
  

 

Nijmegen, 8 september 2016  
 

Uitnodiging 
 

Vastgoedeigenaren en ondernemers van de Ziekerstraat samen om de tafel 
 
 

Geachte ondernemers en vastgoedeigenaren van de Ziekerstraat,  
 
Onlangs is de Vereniging Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad Nijmegen opgericht. 
Deze vereniging maakt onderdeel uit van het Huis voor de Binnenstad. 
 
Een van de gezamenlijke doelstellingen is het verbeteren van het ondernemersklimaat en het  
aantrekkelijker maken van de stad voor haar bezoekers. In diverse steden zijn bijzondere resultaten 
bereikt doordat vastgoedeigenaren en ondernemers van één straat met elkaar én met de gemeente in 
overleg zijn gegaan om de aantrekkelijkheid en daarmee de economische waarde van hun straat te 
verbeteren. De aanwezigheid van de wethouder, een ambtelijk deskundige en informatie uit het 
vastgoedveld is geregeld. Wij denken dat dit in Nijmegen ook goed kan werken en nodigen u van harte 
uit voor een eerste bijeenkomst gericht op, en speciaal voor de Ziekerstraat.  
 

Dinsdag 27 september, 18.00 uur 
Locatie: De Villa, Oranjesingel 42, Nijmegen 

 
De agenda ziet er als volgt uit:  
 
18.00 uur  Inloop met koffie / thee en een broodje 
18.15 uur Welkom namens bestuur VCV-Nijmegen door Hubert Hendriks en kennismakingsronde  
18.20 uur Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente met elkaar in gesprek: 

Marktwaarde, positie en toekomstontwikkeling  
o Wat is de positie en waardeontwikkeling van de Ziekerstraat binnen het centrum van 

Nijmegen  
o Kansen en verbeteringen; wat vinden ondernemers en eigenaren? 
o Wat kunnen we zelf, wat kan de gemeente? 

Regelingen 
o Groen verbindt, een toelichting op de mogelijkheden 
o Ontwikkelingen in regelgeving, plannen van de gemeente 

Acquisitie   
o Acquisitiemogelijkheden, zelf of door derden? 
o Zijn er wederzijdse en tegenstrijdige belangen?  

20.00 uur Einde bijeenkomst, informele borrel  
  
Kom naar de bijeenkomst en meld je aan vóór 22 september 2016 via secretariaat@vcvnijmegen.nl of 
neem contact op met het secretariaat van Huis voor de Binnenstad via 024 - 322 36 73. 
 
Samen bereiken we meer! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Vereniging Eigenaren Commercieel Vastgoed   Huis voor de Binnenstad  

  
 
 
 
 
Hubert Hendriks      Maarten Mulder 
Voorzitter a/i       Binnenstadmanager 


