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samen 
naar een 
vitale
binnenstad

Onze binnenstad heeft veel functies. Het is een 
plek om te wonen, een plek om te ondernemen, 
te winkelen en meer dan ooit wordt de binnen-
stad een plek voor ontmoeting en beleving. Dat 
al deze functies zo met elkaar zijn verbonden 
maakt dat de gevolgen van bijvoorbeeld een 
lockdown direct voor iedereen merkbaar zijn. 
Om onze binnenstad toekomstbestendig te 
maken blijven we dus investeren. Door ons 
centrum aantrekkelijker te maken én te houden 
voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Daarom heeft de gemeente, samen met bewoners, 
ondernemers en bezoekers een actieplan opgesteld. 
Via (digitale) buurtbijeenkomsten ontvingen we 
honderden ideeën en adviezen waarlangs we vijf 
actielijnen hebben bepaald. Deze vijf actielijnen 
zorgen ervoor dat alle verschillende functies die de 
binnenstad kent gewaarborgd blijven. Zo hebben 
we plannen voor:

- een meer ondernemende binnenstad
- een groenere binnenstad
- een beter bereikbare binnenstad
- een levendiger binnenstad
- een schonere binnenstad

Onder de naam Hartje Nijmegen berichten we over 
de uitvoering van dit actieplan. Ook willen we via 
onze socials en mijnwijkplan.nl van jouw  
ervaringen leren. Door je te vragen een enquete in 
te vullen bijvoorbeeld. Zo kunnen we onze plannen 
bijsturen en vergroten we de impact van onze acties.

De Hartjesroute
Om je te laten zien aan welke projecten er gewerkt 
wordt openen we in het weekend van 5 en 6 
maart De Hartjesroute. Deze route is toegankelijk 
voor iedereen en blijft geopend tot 27 maart. De 
hartjesroute is ongeveer 2 kilometer lang en brengt 
je langs 9 verschillende plekken in de stad waar 
de projecten van Hartje Nijmegen nog uitgevoerd 
worden of al uitgevoerd zijn. Bij elke stop is te 
lezen wat er rond die plek uitgevoerd wordt en op 
welke manier deze projecten bijdragen aan het 
nog bruisender, groener én schoner maken van 
onze binnenstad. Zo ontdek je bijvoorbeeld wat 
Hartje Nijmegen doet om leegstand van winkels 
te beperken, welke plannen we hebben voor de 
straten waar nu geen (bus)verkeer meer doorheen 
gaat en op welke plekken meer ruimte wordt  
gegeven aan spel en cultuur.

Vind je het leuk om meer te horen over de tot-
standkoming van de verschillende projecten? 
Loop dan op 6 maart De Hartjesroute samen 
met wethouder Monique Esselbrugge. Je leest 
er alles over in de groene strook hiernaast.   >>>

wandel
je ook 
mee?

Het presentatieduo van de Hartje Nijmegen-socials:  
Gideon van der Loo samen met Monique Esselbrugge, wethouder van economie, citymarketing, binnenstad & toerisme.

In december 2021 is Hartje Nijmegen de actie Win 
je Winkel gestart. Een spannende zoektocht naar 
nieuw ondernemerstalent waarbij de winnaar 
(m/v) een jaar lang de beschikking krijgt over 
een eigen winkelpand plus een startbudget van 
€15.000! Zo stimuleert Hartje Nijmegen de onder- 
nemer met het meest innovatieve concept én 
verrijkt ze de binnenstad met een zaak die echt iets 
toevoegt aan het huidige winkelaanbod. Een win-
win-actie dus.

88 inzendingen
Onze vraag ‘Altijd al gedroomd van een eigen 
winkel of horecazaak?’ bleef niet lang ongehoord. 
Maar liefst 88 ondernemers kwamen met een  
ondernemersplan waaruit, met hulp van een 
vakkundige jury, drie finalisten zijn gekozen! Een 
resultaat waaruit we kunnen concluderen dat het 
ondernemen in onze binnenstad, zelfs na alle lock-
downs, nog altijd trekt. Waar wij dan weer heel blij 
van worden.  

Beslis mee
Meedoen kan niet meer maar we kunnen ons goed 
voorstellen dat je wilt weten hoe dit verhaal afloopt.  
Stem daarom tussen 28 februari en 4 maart op je 
favoriete inzending via www.nijmegen.nl/ 
winjewinkel en laat ons zo weten wie het volgens 
jou verdient een droom werkelijkheid te zien  
worden. Uiteraard zal Hartje Nijmegen hiervan 
verslag doen, dus houdt onze socials in de gaten. 

zondag 6 maart:
openbare 
groepswandelingen

Vind je het leuk om meer te horen over de tot-
standkoming van de verschillende Hartje Nijmegen 
projecten? Loop dan De Hartjesroute samen met 
Monique Esselbrugge, wethouder van economie, 
citymarketing, binnenstad & toerisme. Je loopt 
dan met een groepje de route, waarbij wethouder 
Esselbrugge vertelt over verschillende projecten 
die we momenteel - samen met ondernemers, 
bewoners en bezoekers van de binnenstad - aan 
het uitvoeren zijn. Uiteraard is er ook gelegenheid 
voor het stellen van vragen. 

Aanmelden verplicht
De groepswandelingen starten om 13.00 en 14.30 
en duren ongeveer een uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Aanmelden is wel verplicht. Dit kan 
via: www.nijmegen.nl/hartjenijmegen 

Let op: de groepen zijn beperkt tot max. 15  
personen, dus wees er op tijd bij. 

Een veel gehoorde wens van bewoners, onder-
nemers en bezoekers is dat het allemaal wel wat 
groener mag. Aan de slag dus! Hartje Nijmegen en 
het campagneteam van Operatie Steenbreek gaan 
je daarbij helpen: Stenen eruit, GROEN erin!

Honderd geveltuintjes
Als bewoner van de binnenstad kun je meedoen 
aan verschillende activiteiten. Ontdek groene 
parels  en versteende ‘hotspots’ tijdens speciale 
safaritochten door de wijk. Of ga samen met je 
buren aan de slag om minstens 100 geveltuintjes 
aan te leggen in de binnenstad. Groen gaan we 
samen doen!

Handen uit de mouwen
Wil je meer vogels en vlinders in je straat? Vind je 
het vooral belangrijk dat de binnenstad ’s zomers 
minder heet en na een hoosbui minder nat is? Of 
vind je het gewoon gezelliger, een straat met meer 
groen? Groen draagt op heel veel manieren bij aan 
een leefbare en aantrekkelijke binnenstad. Dus: 
handen uit de mouwen en doe mee aan een van 
de activiteiten van Hartje Nijmegen en Operatie 
Steenbreek. Kijk voor de data van de activiteiten 
en doedagen op de site steenbreeknijmegen.nl

Gratis koffie of thee bij The Lobby
Mariënburg 72, Nijmegen
Open van maandag t/m zondag tussen 9.00 en 17.00 

Gratis koffie of thee bij Café van Ouds
Augustijnenstraat 33, Nijmegen
Open van dinsdag t/m donderdag tussen 16.00 en 
22.00 uur, vrijdag t/m zondag tussen 13.00 en 22.00 
uur.

bij onderstaande horecazaken. Let wel even op de 
openingstijden.

Van al dat wandelen krijg je vanzelf trek in wat  
lekkers. Om je op weg te helpen trakteert Hartje 
Nijmegen tot 27 maart eenmalig op een

Wat is volgens jou een 
aanwinst voor onze  

binnenstad?

gratis kop koffie of thee

stem op je favoriete  
nieuwe winkel of  
horecazaak!

coupon 2:

coupon 1:

hartje_nijmegen_

hartje nijmegen

Meer weten? Een volledig overzicht van  
Hartje Nijmegen-acties is te vinden op: 

www.nijmegen.nl/hartjenijmegen

actieplanbinnenstad

volg ons:



Molenstraat/Plein’44
Muurschildering
Op de hoek Broerstraat/Plein’44 komt een muurschildering van 
Waalpaintings. Dit in navolging op het succes van eerder  
gemaakte werken in de binnenstad. Waalpaintings maakt de 
stadsgeschiedenis van Nijmegen zichtbaar. Wist je dat dit niet de 
enige muurschildering is die aan de stad wordt toegevoegd?  
Zowel in de benedenstad als in de Augustijnenstraat, Hendriks-
hof en Kerkegas werken we samen met kunstenaars,  
ondernemers en Huis voor de Binnenstad aan murals.

Zwerfafval
Samen met DAR hielden we een enquete over zwerfafval. Welke 
locaties trekken afval aan en waarom? Als we het antwoord 
weten, vinden we samen met de stad een oplossing.

Halte 1: Bushaltes Plein’44
De bushaltes op dit plein zijn recent bewerkt met Tape art van 
Egbert.EGD. Tape art is een relatief onbekende street art-techniek 
die kenmerkend is door de rechte lijnen en de felle kleuren van 
de tape. Er rijden hier nu minder bussen en we onderzoeken hoe 
we dit plein beter kunnen gebruiken. We vervolgen de route 
door de Augustijnenstraat. Hier starten we medio 2022 met het, op 
experimentele basis, toevoegen van speelelementen in de straat.  

Halte 2: Grote Markt
De Testmarkt
Op 22 mei 2022 zal hier voor de tweede maal De Testmarkt 
plaatsvinden: een markt waarop ondernemers hun meest inno-
vatieve diensten of producten presenteren. Dit in navolging van 
de succesvolle editie van 2021. Gratis toegankelijk.

Boulevard van de binnenstad
De Augustijnenstraat en de Burchtstraat gaan we samen met 
bewoners en ondernemers omvormen tot een bruisende en 
aantrekkelijke plek voor alle bezoekers van de binnenstad. Waar 
eerst nog bussen reden gaan we nu op weg naar groen, spel en 
ontmoeting. We zijn begonnen met het plaatsen van bomen en 
extra bankjes in de Augustijnenstraat en er zijn schetsen voor 
meer speelse pilots.

Jubileum Stevenskerk
De Stevenskerk bestaat dit jaar 750 jaar. Omdat de historie op 
deze plek nog echt voelbaar is ondersteunt Hartje Nijmegen alle 
initiatieven rond dit jubileum. Zo geven we een boost aan onze 
‘old city’.

Pimp je pand
Hartje Nijmegen geeft subsidie voor het opknappen en verduur-
zamen van (winkel)gevels. Zo maken we samen met de onder- 
nemers onze binnenstad aantrekkelijker en duurzamer.

Halte 3: Grotestraat
Groen moet je (samen) doen
Samen met de bewoners maken we onze stad mooier en groener. 
De Bastei/Operatie Steenbreek organiseert in het voorjaar onder 
andere twee campagnes in de binnenstad voor de realisatie van 
100(!) geveltuintjes en groene terrassen. Meedoen? Meer hier-
over lees je in het oranje vlak op de achterzijde van deze kaart.

Vastgoed in kaart
We brengen het vastgoed en hun eigenaren in kaart om zicht te 
hebben op de balans tussen verschillende functies in de binnen-
stad: retail, wonen, winkelen, horeca, cultuur, evenementen. Dit 
helpt bij het maken van keuzes in herbestemming.

Halte 4: Waalkade
Sporten aan de Waal
Het sportpleintje met het mooiste uitzicht krijgt een upgrade. 
Zo houden we op zondag schaakworkshops en verbeteren we 
bestaande voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheden 
voor een heuse glijbaan ergens op de kade!

start:: Podium aan de Waal
Nijmegen is ‘Old City, Young Vibe’. Om dit laatste te benadrukken 
richten we aan de Waal een open podium in waar het mogelijk is 
om voorstellingen te zien. In 2022 elke zondagmiddag gratis te 
bezoeken in de maanden mei t/m augustus.

Historische skyline
Onze stad is een prachtige ‘old city’ met een historische skyline 
die moet ‘shinen’. Daarom maken we werk van de verlichting van 
historische panden door deze te verbeteren of te vernieuwen.

Historische panden
Nijmegen heeft een rijke geschiedenis en om onze bezoekers 
daar op fraaie wijze aan te herinneren stellen we onze historische 
panden vaker open.

   vergeet je gratis koffie of thee niet...

Halte 5: Kelfkensbos
Looproutes
Je ervaart meer van een stad waar je makkelijk de weg kunt  
vinden. We kijken daarom kritisch naar onze looproutes en  
bebording en verbeteren deze waar nodig.

Lokale bon
Met de lokale bon steun je onze Nijmeegse ondernemers. Samen 
met Huis voor de Binnenstad geven we de verkoop van de bon 
een boost zodat deze zowel makkelijker te verkrijgen als op 
meerdere plekken te besteden is.

Valkhof
Museum het Valkhof onderzoekt met ons de mogelijkheden om 
tijdens en na de verbouwing dit geweldige pand nog meer te 
laten bruisen, óók aan de buitenkant.

Halte 6: Achter LUX
Fietsen
Samen met studenten en bewoners zoeken we naar een  
oplossing voor de groeiende overlast van het aantal (bezorg)
fietsen in de binnenstad.

Toiletten
Samen met Huis voor de Binnenstad maken we onze openbare 
toiletten beter vindbaar en voegen extra (miva)toiletten toe als 
dat nodig is.

Horeca herstel
Omdat veel horecapersoneel de afgelopen jaren elders is gaan 
werken is het voor ondernemers moeilijk ervaren personeel te 
vinden. Hartje Nijmegen draagt ook hier bij aan de ‘young vibe’ 
door te investeren in horecatrainingen aan aspirant medewerkers.

Halte 7: Mariënburg
Kwartier maken
Door de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigena-
ren en straatmanagers te stimuleren dragen we bij aan de ont- 
wikkeling van een eigen identiteit van een bepaald gebied. 
Een goed voorbeeld hiervan is het ‘Eigen Kwartier’ - een stukje 
centrum met eigenzinnige concepten van ondernemers met een 
passie. Zo zijn we bezig om 11 centrumgebieden elk hun eigen, 
onderscheidende profiel te geven.

Win je winkel
Bij één van onze acties kun je een eigen winkel winnen! Nieuws-
gierig naar wat de inzendingen zijn en wie er gaat winnen? Zie 
het panel ‘Win je Winkel’ op de achterzijde en stem mee!

finish: Gruitberg
Poëzie Plaats
De Gruitberg wordt De Poëzieplaats met op diverse plekken  
gedichten van Nijmeegse stadsdichters. Het plein krijgt meer 
groen en we onderzoeken de mogelijkheid tot het plaatsen van 
een bankje. Zo maken we dit expeditiehof veel leuker en mooier.

finish.

100 meter

● Totale lengte ongeveer 2 km
● Lift(en) aanwezig  

● Wandeltijd < 1 uur (excl. koffiestop)


