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1 in papier of koffer pakken: zijn boeken inpakken; 
een koffer inpakken

2 kleden: zich warm inpakken
3 helemaal onder zijn invloed brengen: zich laten 

inpakken
4 ophouden: je kunt wel inpakken

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar de feestelijke dagen 
in november en december staan voor mij en Centrum- 
management in het teken van inpakken. Het zal niemand 
zijn ontgaan dat we ook dit jaar weer - voorafgaand aan  
St. Maarten - het centrum voor iedereen hebben ‘ingepakt’ 
met gezellige sfeerverlichting. Hier en daar is de verlichting 
zelfs weer wat uitgebreid. Onder meer op het Vredenburg-
plein, bij het Moreelse Park en bij de Mariaplaats die afgelo-
pen jaar opnieuw is ingericht. 

Rondom het feest van Sinterklaas zijn er ongetwijfeld ook 
weer veel cadeautjes ingepakt door de Sint en zijn Pieten, 
en vervolgens weer uitgepakt door iedereen die het feest 
van de Goedheiligman niet onopgemerkt voorbij laat gaan. 
Het inpakken van cadeautjes zorgt ervoor dat de verassing 
voor de ontvanger des te groter is en vergroot daarmee de 
spanning tijdens het geven van de cadeaus, ook dit feest 
draait tenslotte om beleving. Voor de kleinere kinderen is 
het uitpakken van de cadeaus met het krakende cadeau- 
papier soms nog leuker en spannender dan het uiteindelijke 
cadeau zelf, weet ik inmiddels uit ervaring. 

Centrummanagement Utrecht maakte dit jaar voor het 
derde jaar op rij de grote stadsintocht op zondag mogelijk.  
Het bezoek van Sinterklaas aan Utrecht trok ook dit jaar 
weer ruim 35.000 bezoekers naar het centrum. Bij het 
verschijnen van deze column heeft Sinterklaas zijn koffers 
overigens al weer gepakt en zijn de positieve verwachtin-
gen ten aanzien van de Sinterklaasomzet hopelijk ook voor 
Utrecht uitgekomen.  

Andere steden kunnen wel inpakken  

want Utrecht is de plek waar je  

komende winter moet zijn

Op dit moment maakt iedereen zich weer op voor de fees-
telijke dagen rondom Kerst. CMU werkt er, samen met Toe-
risme Utrecht, hard aan om in de winterperiode zoveel mo-
gelijk bezoekers naar Utrecht te trekken. Drie jaar geleden 
is dit in gang gezet door de activiteiten tussen St. Maarten 
en de Nieuwjaarsduik bij elkaar te vegen en te presenteren 
onder de paraplu Winter Utrecht. Ook dit jaar biedt Winter 
Utrecht meer dan 100 hartverwarmende winteractiviteiten. 
Om deze periode extra kracht bij te zetten zijn we vorig jaar 
gestart met het bundelen van een aantal van de evenemen- 
ten in het centrum in één weekend. Dit jaar bouwen we 
daarop verder.

In het weekend van 11, 12 en 13 december presenteerden 
we de Zelfgemaakte Markt en de Streekmarkt op de Maria-
plaats, de ijsbaan op de Neude, het Fonteyn Festival op het 
Janskerkhof, de Kerstmarkt in de Twijnstraat, de activiteiten 
op het plein achter het Stadhuis, de activiteiten in Museum 
Catharijneconvent en Vol van Smaak op het Domplein als 
één cadeau richting bezoekers door er een grote strik om te 
trekken met de naam: Knüss Winterfest. Op vijf locaties in 
het centrum konden bezoekers dan een Utrechts uitje voor 
een ander wensen én een wens voor de stad kenbaar ma-
ken door deze wens op te hangen in één van de prachtige 
wensbomen. Op 19 december laten we met verschillende 
Utrechtse partijen wensen in vervulling gaan en bieden de 
wensen aan burgemeester Jan van Zanen aan.

Ik ben ervan overtuigd dat bezoekers zich laten inpakken 
door al deze hartverwarmende winterse activiteiten gedu-
rende dit weekend en dat deze vorm van samenwerking 
ook de komende jaren nog verder kan worden uitgebouwd. 
Andere steden kunnen wel inpakken want Utrecht is de plek 
waar je komende winter moet zijn. Dus pak jezelf lekker 
warm in en geniet de komende winter van alles wat Utrecht 
te bieden heeft. Ik wens iedereen vast fijne feestdagen.

Tot ziens in het centrum.

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

De stand van zaken…

in·pak·ken (pakte in, heeft ingepakt)
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Energielening Utrecht verlengd: 
nu nog aantrekkelijker voor ondernemers

De Energielening Utrecht is niet alleen verlengd, ook 
heeft deze lening nu nog aantrekkelijkere voorwaar-
den. Met deze lening kunnen Utrechtse organisaties 
hun duurzame plannen snel realiseren. De lening is 
eenvoudig op energieleningutrecht.nl aan te vragen, 
binnen enkele dagen wordt de aanvraag verwerkt en 
kan de organisatie over gaan tot implementatie van 
het duurzame plan. 

Aantrekkelijke voorwaarden
De nieuwe voorwaarden van de Energielening Utrecht 
maken deze nog aantrekkelijker. Het maximale bedrag dat 
geleend kan worden is verhoogd naar € 25.000,- en de 
rentesystematiek is aangepast. Voortaan wordt deze bere-
kend aan de hand van een marktconforme basisrente 
minus 1 procentpunt rentekorting. De huidige rente be-
draagt 2,5 procent voor een looptijd van zowel vijf of tien 
jaar. Met de Energielening kan maximaal vijftig procent van 
de totale investering van energiebesparende en/of duur- 
zame energie projecten worden gefinancierd. Voorbeelden 

van activiteiten die in aanmerkingen komen zijn: energie- 
zuinige verlichting, isolatie en zonnepanelen. 

Energiefonds Utrecht 
Het Energiefonds Utrecht is een maatschappelijk fonds, 
geïnitieerd door de gemeente Utrecht met als doel de 
energietransitie van bedrijven en andere organisaties in 
de stad Utrecht te versnellen. Het fonds biedt financierin-
gen, garantstellingen en participaties aan ten behoeve van 
projecten die haalbaar, maar moeilijk financierbaar zijn. De 
stichting opereert zelfstandig en onafhankelijk: een kleine 
transparante organisatie met korte en heldere lijnen.

Energielening Utrecht
De Energielening Utrecht is een product van het Energie-
fonds Utrecht. Deze lening is eenvoudig en snel via de 
speciale website aan te vragen.

Meer kunt u lezen op: www.energiefonds utrecht.nl en 
www.energieleningutrecht.nl

Na ruim veertig jaar stroomt er langzaam maar zeker weer water door de Utrechtse Catharijnesingel. De bak tussen het Paardenveld en de nieuwe brug bij Tivoli-

Vredenburg lag begin oktober nog vol met zand. Dit stuk is de afgelopen maanden afgegraven en sindsdien borrelt het grondwater vanzelf op. Voor het eind van het 

jaar stroomt het water tot bij het Vredenburg.

Het water is terug!



4 CMU - Nieuwsbrief 4 - Jaargang 6 - Winter 2015

Winterplaza Utrecht: overdekt schaatsen op de Neude
Tot en met 3 januari 2016 is het winter 
op de Neude. Het plein is dan omge-
toverd in het sfeervolle Winterplaza 
Utrecht met een echte ijsbaan en 
een Biergarten. Dertig dagen lang 
schaatsplezier, lekker smullen en win-
terse gezelligheid.

Winterplaza wordt financieel onder meer 
mogelijk gemaakt door CMU en is een initia-
tief van café De Beurs. Het is onderdeel van 
Knüss Winterfest en daarmee van Winter 
Utrecht. Een familie-evenement midden in 
de stad Utrecht dus en vast onderdeel van 
de maand december waar jaarlijks circa 
15.000 bezoekers op afkomen. Voor het 
eerst is de ijsbaan overdekt met een door-
zichtige tent van vijftig bij twintig meter en 
biedt huis aan een echte biergarten. 

‘The Legacy’
Het zou de titel kunnen zijn van een spannende thril-
ler van Tom Clancy of van zo’n Victoriaanse kostuum-
roman, of zo’n fijne Netflix-serie. Het is een lekkere 
term die enerzijds iets kouds en tegelijk ook iets 
broeierigs heeft. Laat het woord rollen over je tong 
en het krijgt bijna iets sinisters…

Het is een woord dat zindert in de lucht na het neerdalen  
van de stofwolken van de Grand Départ. Dat fluistert over 
het Domplein als echo’s van den tempeest en van de Salva-
tor: The Legacy! Het is een woord dat klinkt in de cata-
comben van het oude Stadhuis en op de trappen voor het 
nieuwe Stadkantoor…

De nalatenschap van de Grand Départ van de Tour de Fran-
ce 2015, in twee woorden gevangen, maar tegelijk iets dat 
zich moeilijk lijkt te laten vangen. Want zo’n nalatenschap is 
niet iets statisch, iets wat de stad heeft bereikt en waarge-
maakt, wat we nu van onze bucketlist kunnen afstrepen. 
Vinkje, klaar. 

We hebben de wereld met trots laten 

zien waartoe wij met elkaar in staat waren

Sterker nog, The Legacy is zeer dynamisch, bijna ongrijp-
baar en moeilijk definieerbaar en iets dat continu onderhoud 
behoeft en waar volop aan gesleuteld moet worden. Wij 
hebben als ondernemers van Utrecht een weergaloze pres-
tatie geleverd. We hebben samengewerkt als nooit tevoren 
en een gastvrijheid ten toon gespreid die ongekend was. 
Een miljoen mensen heetten wij in vier dagen welkom en er 

waren minder incidenten dan op een reguliere zaterdag-
avond. Elke Utrechter straalde van trots en tot aan de 
andere kant van de wereld weten ze nu waar ons stadsie 
ligt. We hebben zaken voor elkaar gekregen met intensieve 
samenwerking, verbinding was een woord dat je niet kon 
missen: sport, cultuur, kennis, retail, horeca, inwoners en er 
werden verbanden gesloten die hiervoor niet bestonden.

Allemaal door de Tour de France en daarmee allerminst van-
zelfsprekend. De Tour is weg en als wij nu op onze lauweren 
rusten, is wat wij bereikt hebben met elkaar in dat zinde-
rende weekend begin juli óók zo weer weg. Dan was het 
inderdaad: vinkje, klaar. We zullen keihard er aan moeten 
trekken, duwen en sleuren om in stand te houden wat we 
neer gezet hebben en bovenal, het verder uit te bouwen. 
Het smaakt immers naar nog veel méér. We wilden het, we 
kregen het, we konden het! 

We hebben de wereld met trots laten zien waartoe wij met 
elkaar in staat waren. In zijn unieke kleinheid was Utrecht 
groots. En aan deze grootse trots blijven we keihard wer-
ken. Geen vinkje, maar op naar volgende etappe!

Hermannus Stegeman
Coördinator economische activatie Grand Départ 
en is bestuursadviseur bij het BPU en KHN afdeling Utrecht

Vanuit de horeca bekeken…
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De feestdagen staan voor de deur. Moet u uw mede-
werkers nou wel of niet extra compenseren als zij 
tijdens kerst en/of oud en nieuw werken? KHN geeft 
advies.

Indien uw medewerkers op een erkende feestdag hebben 
gewerkt, hebben zij voor ieder gewerkt uur of gedeelte van 
een uur recht op vervangende vrije tijd. De te compense-
ren vrije tijd moet u toekennen in de periode van 26 weken 
volgend op de feestdag.

Voor de uren die uw medewerker werkte op een feestdag, 
heeft hij gewoon recht op loon. De vervangende vrije tijd, 
die dan natuurlijk ook doorbetaald moet worden, is de 
compensatie voor het feit dat de werknemer op de feestdag 
moest werken.

Als compensatie in vrije tijd niet mogelijk is, moet u uiterlijk 
binnen vier weken na afloop van de periode van 26 weken 
na de feestdag, per gewerkt uur of gedeelte daarvan een 
toeslag van 50 procent van het uurloon uitbetalen.

Let op: Uw medewerker heeft geen recht op een feestdag-
compensatie als hij geen vakkracht of invalskracht is (vol-
gens het KHN-model arbeidsvoorwaardenreglement), in een 
aanwezigheidsdienst geen arbeid verricht of is ingedeeld in 
de wachtperiodieken (conform de cao).

Wijncafé Lefebrve wint titel Beste Wijnbar 2016
Nog meer goed nieuws van de Neude. Wijncafé 
Lefebvre is namelijk verkozen tot beste wijnbar van 
2016. “Wijncafé Lefebvre in Utrecht is een voorbeeld 
voor wijnbars: Veel lekkere wijnen voor prijzen 
tussen de € 30 en € 40, van overal ter wereld. Zo 
hoort het!” Vanwege het aantrekken van het jeugdige 
publiek heeft de wijnbar deze titel gekregen.

De prijs is uitgereikt door vakgids Grootspraak. Jaarlijks 
kiest het blad het beste restaurant, het beste wijnrestaurant 
en de beste wijnbar van Nederland. In laatstgenoemde  
categorie wint Lefebvre dit jaar en mag zich daarmee een 
jaar lang het beste wijnbar van Nederland noemen.  

De wijnkaart van Wijncafé varieert van 5 euro voor één 
glas tot 100 euro voor een fles. Verder is er naast het 
wijnassortiment ook speciaal bier verkrijgbaar. “De grens 
tussen speciaal bier en wijn is heel klein. Als je zo’n biertje 
drinkt, heb je ook vaak interesse in wijn. Hierdoor is er voor 
iedereen wat wils.”

Hotels, restaurants, fastservices en cafés zagen in het 
derde kwartaal van 2015 de omzetvolume (overnach-
tingen en consumpties) weer stijgen.  Ook ten op-
zichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder boekten 
zij meer omzet. KHN signaleert dat de concurrentie 
toeneemt, doordat er meer aanbod is.

De waarde van de omzet in de horeca stijgt sinds 2013. 
Ten opzichte van het derde kwartaal in 2014, is de omzet 
van de gehele horeca met 6,4 procent gestegen. Daarmee 
profiteert de horeca van de groeiende bestedingen van 
consumenten en een toename van het aantal toeristen in 
Nederland. Tegelijkertijd groeit ook het aanbod in de horeca 
sterk, waardoor de omzetstijging gedeeld moet worden door 
meer bedrijven. De omzet wordt gedeeld over meer hotels, 
restaurants en fastservicebedrijven. Bij de cafés is dat om-
gekeerd. Iets meer omzet over minder cafés.

Moet ik mijn medewerkers extra betalen voor werken 
tijdens een feestdag?

CBS: omzet horeca stijgt, aanbod ook
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Tot en met dinsdag 29 december

Beleef de betoverende
sfeer van Disney On Ice 
in Hoog Catharijne!

Van 23 t/m 26 december komt Disney On Ice pre-
sents Silver Anniversary Celebration naar Jaarbeurs 
Utrecht. De magie van Disney On Ice is ook in Hoog 
Catharijne te beleven. 

Op vier verschillende locaties in het winkelcentrum vind je 
namelijk mega-billboards met bekende Disney-personages. 
Wanneer je voor één van deze billboards op de foto gaat, 
maak je kans op tickets voor Disney On Ice in de Jaarbeurs 
op 26 december om 11:30 uur of op leuke Disney On Ice 
goodiebags! Het enige wat je hier voor hoeft te doen is 
de foto die je hebt gemaakt naar info@hoogcatharijne.nl 
sturen. 

Kijk voor meer informatie over Disney On Ice in Hoog 
Catharijne op hoogcatharijne.nl/disneyonice

Donderdag 31 december

Stekker in de Tunnel NYE
Wat is nou een betere plek om het jaar af te sluiten 
dan bij Stekker in de Tunnel NYE? 

Stekker in de Tunnel is een uniek feest op een nog 
uniekere locatie, de expeditiestraat van Hoog Catharijne! 
Feesten ónder een winkelcentrum dus! 
Line-up: The Black Madonna / Dekmantel Soundsystem / 
Tom Trago / Awanto & more TBA! De 1e en 2e editie 
waren uitverkocht, dus wees er snel bij!

Tickets verkrijgbaar via www.stekker.nl. 
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De Boekspot in Hoog Catharijne is razend populair. 
Per week wisselen gemiddeld 2.000 boeken van 
eigenaar. De boeken vliegen de deur uit en we zijn 
daarom hard op zoek naar nieuwe tweedehands 
boeken. 

Heb je boeken in je kast staan die een ander echt moet 
lezen? Of kun je de boeken in je boekenkast wel dromen 
en ben je toe aan een verse dosis leesplezier? Kom je boe-
ken delen met anderen en maak een ander blij met jouw 
boek(en)! 

De boekspot vind je bij de ingang van Hoog Catharijne, aan 
de stations zijde (naast de trap naar het busstation). De 
boekspot is dagelijks geopend tussen 7.00 en 20.00 uur 
(op donderdag tot 22.00 uur), ook in het weekend. 

Boekspot

Wicked Wednesday 
Elke woensdag verloot Hoog Catharijne tijdens 
‘Wicked Wednesday’ diverse tickets voor (uitver- 
kochte) concerten, optredens en feesten in 
TivoliVredenburg! 

Ook kans maken op tickets? Kijk dan elke woensdag op 
hoogcatharijne.nl of op facebook.com/hoogcatharijneutrecht 
en laat ons via info@hoogcatharijne.nl weten waar je naar 
toe wil! Als je wint, kan je je zus, vriend, vriendin of collega 
meenemen, want je krijgt niet één, maar twee tickets! 

In de parkeergarage onder het 
Vredenburg worden de resten van 
de hoofdpoort van kasteel Vreden-
burg weer zichtbaar gemaakt. Voor 
het eerst sinds de 16e eeuw zijn ze 
straks weer te zien. In 2016, gaat de 
garage open, maar de resten liggen 
al op hun plek, op de plek waar ze 
eeuwen onder het zand lagen. Vóór 
de stenen poort zijn de overblijfse-
len geplaatst van de houten ophaal-
brug, deze balken zijn ook op deze 
plek gevonden.

Volgend jaar, 2016, gaat de garage open, 
maar de resten liggen al op hun plek, 
op de plek waar ze eeuwen onder het 
zand lagen. Vóór de stenen poort zijn de 
overblijfselen geplaatst van de houten 
ophaalbrug, deze balken zijn ook op deze 
plek gevonden.

Resten Kasteel Vredenburg weer te zien
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De afgelopen twee jaar zijn de Utrechtse festivals 
Tweetakt en Kaap geleidelijk aan samengevoegd. 
Samen boden ze een avontuurlijk programma van 
theater, muziek en kunst voor alle leeftijden. Dit bleek 
een succes, de meerwaarde is niet alleen artistiek be-
wezen maar ook op het gebied van publieksbereik. 

Afgelopen jaar bezochten 40.000 mensen het programma 
in de diverse theaters in Utrecht en op het historische Fort 
Ruigenhoek in Groenekan, van oudsher de locatie van Kaap. 
Daarom is het nu een logische stap om beide festivals defi-
nitief samen te smelten tot één groot festival voor alle dis-
ciplines en voor alle leeftijden, onder de noemer Tweetakt. 
De naam Kaap verdwijnt, maar het programma van (inter-
actieve) beeldende kunst voor kinderen en families blijft 
een volwaardig onderdeel van het festival. Tweetakt biedt 
in 2016 een uitdagend, multidisciplinair programma van 
theater, dans, beeldende kunst, cabaret, muziek, shortfilm 
en interactieve (digitale) installatie voor jong én oud. 

Data Tweetakt
Het festival vindt plaats van 1 t/m 17 april in de Utrechtse 
binnenstad en op Fort Ruigenhoek van 9 april t/m 29 mei in 
de weekenden. Het festivalprogramma bevat meer dan 
100 verschillende theater- en dansvoorstellingen, cabaret- 
optredens, muziekconcerten, beeldende kunstwerken, 
games en interactieve installaties, voor alle leeftijden.  
Zelfs voor de allerkleinsten zijn er activiteiten. Tweetakt is 
daarmee als vanouds niet alleen aantrekkelijk voor gezin-
nen met kinderen, maar ook voor scholieren, studenten en 
volwassenen. Tweetakt bevat een vernieuwend, toegankelijk 
en geëngageerd programma van gevestigde theatermakers 
en kunstenaars én jonge talenten uit binnen- en buitenland. 
Ze confronteren en ontroeren met hun werk jong en oud.

Bruisend Festivalcentrum Neude
In het bruisende en feestelijke festivalhart op de Neude in 
hartje Utrecht zal in april weer een houten dorp verrijzen 
met een minitheater, beeldende kunst installaties, een  
restaurantkas met heerlijke gerechten, een muziekpodium 
met onvergetelijke familieconcerten en elke avond live op-
tredens, een pizzeria met houtoven en een poffertjeskraam. 
Daarnaast vindt het programma plaats in alle theaters van 
de stad, een mobiel houten podium (Trekkerschuur) en op 
de groene buitenlocatie Fort Ruigenhoek in Groenekan, net 
buiten Utrecht. 

Het complete programma is vanaf januari te vinden op 
www.tweetakt.nl

Kaap gaat definitief op in 
Tweetakt Festival Utrecht

Tweetakt biedt in 2016 een 
uitdagend, multidisciplinair 

programma van theater, dans, 
beeldende kunst, cabaret, muziek, 
shortfilm en interactieve (digitale) 

installatie voor jong én oud.
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Culturele Zondagen Agenda 2016
10 januari 2016  Nieuwjaarsduik
3 april 2016  Science in the City
1 mei 2016  Bestemming bereikt
4 & 5 juni 2016  Utrecht Centraal

4 september 2016  Uitfeest  
30 oktober 2016  Win-Win

www.culturelezondagen.nl

De Nieuwjaarsduik op 10 januari wordt in 2016 voor de dertiende 
keer onthaald als dé traditionele start van het culturele kalender-
jaar. Culturele makers en instellingen openen hun deuren en laten 
zien wat ze in het nieuwe jaar te bieden hebben. Op meer dan 
vijftig locaties zijn er optredens, workshops, lezingen, exposities 
en voorstellingen te bezoeken. 

Kijk voor het volledige programma op www.culturelezondagen.nl 
(vanaf vrijdag 4 december 2015).

Nieuwjaarsduik: de traditionele start van het culturele kalenderjaar

In 2016 organiseert Culturele Zondagen opnieuw zes 
uiteenlopende en gratis toegankelijke evenementen 
in de stad Utrecht. 

De Nieuwjaarsduik en het Uitfeest presenteren als van-
ouds op inspirerende wijze het komende cultuuraanbod. 
Daarnaast worden er vier zondagen met nieuwe en actuele 
thema’s geprogrammeerd. Zo ontwikkelt Culturele Zonda-
gen samen met de Universiteit Utrecht Science in the City 
ter ere van de 380e verjaardag van de Universiteit, speelt 
het bijzondere muziekaanbod in de Domstad de hoofdrol 
in Utrecht Centraal, geeft Bestemming bereikt podium aan 
vluchtelingen die al decennia in de stad wonen, en brengt 
Win-Win de wereld van sociaal ondernemen dichtbij. 

Vier nieuwe Culturele Zondagen
Op 10 januari start Culturele Zondagen traditiegetrouw het 
culturele kalenderjaar met de altijd feestelijke Nieuwjaars-
duik. Op zondag 3 april viert de Universiteit Utrecht haar 
380-jarig bestaan met een uitgebreid programma tijdens 
de Culturele Zondag Science in the City. Op deze dag treedt 
de Universiteit buiten haar muren, en verandert de binnen-
stad in één grote collegebank over aansprekende thema’s 
en relevante onderwerpen, met onder meer mini-colleges, 
practica en een grote wetenschapsquiz.

Ongekend bijzonder
In samenwerking met het landelijke project ‘Ongekend 
Bijzonder’ (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) 
vindt op 1 mei de Culturele Zondag Bestemming bereikt, 
plaats. De indrukwekkende verhalen van vluchtelingen die 
in de jaren ’70, ’80, ’90 naar Utrecht kwamen, vormen het 
uitgangspunt voor deze bijzondere Culturele Zondag. Ont-
moetingen, tentoonstellingen, theater- en muziekvoorstel-
lingen geven een uitgebreid beeld van (de geschiedenis van) 

vluchtelingen in Nederland, en in Utrecht. De achterliggende 
verhalen kleuren de actualiteit als vanzelf in. 

Muziekaanbod
De Culturele Zondag Utrecht Centraal toont de veelzijdig-
heid en het succes van het muziekaanbod in Utrecht anno 
2016: op 5 juni worden Utrechtse muzikale parels gepresen-
teerd op bijzondere en niet alledaagse locaties in de stad. 

Win-Win
In Utrecht groeit het aantal ondernemers dat zorgt voor een 
bereikbare, leefbare en gezonde stad. Tijdens Win-Win op 
zondag 30 oktober is er aandacht voor een nieuwe econo-
mie waarin voor iedereen winst wordt gecreëerd, en oplos-
singen worden geboden voor toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen. 

Het Uitfeest wordt op 4 september 2016 voor de 19e keer 
georganiseerd als start van het nieuwe culturele seizoen.

Programmering Culturele Zondagen 2016
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Hart voor het Centrum…

In gesprek met betrokkenen over hun gevoel voor het centrum

‘Utrechters zijn 
vriendelijke 
mensen, die 

geïnteresseerd 
zijn in ons 
concept en 

terugkomen’

In iedere editie van CMU Magazine laten wij een betrokken persoon of 
organisatie aan het woord. Deze keer gingen we in gesprek met Stach 
Schaberg, eigenaar van eetwinkel Stach en Jeroen Brouwer, eigenaar van 
makelaardij JB Retail. Over de grootse komst van Stach naar Utrecht en 
de samenwerking daarbij met JB Retail.

Met ruim tien jaar ervaring in winkelvastgoed heeft Jeroen Brouwer een uitstekend 
landelijk netwerk opgebouwd bij retailers, beleggers, ontwikkelaars en gemeen-
ten. Met een kantoor in de binnenstad van Utrecht heeft JB Retail een sterke 
connectie met de stad. Dit betekent dat hij op de hoogte is van actuele ontwikke-
lingen en snel kan schakelen. 

Verfrissende retailformules
Het afgelopen anderhalf jaar deed JB Retail circa twintig aan- en verhuurtrans- 
acties in Utrecht, bij voorkeur nieuwe verfrissende retailformules zoals Sam Friday 
op Steenweg 15 en People’s Avenue op Choorstraat 3. Eén van de laatste wapen-
feiten is de komst van Stach naar Utrecht. Naar Choorstraat 42 om precies te zijn.

Kant-en-klaargerechten
Stach is een eetwinkel met kant-en-klaar gerechten van hoge kwaliteit. Dagelijks 
biedt de winkel twintig verschillende verse maaltijden, salades, verse soepen, 
pasta en pizza aan. En daarnaast een arsenaal aan sapjes, broodjes, delicatessen, 
koekjes en heerlijke chocolade. 

Links Jeroen Brouwer, rechts Stach Schaberg.
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‘Utrechters zijn 
vriendelijke 
mensen, die 

geïnteresseerd 
zijn in ons 
concept en 

terugkomen’

Eten zonder schuldgevoel
Met vijf winkels in Amsterdam en één in Overveen, heeft Stach zich de afgelopen vier jaar goed op 
de kaart gezet. Eigenaar Stach Schaberg: “Vier jaar geleden begon ik met het aanbieden van twintig 
dagelijke verse en betaalbare afhaalmaaltijden, voor mensen die geen tijd en/of zin hebben om te 
koken maar wel graag kwaliteit en een verse maaltijd willen eten. Die combinatie bieden wij bij Stach. 
Voortaan kun je dus eten afhalen zonder schuldgevoel, en tijd overhouden voor leuke dingen.”

Kruidenierswinkel
“Afgelopen voorjaar vroeg Jeroen mij via Linkedin of het niet leuk zou zijn om de oversteek naar 
Utrecht te maken. En zo zijn wij op een dag samen op de fiets gestapt om de stad te leren kennen en 
de verschillende buurten te ontdekken. Ik werd op slag verliefd op het pand op de Choorstraat. Maar 
dat was niet de enige locatie, ook het pand op Twijnstraat nummer 1 voelde meteen goed, samen met 
nog een pand op de Biltstraat. Door de fijne en snelle samenwerking met JB Retail hebben we hierdoor 
drie locaties van Stach kunnen vestigen. Alle filialen van Stach zijn gevestigd in een hoekpand. Zo 
komt het gevoel van de oude kruidenierswinkel weer terug.”

Hier zijn de lijnen kort
“We zijn pas een paar weken open zijn, en Utrecht voelt al als een warm bad. De samenwerking met 
Jeroen verliep naar wens, maar ook met de gemeente ging het vlot. Wat een contrast met de ge-
meente Amsterdam. Hier zijn de lijnen kort, mede omdat Jeroen goede contacten heeft binnen de 
gemeente, maar ook omdat er bij de gemeente Utrecht directe aanspreekpunten zijn met ieder een 
eigen contactpersoon. Dit geeft een fijne en heldere samenwerking binnen de wereld van de wetten  
en regels.” Brouwer beaamt dit: “Ik merk bij ondernemers dat zij behoefte hebben aan goede com-
municatie en een goed werkende samenwerking. Door je als gemeente open op te stellen en korte 
communicatielijnen aan te houden, creëer je dit al snel. Ook CMU vertolkt hier een goede rol in.”

Franse bistro
Schaberg: “Utrechters zijn fijne en vriendelijke mensen, die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in ons 
concept en ook terugkomen. Een heel ander type dan in Amsterdam, daar is men afstandelijker. En 
kan het zo maar zijn dat er een jaar overheen gaat voordat men weer een keer langskomt. De locatie 
op de Choorstraat krijgt wat meer aanloop van dagjesmensen dan de Twijnstraat. Maar ook daar mer-
ken we dat de mensen ons al weten te vinden. Het aanbod in onze winkels is overal hetzelfde maar 
hoe we het aanbieden kan wel verschillen. Zo heeft het pand op de Choorstraat aan de buitenkant, 
met het zwarte marmer, de uitstraling van een Franse bistro. Op de Twijnstraat gaan we ’s avonds ook 
buiten voor het pand staan met de verse maaltijden en laten we de mensen proeven, in de hoop dat 
het bevalt en ze zich laten verrassen door het aanbod van onze verse maaltijden.”

Lokale leveranciers
“Tot nu toe werken we bijna alleen met lokale leveranciers. We zijn in Utrecht druk bezig om goede 
en de juiste ondernemers/leveranciers te vinden die stuk voor stuk de lekkerste producten voor ons 
kunnen maken en leveren. Dat houdt voor nu in dat we letterlijk bij iedereen binnenstappen en gaan 
proeven; waar kan ik het lekkerste worstenbroodje, de heerlijkste kippensoep of dat zalige lokale bier-
tje krijgen? En bevalt het product, dan gaan we kijken naar de mogelijkheden. Zo hebben we al een 
samenwerking opgezet met een bakker uit Kanaleneiland die een heerlijk lunchbroodje dagelijks vers 
levert. Het zou mooi zijn als we, op een gegeven moment ons assortiment van de lokale leveranciers 
uit Utrecht en Amsterdam kunnen samenbrengen.”

Meer info over Stach? Stach@stach-food.nl – www.stach-food.nl
Meer info over JB Retail? jeroen@jbretail.nl – www.jbretail.com
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Zaterdag 19 december gaan de deuren van Winter Station 
weer open. De indeling is, vanwege het Allerhande Kerst-
festival dat vlak voor Winter Station plaatsvond, iets anders 
dan voorgaande jaren. Schaatsen kan dit jaar in een grote 
tent bij de sporen naast het Strikkershuis. Daar is een  
gezellig plein ingericht met vuurtjes, poffertjes en koek en  
zopie. Op de draaischijf staat het Wagon Lits restauratie-
rijtuig waar heerlijk gegeten kan worden. Huisband ‘The 
Busquitos’ zorgt voor de muzikale omlijsting. En niet te 
vergeten, de antieke carrousel draait ook weer rondjes. 

Avondopenstelling
Dit jaar is het museum gedurende Winter Station tot 20 uur 
geopend op een paar dagen na (zie hieronder). ’s Avonds is 
het extra gezellig met een spannende lampjesspeurtocht in 
Stalen Monsters, discolichten op de ijsbaan, rondleidingen in 
het donker, een culinaire winterbarbecue en een DJ.
Winter Station in Het Spoorwegmuseum, van 19 december 
t/m 3 januari 2016. Openingstijden: dagelijks van 10.00 
tot 20.00 uur, behalve op 24, 25, 26, 31 december en 
3 januari, dan is het museum tot 17.00 uur geopend. 
Op 1 januari gesloten.

Het Centraal Museum presenteert nog tot en met 24 
januari 2016 de tentoonstelling Lekker Licht. In deze 
thematische expositie ervaart de bezoeker op prikke-
lende wijze wat licht voor de mens betekent. 

Lekker Licht brengt modeontwerpen, vormgeving, beel-
dende kunst en muziekvideo’s uit verschillende tijden en 
contexten bij elkaar. Een neonwerk van Navid Nuur wordt 
gepresenteerd naast een sculpturale schets voor een een-
voudig lampje van Gerrit Rietveld. Een zinsbegoochelende 
muurschildering van Roland Schimmel wordt begeleid door 
een muziekvideo van Radiohead en een ontwerp van Viktor 
& Rolf staat naast een esoterisch lichtwerk van de jonge 
kunstenaar Matthijs Munnik. 

Winter Station in Het Spoorwegmuseum

De beeldende betekenis van licht in ons dagelijks leven

Utrecht heeft een opvallend divers museumaanbod met interessante tentoonstellingen voor 
jong en oud. Zoals altijd bieden wij hier een overzicht van opvallende en actuele tentoonstellingen 
in onze prachtige musea zoals het Spoorwegmuseum, het dick bruna huis, Centraal Museum, Museum Speelklok, 
Museum Catharijneconvent en het Aboriginal Art Museum.
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Samen met Voor de Aardigheid maakte de Gemeente 
Utrecht een campagne voor tijdens de herstelwerk-
zaamheden aan de walmuren op rak 3, tussen de Vie-
brug en Jansbrug. Met banners voor hekwerk, borden 
bij de trap en op de lantaarnpalen en informatiebor-
den op de reling van de bruggen. 

De borden en banners laten zien waarom de werkzaamhe-
den nodig zijn en hoe ze uitgevoerd worden. Ook informe-
ren ze over de bereikbaarheid van horeca en winkels aan 
de werf. Ze zorgen voor meer veiligheid op en rond het 
bouwterrein. Zo zijn er bij de uitgang van Club Basis doeken 
gemaakt die in de richting van de trappen wijzen. Daarnaast 
moeten ze positieve energie opwekken. We hopen tenminste 
dat u ze net zo leuk vindt als wij!

Voor de Aardigheid
Voor de Aardigheid is een non-profitproject van vormge-
vingsbureau bureau 178 Aardige Ontwerpers. Zij willen 
positieve boodschappen verspreiden op plekken die wel 
wat aardigheid kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat er 
leegstand is of overlast door bouwwerkzaamheden. Bood-
schappen van Voor de Aardigheid zijn al even te zien op 
Hoog Catharijne en op de Mariaplaats. Ook in Den Haag zijn 
de positieve teksten van Voor de Aardigheid terug te vinden, 
bijvoorbeeld op station Den Haag Centraal.

Aardige boodschappen op de werf

Colofon
Postadres
Postbus 17
3454 ZG De Meern 
06-39719777 
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl

CMU Magazine verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van 
Centrummanagement Utrecht (CMU), een samenwerkingsverband 
van: • Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren 
Utrecht Centrum • Stichting Utrechts Museumkwartier • Grootwin-
kelbedrijven centrum Utrecht • Kamer van Koophandel Midden-Ne-
derland • Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemersverenigingen 
centrum Utrecht

Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neem dan contact 
met ons op. Uw reactie wordt gewaardeerd.

Redactie
Femke van Vlokhoven (HISA)
Thijs-Jan Lanning 
(Lawine Communicatie)
Jeroen Roose-van Leijden
Concept, realisatie, 
Eindredactie en Coördinatie
Lawine Communicatie
(Thijs-Jan Lanning, 
Meindert Witvliet)

Vormgeving
Annelies van Roosmalen 
(DTP Express)

Fotografie
Anna van Kooij, Thijs-Jan Lanning, 
HISA, Toerisme Utrecht, 
Hoog Catharijne, Hanne Nijhuis, 
Gonny Thijssen, Teade Groen, 
CU2030, Musea Utrecht, JB Retail
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Tijdens de feestelijke lancering van de nieuwe col-
lectie van People’s Avenue in Utrecht eind november 
werd ook de eerste interactieve passpiegel geïntro-
duceerd. De winkel is daarmee de eerste winkel in 
Nederland die deze spiegel gebruikt. Ontwerper Mari 
van de Ven werkte mee aan de eerste collectie en was 
bij de lancering.

Logische samenwerking
People’s Avenue is een vooruitstrevend modelabel dat werkt 
met de nieuwste technieken. Voor de huidige collectie is er 
bijvoorbeeld gebruikgemaakt van high density embroidery, 
een borduurtechniek die zorgt voor een 3D effect waar-
bij het figuur dikker op de stof ligt. Met de spiegel poogt 
People’s Avenue de winkel nog net iets specialer te maken 
en klanten op een originele manier op de hoogte te brengen 
van de huidige acties en collecties.
 
Content en spiegel in één
Van een afstand draait er een advertentie of video op de 
spiegel. Wanneer je dichterbij komt staan, verschuift het 
verkleinde beeld naar de linkerbovenhoek en verschijnt 
de spiegel. Met de moderne software zijn de spiegels op 
afstand te bedienen en kunnen deze gekoppeld worden 
aan een lokaal wifinetwerk. Een campagne is tot twee jaar 

vooruit in te plannen en elk dagdeel kunnen afzonderlijke 
boodschappen worden getoond. Dit kunnen zowel stille als 
bewegende beelden zijn. 

De Franse campingketen Huttopia heeft een reis- 
bureau geopend op Choorstaat 8. Hiermee is het  
allereerste fysieke reisbureau voor campings in 
Europa een feit. En ze doen dat ook nog eens in een 
nieuwe markt. 

Een fysiek reisbureau
Terwijl veel reisbureaus tegenwoordig sluiten of alleen 
online werken, beweegt Huttopia juist in de tegengestelde 
richting. Voor het eerst in de campingindustrie testen zij 
nu met een fysiek reisbureau; een brandstore. 

De charme van de Grand Départ
In eerste instantie bestond het idee bij de directie van 
Huttopia om het reisbureau in Amsterdam te openen. 
Afgelopen juli, enkele dagen voor de start van de Tour de 
France, kwam de directie in Utrecht langs. Na een wande-
ling door het centrum, dat zich hulde in de kleuren van de 
Tour, overtuigde de sfeer in de stad hen om voor Utrecht te 
kiezen. De keuze voor de Choorstraat met veel passanten 
en mooie winkelformules was dan ook snel gemaakt.

Ervaring
Huttopia wil de Nederlandse klanten de mogelijkheid geven 
om direct met het campingbedrijf in contact te staan. Niet 
alleen via telefoon en internet, maar ook face to face. 

Groei & innovatie
Naast het aantal bestaande campings in Frankrijk, is het de 
bedoeling om op korte termijn een camping in Nederland 
te openen. Ook groeit Huttopia de komende jaren buiten 
Europa, met campings in Canada en China.

People’s Avenue de eerste winkel met interactieve spiegels 

Huttopia opent eerste campingreisbureau van Europa in Utrecht
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Steps Dresses
Steenweg 14-16

People’s Avenue 
Choorstraat 3

Café De Vrienden
Nobelstraat 8-10

Surya
Janskerkhof 23

Stach
Choorstraat 42

Stach
Twijnstraat 1

SeduZe
Lijnmarkt 44

Floris van Bommel
Choorstraat 16

Huttopia 
Choorstraat 8

Yoepz
Oudkerkhof 29

Hurricane Jackets
Voor Clarenburg 6

Deaudeau
Hardebollenstraat 1

Shirts We Love
Oudkerkhof 40

Via Mio Moscow 
Oudkerkhof 18

Mipacha
Oudkerkhof 20

Hutspot
Vinkenburgstraat 19

Mermaidy
Telingstraat 9 

Centrum
management

Welkom in Utrecht…

Evenementenkalender 2015-2016

19 dec t/m 3 jan:  Winter Station, Spoorwegmuseum
4 dec t/m 3 jan:  Winterplaza, Neude
19 dec:  Streekmarkt Mariaplaats Kersteditie
19 dec t/m 3 jan:  Wintercircus Utrecht, Jaarbeurs Utrecht
Iedere 1e zondag:  Streekmarkt Mariaplaats
Culturele Zondagen staan op pagina 9

Opent u binnenkort een nieuwe winkel in het centrum van 

Utrecht, of weet u een nieuwe winkel in het centrum die wij over 

het hoofd (dreigen te) zien? Geef het ons dan door en stuur een 

e-mail naar info@cmutrecht.nl

De winkels zijn open!Extra koopavond Kerst  23 decemberTweede Kerstdag  26 december
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Van 11 tot en met 13 december transformeerde de 
Utrechtse binnenstad in een winters paradijs. 

Overal in het centrum verrezen kerstmarkten, klonken kerstlie-
deren en vloeide de glühwein rijkelijk. Een feestelijk weekend dat 
volledig in het teken stond van kerst, familie, gezelligheid en de 
winter. Zo kon je schaatsen op de Neude, wijn drinken op Jans-
kerkhof of warme chocolademelk drinken op één van de kerst-
markten. Knüss Winterfest is onderdeel van Winter Utrecht, het 
jaarlijkse festijn vol hartverwarmende winterevenementen. 

Het is winter! De sjaal mag uit de kast, de handschoe-
nen aan en met een beetje geluk mogen zelfs de 
schaatsen worden geslepen. Om alvast in wintersfe-
ren te komen is de Utrechtse binnenstad ook dit jaar 
weer het decor van Winter Utrecht.  

Winter Utrecht bundelt alle grote en kleine activiteiten die 
tijdens de koude winterdagen in de Domstad plaatsvinden. 
Met het grote aanbod aan activiteiten is deze editie gezel-
liger dan ooit. 

Net als voorgaande edities kent Winter Utrecht ook dit jaar 
een propvol programma voor jong en oud. Met alle kerst-
markten, winterse tentoonstellingen, extra koopavonden en 
hoogtepunten zoals het Winter Station, Wintercircus Utrecht 
en het Knüss Winterfest wordt het de komende weken gega-
randeerd gezellig in Utrecht.

Ook tijdens de kerstvakantie valt er genoeg te beleven in en 
rondom Utrecht. Zo kun je tijdens Winter Utrecht schaatsen 
in het Spoorwegmuseum, een sprookjesrondleiding krijgen 
door het sfeervolle Kasteel de Haar en naar optredens van 
het Wintercircus en Disney on Ice.  

Op de website winter-utrecht.nl is het complete winterpro-
gramma te vinden.

Utrecht propvol winterse activiteiten

Van 17 tot en met 19 november vond in Barcelona dé 
internationale MICE (Meetings, Incentives Congresses 
& Exhibitions) vakbeurs, de IBTM plaats. 

Het Utrecht Convention Bureau vertegenwoordigde, samen 
met een aantal partners, Utrecht als vergader- en congres-
bestemming. De oranje Holland stand werd bemand door 
totaal 36 bedrijven uit de Nederlandse MICE industrie.

Met ruim 3.925 Hosted Buyers en 4.790 Trade bezoekers 
(2014 facts) is IBTM één van de meest toonaangevende 
internationale vakbeurzen binnen de meeting industrie. 
Deze beurs trekt senior buyers (corporate, intermediairs en 
associaties) vanuit de gehele wereld.

Voor Utrecht was het een succesvolle driedaagse beurs; er 
zijn goede contacten gelegd met zowel de buyers als de 
andere Holland stand participanten. Het eerste resultaat 
al geboekt; binnen een week is de eerste aanvraag voor 
Utrecht ontvangen.

IBTM 2015

Het was een…
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Op maandag 7 maart organiseert CMU 
op een inspirerende locatie in de binnen-
stad weer haar traditionele Jaarbijeen-
komst. Tijdens deze avond vertellen wij 
u graag weer over onze daden in 2015 
en plannen voor 2016! Meer informatie 
volgt in de uitnodiging die u begin vol-
gend jaar ontvangt.

Donkere dagen zijn om van te genieten!
Meld onraad en overlast!

Centrum
management

Meld overlast en onraad direct en altijd

Verdachte situaties en incidenten?  1-1-2
Ga naar www.afrekenenmetwinkeldieven.nl 

Meld overlast in het winkelgebied bij 
de gemeente: 030 - 286 00 00
Neem bij strafbare feiten contact op met de politie

FlyerVeiligheid_def.indd   1 20/11/13   23:29

Melden loont. Echt wel!
De winter staat voor de deur. De dagen worden korter. Donkere dagen dus. 
Gezellig. Zeker voor u als winkelier. Zeker ook voor uw klanten. Want hoe
gezellig is het om te winkelen in onze prachtig verlichte binnenstad?

Maar er is ook een andere groep mensen die de donkere dagen wel zien 
zitten. En met hen zijn we minder blij. Het zijn de zakkenrollers, winkeldieven, 
overvallers en andere overlastbrengers. Ook krijgen we steeds meer te maken 
met rondtrekkende bendes die handig gebruik maken van de duisternis en de 
drukte op straat en in uw winkel.

Samen kunnen we wat doen tegen overlast en onraad. Wat kunt u doen? 
Opletten, signaleren en melden. Altijd. Zonder melding kunnen politie en 
handhaving niets.

Wat te doen bij onraad en overlast
• Verdachte situaties en incidenten?  1-1-2
• Geef een duidelijk signalement door aan de politie en vergroot 

 daarmee de kans op aanhouding van een verdachte. Let op postuur, 

 lengte, haardracht, kleding en eventueel het vervoermiddel. Ook 

 de richting waarin de verdachte persoon of personen weglopen of 

 -rijden, is belangrijke informatie voor de politie.

• Overlast in het winkelgebied? Meld het bij de gemeente via een 

 bewonersmelding. Melden kan op verschillende manieren:

 o E-mail: bewonersmeldingen@utrecht.nl

 o Internet: www.utrecht.nl/meldingen

 o Telefoon: 030 – 286 0000

 o Via de app BuitenBeter

• Winkeldieven? Meld u gratis aan op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl

• Check www.ccv-veiligondernemen.nl dé veiligheidswebsite voor 

 ondernemers 

• Meld u aan voor een veiligheidsscan via www.hoeveiligisuwzaak.nl

Houd dus ook tijdens de donkere 
dagen uw ogen open en meld!

FlyerVeiligheid_def.indd   2 20/11/13   23:29

Zet 7 maart 2015 vast in uw agenda!

Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht 
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net 
• Vredenburgkwartier: 
 Grootwinkelbedrijven Centrum Utrecht – Joyce Verwoerd – joyce.verwoerd@debijenkorf.nl
 Zelfstandige winkelbedrijven – Mia Amram – info@sirado.nl
 Vereniging Grachtstegen – Jack Stuart – info@grachtstegen.nl
• Stadhuiskwartier:
 Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier – Judith van Bruggen – 030-2640414 – stadhuiskwartier@gmail.com
• Universiteitskwartier: 
 Ondernemersvereniging Voorstraat en Wittevrouwenstraat – Rutger van Dillen – 030-2328701 
 Ondernemers Nobelstraat/Janskerkhof – Anja Netto – 06-18352268 – info@bietjes.nl 
• Domkwartier: 
 Ondernemersvereniging Zadelstraat – Arjan ten Pas – arjan@keckenlisa.nl
 Collectief Springweg – Ineke van Stuivenberg – 030-2331500
 Collectief Lijnmarkt – Hans Berkhuijsen – 030-2381673 – utrecht@oilvinegar.nl
• Museumkwartier: 
 Ondernemersvereniging Twijnstraat – Frans van Vuuren – 030-2311373 – info@twijnstraat.nl
 Ondernemersvereniging Korte en Lange Nieuwstraat e.o. – M. Van Uden

Tips en Tricks…



18 CMU - Nieuwsbrief 3 - Jaargang 6 - Herfst 2015

De Utrechtse binnenstad kenmerkt zich door een 
breed en divers aanbod aan winkels, horeca, musea 
en andere voorzieningen. De concurrentie tussen ste-
den om consumenten te binden, wordt echter steeds 
heviger. De afgelopen jaren zijn al veel activiteiten in 
gang gezet om de attractiviteit van de stad te verbe-
teren.
 
Momenteel investeren diverse vastgoedeigenaren fors in 
hun beleggingen waardoor op termijn een nog aantrekke-
lijkere binnenstad ontstaat. Denk hierbij aan de volledige 
herontwikkeling van Hoog Catharijne, de uitbreiding van 
de Bijenkorf en de beoogde herontwikkelingen van de Blue 
Building en het oude postkantoor op de Neude.
Vernieuwing, centrummanagement en citymarketing
Vernieuwing is voor binnensteden van levensbelang. Dit 
trekt nieuwe, (inter)nationale winkelformules aan. Alle 
gevestigde partijen en de kracht van het collectief, bepalen 
de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Een sterk en onaf-
hankelijk centrummanagement speelt een belangrijke rol in 
combinatie met een duidelijke positionering van Utrecht als 
stad en een sterke citymarketing.

Online, Offline, authenticiteit en beleving
Veranderend consumentengedrag zorgt voor veranderende 
binnensteden. Online en offline verkoop, raken steeds meer 
vervlochten met elkaar en voor een bezoek aan de binnen-
stad staan diversiteit, authenticiteit en beleving in toene-
mende mate centraal.  Historische binnensteden hebben een 
uniek voordeel maar dat dient wel te worden gecombineerd 
met een breed aanbod.   

Bereikbaarheid
Daarbij is bereikbaarheid van groot belang. In Utrecht is de 
fiets een belangrijk vervoermiddel maar binnenstadbezoe-
kers komen ook per openbaar vervoer, lopend en voor een 
belangrijk deel met de auto. Uitstekend bereikbare, vol-
doende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen in de di-
recte nabijheid van het kernwinkelgebied zijn noodzakelijk. 
Autobezoekers zijn bijzonder belangrijk voor het economisch 
functioneren van binnensteden en moeten om die reden 
gekoesterd en goed bediend worden.
 
Nood aan een visie    
Een duidelijke detailhandelsvisie geeft sturing aan gewenste 
ontwikkelingen. Ontmoedig of blokkeer onwenselijke ontwik-
kelingen. Overleg met betrokken (markt)partijen en het 
vinden van draagvlak is daarbij van groot belang. Helaas 
gaat het in dat opzicht in Utrecht nog niet goed. Een visie 
op de integrale ontwikkeling van de stad ontbreekt, evenals 
een duidelijk beeld van de gewenste ontwikkelingen in het 
centrum, aandacht voor bereikbaarheid en goede parkeer-
voorzieningen. Breed draagvlak moet daarvoor worden 
verworven onder de private partijen die momenteel fors 
investeren in de stad. Naast politiek draagvlak is ook maat-

schappelijk draagvlak van groot belang. Tot op heden slaagt 
de gemeente Utrecht hier niet in.
Beperkte autobereikbaarheid leidt tot beperkte omzetten
Zolang de gemeente van mening is dat juist de afwezigheid 
van auto’s goed is voor het economisch functioneren van de 
binnenstad, wordt de gewenste kwaliteitsslag niet gemaakt. 
Het idee om auto’s aan de rand van het centrum en de stad 
op te vangen in de verwachting dat bezoekers door die be-
lemmeringen verder weg zullen parkeren, is naïef. Evenals 
het idee dat bezoekers bereid zouden zijn echt veel tijd uit 
te trekken om dichtbij het centrum te komen. Het verder 
pamperen van de voetganger en de fietser schiet het doel 
voorbij en zorgt voor minder binnenstadsbezoekers met als 
gevolg teruglopende omzetten voor retail, horeca en andere 
binnenstedelijke functies.    

Overaanbod winkelmeters  
Terwijl in Nederland sprake is van structureel overaanbod 
van winkelmeters en het een uitdaging is te komen tot een 
compacter kernwinkelgebied, meent de gemeente Utrecht 
nog steeds dat een forse uitbreiding van winkelmeters 
mogelijk is, zonder dat hierdoor de winkelstructuur nadelig 
wordt beïnvloed.     

Stip op de horizon
Verwerven van draagvlak en samenwerking met private par-
tijen is de sleutel tot succes. De binnenstad versterkt sneller 
wanneer partijen elkaar opzoeken en naar elkaar luisteren. 
In Den Haag wordt tussen de gemeente en diverse stads-
partners al geruime tijd zeer succesvol samengewerkt met 
als doel het versterken van het economisch functioneren 
van de binnenstad. Den Haag wil binnen deze samenwer-
king ook strategische zaken nadrukkelijk overleggen om de 
juiste ‘stip op de horizon’ te kunnen zetten. 

Rol VCOC
De VCOC vervult voor het centrum van Utrecht graag de rol 
als vertegenwoordiger van de commerciële vastgoedsector. 
Het is belangrijk een breed gedragen visie op de toekomst 
van het centrum van Utrecht te ontwikkelen. Daarin moet 
de gemeente keuzes maken waar wel geïnvesteerd kan 
en moet worden en waar niet. Eerdergenoemde zaken als 
bereikbaarheid en parkeren verdienen hoge prioriteit. De 
gemeente Utrecht zoekt voor deze belangrijke onderwerpen 
vaak nog niet de noodzakelijke samenwerking met stads-
partners en organisaties als CMU en VCOC. 

Van goed naar beter
De VCOC geeft graag samen met een partij als CMU de 
ontwikkeling van Utrecht vorm. Door het creëren van breed 
draagvlak onder belangrijke private partijen kan Utrecht de 
noodzakelijke stap van “goed” naar “beter” zetten.

Teade Groen 
Bestuurslid VCOC

VCOC laat van zich horen…

Van Goed naar beter…
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Op 15 november vond de Utrechtse intocht van 
Sinterklaas plaats. De feestelijkheden daaromheen 
werden mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit 
drie verschillende trekkingsgebieden. Twee van deze 
gebieden hadden tot dat moment nog geen projecten 
gerealiseerd met OfU-geld. De aanvragen waren  
directe aanleidingen voor deze gebieden om de gele-
deren te  sluiten, geïnspireerd door de mogelijkheden.  

Tegen de tijd dat u dit leest, hebben er in beide gebieden 
bijeenkomsten plaatsgevonden die zijn geïnitieerd vanuit de 
gebieden zelf. En niet alleen daar. Het stationsgebied en de 
westrand van het centrum zijn flink in beweging. De NS, de 
Rabobank, iedereen begint de weg naar het fonds te vinden 
om de omgeving mooier te maken. Duurzamer, veiliger…

Terwijl ik ga zitten om dit stuk te schrijven, realiseer ik mij 
dat er, als ik straks klaar ben en mijn mail nog eens check, 
tenminste één nieuwe aanvraag binnen zal zijn gekomen bij 
het OfU. Het gaat dus hard met het fonds in 2015. Om een 
beeld te geven: er zijn tot nu toe in 2015 meer aanvragen 
behandeld dan in 2012, 2013 en 2014 bij elkaar. 

‘Ik kan niet wachten om te zien  

waar jullie mee komen!’

Bij mensen die vanaf het begin dicht op het vuur hebben 
gezeten bespeur ik deze weken regelmatig wat opluchting, 
want het was natuurlijk wel even spannend of een groot 
deel van Utrecht zich raad zou weten met zo’n groot onder-
nemersfonds. Uiteraard waren er de pioniers, de grondleg-
gers van het fonds die zaten te popelen om een oplossing te 
vinden voor de problemen waar zij telkens weer tegenaan 
liepen op de bedrijventerreinen en in de winkelgebieden. 
Maar er waren ook de onderwijsinstellingen, zorg en de 
meer versnipperde gebieden. Wat konden zij nu met een 
collectief fonds? De antwoorden blijken zich gaandeweg te 
openbaren. Er zijn nauwelijks nog inactieve gebieden. In het 
oprichtingsjaar 2012 werden er 21 projecten gerealiseerd 
met behulp van het ondernemersfonds. In 2015 tellen we er 
nu al 200. De eerste aanvragen voor 2016 zijn al in behan-
deling.

Wat ik zo spannend en leuk vind aan het fonds is dat nog 
steeds niet te zeggen is wat er werkelijk allemaal mogelijk 
is geworden met de oprichting. Wat ooit bedacht is als een 
manier om collectieve veiligheidsvoorzieningen in de lucht 
te houden, blijkt als een multiplier te werken voor nieuwe 
ideeën. In Lage Weide en de Wetering wordt er met dank 
aan het fonds volop geïnvesteerd in de verduurzaming van 
transport, energie en afvalverwerking. Cartesius werkt actief 
aan de transformatie van het bedrijventerrein. In onder 
andere Zuilen, Rivierenwijk en Oog in Al worden online 

platforms gerealiseerd die bewoners, lokale ondernemers en 
non-profit organisaties met elkaar in contact brengen. 

Het maakt mij nieuwsgierig naar 2016. Wat is er volgend 
jaar allemaal gerealiseerd uit het fonds? Als deze editie van 
CMU Magazine verschijnt, staan we alweer op de drem-
pel van een nieuw jaar vol met mooie projecten voor de 
Utrechtse economie. Ik kan niet wachten om te zien waar 
jullie mee komen!

Alan Grommers
Fondsmanager

Spannend!

Uw Ondernemersfonds Utrecht…
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