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ACHTERGRONDINFORMATIE VACATURE VOORZITTER 

Stichting Huis voor de Binnenstad 
In de binnenstad zijn veel organisaties actief. In 2010 is wegens grote behoefte aan bundeling van krachten 
en een efficiënte inzet van mensen en middelen het Huis voor de Binnenstad opgericht. Daartoe heeft 
Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen zich destijds omgevormd tot het Huis voor de Binnenstad. 

 
Het Huis voor de Binnenstad is in 2019 gewijzigd van een bestuur met belangenbehartigers vanuit 
verschillende sectoren naar met een breed Algemeen Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers uit 
verschillende gebieden in de stad. Aangevuld met kwaliteitszetels voor vertegenwoordigers uit relevante 
sectoren wanneer deze vanuit de gebieden ondervertegenwoordigd zouden zijn.  
 
Uit deze groep is een Dagelijks Bestuur geformeerd dat middels maandelijkse bestuursvergaderingen het 
beleid bepaalt. De centrale coördinatie wordt verzorgd door binnenstadmanager Maarten Mulder en er is een 
samenwerking aangegaan met ACBN Evenementenbureau Nijmegen voor alle ondersteunende en 
uitvoerende taken.  
 
In het Huis voor de Binnenstad wordt een aantal functies vervuld die voor de verschillende organisaties van 
gemeenschappelijk belang zijn (effectiviteit) of functies waarvoor binnen de organisaties afzonderlijk 
onvoldoende volume is (efficiëntie). 
 
Doelstelling 
Het Huis voor de Binnenstad stelt zich ten doel meer bezoek aan de binnenstad te realiseren. Dit kan komen 
vanuit meer bezoekers (ook vaker of langer) maar ook vanuit (meer) inwoners. Primair gaat daarbij de 
aandacht uit naar het economisch belang voor de binnenstad, dus bezoek waarbij bestedingen gedaan worden 
bij ondernemers in cultuur, horeca, retail en evenementen. Het Huis spant zich in om namens de 
binnenstadondernemers en andere relevante organisaties een krachtige gesprekspartner te zijn voor (lokale) 
overheden om belangen van de binnenstadondernemers zo goed mogelijk te behartigen.  
 
Visie 
Het Huis voor de Binnenstad wil dat de Nijmeegse binnenstad de meest levendige binnenstad van Nederland 
wordt, waardoor het gunstigste klimaat ontstaat voor ondernemers om te (komen) ondernemen. 
 
Missie 
Het Huis voor de Binnenstad spant zich in om ondernemers de ideale omstandigheden te bieden om hun 
onderneming te laten bloeien. Dit gebeurt door de ondernemers centraal te zetten en te luisteren naar hun 
behoeften. Samen creëren wij een optimale beleving in de binnenstad en brengen dit onder de aandacht, 
zodat Nijmegen bezocht en ontdekt wordt. 
 
Ontwikkeling 
Op dit moment beraadt het bestuur zich over de huidige structuur. Er wordt gezocht naar een meer efficiënte 
vorm met een compacter bestuur en betrokken raad van advies. Dit zal naar verwachting ultimo 2022 
resulteren in een statutenwijziging. 
 
Financiën 
Het Huis voor de Binnenstad dient jaarlijks een aanvraag in bij het Ondernemersfonds van de gemeente 
Nijmegen in het kader van werklocatiemanagement (2022 = 269.500 euro). Daarnaast beheert Huis voor de 
Binnenstad het Binnenstadfonds (2022 = 125.000 euro). Alle ondernemers in de binnenstad worden door de 
gemeente aangeslagen voor reclamebelasting. De opbrengst van deze heffing wordt, na aftrek van kosten 
voor inning, beschikbaar gesteld aan het Huis voor de Binnenstad. Tenslotte voert Huis voor de Binnenstad 
als projectorganisatie regelmatig opdrachten uit in het kader van publiek-private samenwerking. De omvang 
hiervan varieert (2021 = 550.000 euro). Voorbeeld hiervan is de realisatie van de bezoekerswebsite voor 
IntoNijmegen.com. 
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Samenstelling bestuur, organisatie en opdrachtnemers 
 
Algemeen Bestuur 
 

Onafhankelijk Bestuursvoorzitter Turgay Tankir *  
(Hubert Hendriks 2012 - 2017) 

     (Elrie Bakker 2010 – 2012) 
 
Penningmeester   Peter Freriks * 

(Rob Burrow 2012 – 2018) 
     (Harm Kersten 2010 – 2012) 
 
Augustijnenstraat   Tinus Weijkamp 
Bloemerstraat    Boris Pranjic 
Grote Markt    Marloes van der Maas 
Hertogstraat    Jeroen Termaat 
Het Eigen Kwartier   Vacant 
Hezelstraten    Frank Jasper * 
Houtstraat    Berber Rutten 
Kelfkensbos    Hyke van den Bent * 
Marikenstraat    Vacant 
Molenpoort    Natalie Jagtenborg 
Waalkade    Adem Yildrim 
Ziekerstraat    Arnold van der Cruijsen 
 
CNN (Kwaliteitszetel Cultuur)  Bert Hogemans * 
VCV (Kwaliteitszetel Vastgoed)  Rob Visser * 
 
 
* Lid Dagelijks Bestuur 
 
 
Organisatie 
Maarten Mulder (zzp) - Binnenstadmanagement 
Madelon Kersten (ACBN) - Binnenstadmarketing  
Linda Kok (ACBN) - Ondersteuning en secretariaat 
Suzanne Kuijpers (ACBN) - Ondersteuning en secretariaat 
Inge Ormel (ACBN) - Administratie 
 
 
 
Stichting Huis voor de Binnenstad Services 
Medio 2021 heeft het bestuur deze zusterstichting opgericht waarbinnen aan de doelstelling ondersteunende 
activiteiten ondergebracht zijn. Op dit moment is dat de Lokalebon, een tegoedbon welke uitgegeven wordt 
vanuit deze stichting en bij ondernemers in de binnenstad besteed kan worden. De gelden van de bonnen in 
omloop staan in beheer bij deze stichting. Het bestuur wordt gevormd door het DB van het Huis voor de 
Binnenstad, en de Raad van Toezicht door de overige leden van het bestuur van het Huis voor de Binnenstad. 
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