abyaneh is een meer dan 1700 jaar oud historisch
dorp. Het dorp heeft door haar hoge geïsoleerde ligging min of meer
haar oorspronkelijke constructie weten te behouden. Persepolis, was de
glorieuze hoofdstad van het Perzische Rijk. Ze is gesticht door Darius
de Grote en door Xerxes verder voltooid. In de stad SHIRAZ is de Eram
tuin een bezienswaardigheid. Isfahan is de culturele hoofdstad van Iran.
De stad heeft een monumentale architectuur en staat op de lijst van
werelderfgoed.

Oude Graafseweg 96 - Nijmegen- (024) 377 42 00
www.bouwmarktvanwerkhoven.nl
www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven
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Gewoon Nijmegen:
‘Neem de Nijmegenaar nou eens serieus!’

‘Opkomen voor de gewone Nijmegenaar,
vooral voor de mensen die het moeilijk
hebben. De lasten op maat omlaag brengen
voor degenen die het echt nodig hebben.
Inwoners en kleine ondernemers snel helpen
en niet allerlei moeilijke regels opstellen.
Luisteren naar de ideeën en de kritiek uit alle
wijken. En er wat mee doen! Uitleggen waar
hun geld naar toe gaat in begrijpelijke taal.’
Dat is de boodschap waar lijsttrekker Jo
Janssen van Gewoon Nijmegen al jaren
op hamert. Dat zijn ook de belangrijkste
punten in de campagne voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Jo Janssen, Nijmegenaar in hart en nieren,
is al twaalf jaar ‘hèt gezicht’ van Gewoon
Nijmegen in de gemeenteraad. In onvervalst
Nimweegs en als ‘luis in de pels’ komt hij in de
gemeenteraad op voor de gewone mensen en
voor de kleine ondernemer.

advertentie

‘Gewone mensen snappen echt niet waar
de gemeente mee bezig is. Ze snappen niks
van plannen die geschreven worden achter
de tekentafel. Ze lezen geen dikke pillen
gemeentetekst in moeilijke woorden. En ze
worden gek van allerlei belachelijke regels en
procedures, waarmee ze van het kastje naar
de muur worden gestuurd. Vind je het dan
gek dat ze de gemeente en de politiek niet
interesseert en niet vertrouwen.’
‘Het zijn de bewoners van de gewone wijken
die het allerbeste weten wat er in hun wijk
gebeurt, maar daar doet de gemeente niets
mee. Inspraak? Medezeggenschap? Laat me
niet lachen! De gemeente heeft toch allang
beslist.’
‘De gemeente is er voor de mensen en niet
andersom. De gemeente bepaalt nu eenzijdig
waar al het geld naartoe gaat en hoe met de
behoeften van mensen wordt omgegaan. Dat
moet dus helemaal anders.’

Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om
Vriend van Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor
de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van
Nijmegen.
Voor 100 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens
op onze speciale Vrienden-van-Marikenpagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze
jaarlijkse Vrienden-van-Marikenborrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt
huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de
bibliotheek en diverse supermarkten en horecagelegenheden.

STOUTHAMER CATERING
Kelfkensbos 51 | 6511 TB Nijmegen
T 06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

FABIO HERENKAPSALON
Lange Hezelstraat 19 | 6511 CA Nijmegen
T 06 21 53 24 96

GEWOON NIJMEGEN
Korte Nieuwstraat 6 | 6511 PP Nijmegen
T 024 329 9622
www.gewoonnijmegen.nl

HET LEMKE
Lange Hezelstraat 59 | 6511 CC Nijmegen
T 024 360 20 09
www.hetlemke..nl

Mr. Jack’s
MR. JACK’S
Kelfkensbos 50 | 6511 TB Nijmegen
T 024 323 10 43
www.mrjacksnijmegen.nl

L&S bed- en interieurmode
E-mail: info@l-en-s-bedmode.nl
www.l-en-s-bedmode.nl

Cafetaria Vuurens
Smetiusstraat 16 | 6511 ES Nijmegen
T 024 322 42 73

Moenen Woondecoratie
en Projecten
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

Taxi Citax Nijmegen
Voor particulier, zakelijk en ziekenvervoer.
T 024-3241503 of 06-047758888
www.citaxnijmegen.nl

LEENDERS
Hertogstraat 52 | 6511 SC Nijmegen
T 024 322 28 66
www.leendersnijmegen.nl

Koffiehuis De Heerlijckheid
Stikke Hezelstraat 54 | 6511 JZ Nijmegen
T 024 350 14 29
www.heerlijckheid-nijmegen.nl

Schoenmakerij Tweehuysen
In de Betouwstraat 42 | 6511 GD Nijmegen
T 024 323 31 60
www.schoenmakerijtweehuysen.com

Milder administraties & belastingen
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

PATATHUISJE PICCOLINO
Lange Hezelstraat 23 | 6511 CB Nijmegen
T 06 21 53 24 96
www.piccolinonijmegen.nl

Peter Janssen Schilderwerken
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406
www.pjschilderwerken.nl

de Dukenburger
GEERLING OPTIEK
Voor brillen en contactlenzen
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.nl

Siam Thai Palace
Kelfkensbos 52 | 6511 TB, Nijmegen
T 024 679 37 77
www.siamthaipalace.nl

Eethuisje Moqui
Lange Hezelstraat 58 | 6511 CL Nijmegen
T 024 323 00 03
www.facebook.com/moqui.stones

ZUSTERBLAD VAN MARIKEN
Zwanenveld 6355 | 6538 RP Nijmegen
T 06 54 645 175
E-mail: info@dedukenburger.nl
Twitter: @dukenburger
www.facebook.com/dedukenburger
pdf te vinden op: www.meijhost.com

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten? Mail naar onze hoofdredacteur: René van Berlo, redactiemariken@gmail.com
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Nijmegen-Centrum
Voortgang gebruiks- en beheerplan 2017 | 2018

Fotografie: Jacqueline van den Boom

Benedenstad en Stadscentrum

Beste bewoner van Nijmegen-Centrum,
Met plezier bieden wij u de voortgangsbrief over het gebruiksen beheerplan 2017/2018 aan. Samen maken we onze stad steeds
mooier, daar zijn wij trots op. In 2017 hebben velen van u meegedacht en (mee)gewerkt aan de inrichting van uw wijk. U kunt
op het kaartje zien wat we in 2017 samen bereikt hebben.
In 2018 gaan we de website nijmegen.nl/mijnwijkplan verder
uitbreiden. Hier kunt u meebepalen hoe het wijkbudget in uw
wijk wordt besteed en uw wensen en ideeën voor de openbare
ruimte plaatsen. We bekijken dan met u en andere wijkbewoners
hoe we dit uitwerken en uitvoeren. De gemeente ondersteunt
u daarbij graag.

Als wijkregisseur openbare ruimte van de stadsdelen Midden,
Zuid, Centrum en Bottendaal ben ik voor uw wijk het aanspreekpunt. Het is belangrijk dat de openbare ruimte schoon, heel,
veilig en voor iedereen goed toegankelijk is en dat we daar
samen voor zorgen. U kunt mij benaderen met uw plan of idee
voor participatie in bijvoorbeeld groenstroken, speelvelden,
ontmoeten of andere gezamenlijke buurtactiviteiten.
Goede plannen ondersteunen we graag!
Ik ben benieuwd welke wensen u op nijmegen.nl/mijnwijkplan
plaatst en hoe u het wijkbudget voor 2018 wilt inzetten.
Vriendelijke groeten,

Is er iets kapot, vuil of niet in orde in uw wijk? Meld dit ons dan
via de vernieuwde Meld & Herstelapp of de website Nijmegen.nl.
Hartelijke groet,

Inge van den Hoogen
Wijkregisseur openbare ruimte
Nijmegen Midden, Zuid,
Centrum en Bottendaal

Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte

Contact
Kleine gebreken of klachten over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone
via de Meld&HerstelApp of via tel. 14 024. Heeft u wensen of ideeën voor de openbare
ruimte in uw wijk kijk dan op nijmegen.nl/mijnwijkplan. Andere vragen kunt u mailen
naar i.van.den.hoogen@nijmegen.nl of bel 024-329 3167.

nijmegen.nl/mijnwijkplan

NijmegenCentrum

Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Ben van Hees
Wethouder Binnenstad

Centrum
Voortgang gebruiks- en beheerplan 2017 | 2018
Benedenstad en Stadscentrum
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Boomwortelopdruk Hoogstraat verwijderd en
struikelgevaar weggenomen.
Wortelopdruk terrassen Waalkade 17 en 19 verwijderd,
verzakkingen hersteld en gedeeltelijk opnieuw bestraat.
Rand kunstwerk Labyrinth Waalkade hersteld.
Wortelopdruk Oranjesingel (oneven zijde), St. Canisiussingel
(oneven zijde) en van Schevichavenstraat (even zijde)
verwijderd en trottoir(s) gedeeltelijk opnieuw bestraat.
Straatwerk in middengeleider roadbarriers Ridderstraat
en Ziekerstraat structureel hersteld.
Samen met bewoners ondernemers planvorming
Joris Ivensplein afgerond; vergunningentraject loopt;
uitvoering start eind 2017 – begin 2018.
Ernstige verzakkingen in rijbaan Karrengas gerepareerd
en nieuwe verlichting aangebracht.
Bestrating in Sint Thomashof vervangen en haag
geplaatst om overlast te verminderen.
Flinke snoeibeurt Moordkuil uitgevoerd; daarna
onderhoud door bewoners zelf.
Keizer Traianusplein van nieuwe asfaltdeklaag voorzien
en verkeersregelinstallaties vervangen.
Verbreding en asfaltering fietspaden Tunnelweg
en verlenging bushalte.
Watertappunt aangelegd bij fietsenkelder Plein 1944.
Trottoir van Schaeck Mathonsingel verbreed.
Ondersteund bij bewonersinitiatieven
in de openbare ruimte.
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2017:
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Dit gaan we o.a. doen in 2018:
14 Realisatie paviljoen Green Capital op het Kelfkensbos.
15 Opnieuw inrichten Joris Ivensplein overeenkomstig plan.
16 Herinrichting Oostelijke Waalkade (tussen Veerpoorttrappen
en Grotestraat).
17 Voorbereiden herinrichting ringstraten tot fietsstraten
(Gerard Noodtstraat, van Broeckhuysenstraat,
van Welderenstraat, In de Betouwstraat).
18 Aanpassen verkeersregelinstallaties Oranje- en
St. Canisiussingel. Wortelopdruk even zijde verwijderen
en trottoir(s) deels opnieuw bestraten.
19 Reconstructie Quackplein en aanpassen
verkeersregelinstallatie.
20 Herinrichting Burgemeester Hustinxstraat;
verbeteren looproute van station naar Plein 1944.
21 Bomen planten in Stikke Hezelstraat.
22 Voorbereiding rioolvervanging Ottengas en Vinkegas.
Voorbereiding en start met plaatsing ondergrondse
afvalcontainers
Ondersteunen bij bewonersinitiatieven
in de openbare ruimte.

Mijnwijkplan.nl is een digitaal platform. Op deze site kunt u
wensen en ideeën voor de openbare ruimte in uw buurt melden.
Ook informeert de gemeente u hier over de werkzaamheden bij
u in de buurt. Wilt u meebepalen hoe het wijkbudget in uw wijk
wordt besteed? Kijk op: nijmegen.nl/mijnwijkplan

Foto’s uit

Nijmegen-Centrum
prullenbakken op de waalkade

Foto’s: gerie sandmann

