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Centrum Management Utrecht

Nieuwsbrief

De uitvoeringsovereenkomst en de subsidiebeschik-
king voor het Ondernemersfonds Utrecht zijn vrijdag 
11 mei getekend. Dat betekent dat het fonds nu daad-
werkelijk is gevuld en er bestedingsvoorstellen vanuit 
de gebieden kunnen worden gedaan. 

Het bestuur van CMU stemt nog met het bestuur van het 
ondernemersfonds af hoe de verschillende straatverenigin-
gen in het centrum hun bestedingsvoorstel kunnen indienen. 
Daarvoor wordt een eenvoudig aanvraagformulier op de 
website geplaatst die u kunt invullen. Uw centrummana-

Ondernemersfonds Utrecht operationeel

Koopzondagen en extra koopavonden 2012
1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 18 november (extra), 25 november (extra), 2 december, 
9 december, 16 december, 23 december, 30 december.

ger kan u bijstaan bij het invullen of bedenken van beste-
dingsvoorstellen. Centrummanagement Utrecht beoordeelt 
uw aanvraag en stemt dit af met het ondernemersfonds 
Utrecht. 

Dinsdag 5 juni organiseerde CMU een bijeenkomst voor alle 
straatverenigingen en ambassadeurs om hen over de pro-
cedure te informeren. Voor meer informatie over het fonds 
kunt u terecht op www.ondernemersfondsutrecht.nl of op 
onze eigen website www.centrummanagement-utrecht.nl als 
het over specifiek het centrum gaat.

In dit nummer onder meer: 
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Hart voor het centrum 12

Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst voor het Ondernemersfonds Utrecht gaat het fonds nu echt van start. Wethouder Economische Zaken Mirjam de 

Rijk en voorzitter Jan Willem van Dijk van de stichting Ondernemersfonds Utrecht tekenden op 11 mei de formele overeenkomst. Daarin zijn werkafspraken vastgelegd 

hoe beide partijen met het fonds willen omgaan de komende drie jaar. Utrecht is de eerste grote stad die met een dergelijk fonds werkt.
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De wereld verandert,  
de stad ook

Niet eerder in de geschiedenis veranderde de wereld 
zo snel als nu. Deze verandert op dit moment veertig 
keer zo snel als veertig jaar geleden… In deze laatste 
column als centrummanager geef ik graag nog iets 
mee van mijn visie op de stad van de toekomst.

Wat ons over veertig jaar staat te wachten, kunnen wij 
dus echt niet overzien. We kunnen huidige ontwikkelingen 
extrapoleren, maar dat blijft slechts gissen. Wat we op dit 
moment in toenemende mate zien, is dat we als gevolg van 
deze snelle, vooral technologische, ontwikkelingen onze 
activiteiten en tijdsbesteding steeds meer naar ons hand 
kunnen zetten. We kunnen meer en meer doen wat we zelf 
willen op onze manier. 

Dat geldt nadrukkelijk ook voor winkelen. Heb je iets nodig, 
dan kun je via internet en sociale media uitzoeken waar je 
het best terecht kunt en je hoeft de deur niet meer uit. 
Alleen als je de deur uit wilt én een centrumgebied of 
fysieke winkel je meer weet te bieden aan beleving, sfeer 
en/of advies, ga je erheen. Deze gedragsverandering geldt 
in toenemende mate voor de jongere generaties. Verwacht 
ik dan dat we blijven winkelen? Jazeker. Ik ben ervan 
overtuigd dat we blijven winkelen, maar alleen als het leuk 
is! Het winkelaanbod in Utrecht is compleet met filiaal- en 
grootwinkelbedrijf en leuke unieke winkels, er is voldoende 
verblijfshoreca, de omgeving is fraai en aantrekkelijk; het is 
veilig en goed toeven en we worden plezierig geholpen. En 
vooral: we ontmoeten er anderen, kunnen kijken en gezien 
worden. De stad is een constante ontmoetingsplaats en 
catwalk. 

Een grote kans voor centrumgebieden ligt de komende jaren 
in het bundelen van de krachten van alle aantrekkende 
centrumfuncties, zoals onze musea, evenementen, winkel-

aanbod en horeca. Deze functies moeten up-to-date en 
aantrekkelijk blijven en we moeten ze voortdurend integraal 
en herkenbaar aanbieden. De inrichting van de openbare 
ruimte is fraai en verzorgd. Het totale aanbod bevindt zich 
natuurlijk in het fysieke centrum, maar ook virtueel. 

’Ik ben ervan overtuigd dat we blijven  

winkelen, maar alleen als het leuk is!’

(Potentiële) bezoekers kunnen via internet en sociale media 
de verleiding niet weerstaan naar deze fysieke plek toe te 
gaan. Als je het centrum van Utrecht op je smartphone of 
tablet ziet, móet je er gewoon naartoe. Je wil er zijn, het 
voelen, het ervaren en er je vrienden ontmoeten. Op allerlei 
plekken ontvang je hier signalen over. Op je telefoon of 
tablet, in bushokjes, parkeergarages en bij hotels. Je treft 
er billboards aan en er zijn herkenbare brochures in omloop.

Het centrum is fraai ingericht en biedt een compleet goed 
verzorgd aanbod. Je kunt er goed komen en je voelt je er 
welkom. Je komt er graag en je komt ook graag terug. Je 
voelt je er thuis. Utrecht centrum vibreert ook buiten zijn 
grenzen. Wie je ook bent, waar je ook bent: je wilt er naar 
toe. Een schone taak voor centrummanagement in samen-
werking met de gemeente in de komende jaren.

De stand van zaken…

Door Jorine de Soet, centrummanager

Afscheid centrummanager
In deze nieuwsbrief treft u mijn laatste column als 
centrummanager aan. Vanaf 1 juli gaat een nieuwe 
centrummanager aan de slag. Ik heb dan deze rol 
drieënhalf jaar mogen vervullen. Ik stond aan de wieg 
van Centrummanagement Utrecht en heb mede van 
‘niets’ ‘iets’ gemaakt. Zo ontstond er een samenwer-
kingsverband met werkelijke resultaten waarvan de 
feestverlichting, de plantenbakken, een integrale 
economische centrumvisie, structurele financierings-
middelen, een Vereniging van Eigenaren, intensieve 
contacten in de verschillende straten, een paar voor-
beelden zijn. Ik ben heel dankbaar en trots dat ik deze 
rol zo lang heb mogen vervullen. Ik ben en blijf echter 
ondernemer en vind het tijd voor iets anders. 
Ik verheug mij op nieuwe uitdagingen, waar ik opnieuw 
iets ‘nieuws’ mag creëren. De activiteiten van CMU gaan 
natuurlijk gewoon door, echter vanaf 1 juli geeft Jeroen 
Roose hier invulling aan. Elders in deze nieuwsbrief stelt 
hij zich nader aan u voor.
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Centrum Management Utrecht

In 2009 en 2012 ontwikkelde Centrummanagement 
Utrecht (CMU) een integrale economische visie op het 
kernwinkelgebied van de stad. Velen van u hebben 
deze visie in uw bezit en het verhaal is te downloaden 
via de website: www.centrummanagement-utrecht.nl. 
Inmiddels hebben verschillende ondernemersgroepen 
visies ontwikkeld of aangegeven hiermee aan de slag 
te willen.

Zo ontwikkelden ondernemers in de Twijnstraat een visie 
op hun straat en sinds in januari van dit jaar het werkge-
bied van CMU is uitgebreid gaven ook ondernemers in de 
Voorstraat, de Witte Vrouwenstraat, de Nobelstraat, het 
Janskerkhof en het Oudkerkhof te kennen een visie op dit 
oostelijk deel van het centrum te willen ontwikkelen. Een 

Visieontwikkeling per straat

Bloembakken en 
feestverlichting

Vanaf 2009 werd het kernwinkelgebied in de zomer aantrek-
kelijker gemaakt met bloembakken en rond de feestdagen 
met feestverlichting. Nu ons werkgebied is uitgebreid, 
gebeurt dit ook met deze initiatieven. In het gebied waar 
al eerder verlichting was verzorgd, wordt deze verbeterd 
en in de straten met een economische functie, die sinds 
januari bij het werkgebied horen, worden ook bloembak-
ken en feestverlichting opgehangen. Zo wordt het centrum 
van Utrecht groter, aantrekkelijker én gastvrijer voor haar 
gasten.

Be good and tell it
Het centrum van Utrecht is prachtig en veelzijdig. Er bevin-
den zich fantastische musea, er zijn culturele evenementen 
en het winkel- en horeca-aanbod is veelzijdig in een fraaie 
historische omgeving. Bovendien kun je in het centrum 
van Utrecht comfortabel winkelen met mooi en met slecht 
weer. En hoewel we over zoveel uitgesproken kwaliteiten 
beschikken, communiceren we dat tot op heden niet altijd 
even goed. Op korte termijn gaat CMU hier verandering in 
brengen. We ontwikkelen een aantal communicatiemidde-
len, waarmee we het centrum van Utrecht beter in de markt 
gaan zetten. Deze concrete activiteit zal deel uitmaken van 
het ontwikkelen van een algemeen positief imago van de 
stad. We houden u op de hoogte.

Kennismaking met de nieuwe centrummanager

aantal van hen heeft hiertoe samenwerking gezocht en de 
komende tijd buigen zij zich eerst over een analyse van hun 
gebied om daarna na te gaan welke kansen er liggen. In 
de Zadelstraat is ook zo’n traject opgestart. Hier wilden de 
ondernemers van de straat een website van hun straat laten 
maken en dit bracht vragen met zich mee als: ‘Wat zijn wij 
voor straat?’ en ‘Wie komen hier?’. 

Deze initiatieven laten zien dat het nut van samenwerking 
steeds meer wordt ervaren. Samen maken we meer van 
onze stad. Dat is ook precies waarvoor CMU in 2009 in het 
leven is geroepen en wij juichen dit ook toe. Hebt u vragen 
of initiatieven, aarzel dan niet contact te zoeken via 
info@centrummanagement-utrecht.nl.

Zoals u al hiervoor hebt kunnen lezen, stelt het be-
stuur van Centrum Management Utrecht vanaf 1 juli 
een nieuwe centrummanager aan. In deze nieuwsbrief 
maken we alvast kennis met voor sommigen van u een 
nieuw gezicht, voor anderen een oude bekende…

“Mijn naam is Jeroen Roose en ik ben 
35 jaar oud. De afgelopen zes jaar 
was ik in Utrecht werkzaam als win-
kelstraatmanager waarvan de afge-
lopen twee jaar in de binnenstad. In 
deze prachtige binnenstad had ik het 
voorrecht om samen te werken met 
vele enthousiaste ondernemers. In 
deze periode maakte ik de start mee 

van de verenigingen in de Zadelstraat en de Nobelstraat. 
Samen met projectleider Cor Tersteeg heb ik het samenwer-
kingsverband Keurmerk Veilig Ondernemen naar een hoger 
niveau getild en diverse ondernemers mogen helpen bij de 

uitdagingen die zij in hun winkelgebied of straat tegenkwa-
men. Dit werk zet ik als centrummanager met veel enthou-
siasme voort. Ondernemers maken de binnenstad. Door met 
elkaar samen te werken ben ik ervan overtuigd dat we de 
binnenstad van Utrecht nog mooier kunnen maken dan dat 
deze al is. En, nog belangrijker, deze binnenstad ook beter 
weten te ‘verkopen’ aan het publiek.” 

“Samen met het bestuur van Centrum Management Utrecht 
zie ik het als een uitdaging om een verbeteringsslag te ma-
ken in de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast zou 
ik graag de samenwerking tussen de verschillende vereni-
gingen in de binnenstad willen versterken en ondersteuning 
willen blijven bieden aan zowel de initiatieven die binnen-
stadsbreed bijdragen aan de uitstraling van de stad Utrecht 
(sfeerverlichting, hanging baskets, signing en inrichting van 
de openbare ruimte) als de initiatieven die de winkelstraten 
in de binnenstad hun eigen unieke karakter geven. Graag 
tot ziens binnen de singels!”
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winst in de beker net als destijds in 2004, toen met zijn 
oudste zus. Helaas zit dat er even niet in. 

Maar geen nood, het EK staat voor de deur en zo’n prachtig 
evenement beleven wij met ons hele gezin. Met toeters en 
bellen. Wij vinden het mooi de wedstrijden gezamenlijk te 
bekijken. Uiteraard voor een megascherm en het liefst met 
vrienden. En wat helemaal geweldig is om dat in de evene-
mentensfeer te doen. Met zijn allen in een groot park of op 
een plein in de stad. Tijdens het WK in 2010 waren we te 
gast in Maastricht en Eindhoven. Daar waren mooie evene-
menten georganiseerd en was de sfeer goed. 

Dit jaar zijn wij aan de beurt om de bijeenkomst te orga-
niseren of minstens op zoek te gaan naar een evenement 
waarbij wij kunnen aansluiten. Dat moet natuurlijk niet 
moeilijk worden in een stad als Utrecht. Hier zou het in 
2012 helemaal goed komen. En die belofte was weer een 
gevolg van de vele kritiek in 2010 over het ontbreken van 
grote schermen in de stad Utrecht.

Iedereen die er wat over te zeggen heeft, was het er wel 
over eens: in de binnenstad moest een groot scherm wor-
den geplaatst. De overleggen daarover werden vroegtijdig 
gestart. Om eerlijk te zijn, twijfelde ik geen moment aan de 
haalbaarheid, binnen redelijke vergunningsgrenzen. En ja, 
natuurlijk is veiligheid zo ongeveer het belangrijkst om te 
kunnen waarborgen. Maar toch, met projecten als De Vrede 
van Utrecht in 2013, Culturele Hoofdstad in 2018 of de 
EYOF in 2013 vliegen kreten je om de oren als: “In Utrecht 
maken we van alles een feest zonder gedoe”, “Celebrate 
talent” of zelfs “The art of making piece”. Dit moest wel  
lukken toch?!

Nu ben ik altijd wat sceptisch geweest over de organisatie 
van deze mega-mega-evenementen. Vooral het gebrek aan 
organisatiemogelijkheden voor massa in combinatie met het 
populaire genre stoort mij. Dat broze vertrouwen heeft wel 
weer een deuk opgelopen. 

U begrijpt het al: de vergunningsgrenzen zijn van dien aard 
dat het allemaal kan en mag maar dat het praktisch en 
financieel vrijwel onhaalbaar is. Een EK-voetbalwedstrijd 
op groot scherm in de binnenstad, diepgewortelde cultuur, 
ultieme verbroedering; het lukt niet in Utrecht. 

Ik zal mijn zoon de boodschap van 2018 meegeven:  
“Trust the future; create your city...”. Ik ben er klaar mee. 
Net zoals met die balletjes op links trouwens.

Balletjes op links, 
ik ben er klaar mee

In de speeltuin wordt mijn vrouw ook wel mevrouw 
Sneijder genoemd. Onze zoon Vince van vier heeft 
een goed schot, voornamelijk rechts. Het feit dat ik 
niet wordt herkend als Wesley heeft ook een reden. 
Meneer voetbalt namelijk liever met z’n moeder. Hij 
haat mijn aangeefballetjes op links.

Het mannetje is gek van voetbal en ik gun hem een rondje 
bij papa op de schouder. Genietend en herinneringen slur-
pend, bijvoorbeeld van een huldiging van de lokale FC bij 

Vanuit de horeca bekeken…

Door Leo Hollman, operationeel directeur Grand Hotel Karel V
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Om bewoners en bezoekers van Utrecht doorlopend 
te kunnen informeren over het toeristische en recrea-
tieve aanbod heeft Toerisme Utrecht de afgelopen tijd 
gebouwd aan een nieuwe, mooie en gebruiksvriende-
lijke website, www.bezoek-utrecht.nl.

De nieuwe website is inmiddels live en biedt, naast de 
gebruikelijke informatie voor bezoekers, ook uitgebreide 
mogelijkheden voor partners om zich te presenteren. Dit 
kan onder meer door (tijdelijke) vermelding op de sliders en 
de tip-aanduidingen die bij zoekresultaten bovenaan komen 
te staan. De toeristische, zakelijke en perswebsites zijn in-
middels omgezet. De andere websites van Toerisme Utrecht 
volgen binnenkort.

Uit Utrecht… 

Nieuws over toerisme, cultuur en evenementen in de stad

Nieuwe website Toerisme Utrecht:  
www.bezoek-utrecht.nl

Toerisme Utrecht ontwikkelt zogenaamde Utrecht 
Infozuilen. Deze zuilen bevatten Utrecht Informatie  
en worden op minimaal dertig locaties in stad en 
regio geplaatst. 

De Utrecht Infozuilen worden 
geplaatst bij zogenaamde 
‘high traffic’-locaties, zoals 
parkeergarages, hotels en 
horeca. In de zuilen worden 
zes themabrochures aange- 
boden onder de noemer ‘Ontdek 
Utrecht’. De zes thema’s 
worden ingevuld in samen- 
werking met partners en uit- 
gegeven in een oplage van 
zes keer 50.000 stuks.

Inmiddels zijn ruim veertig 
inschrijvingen binnen voor de 
informatiezuilen en vanaf medio 
juni worden de eerste zuilen 
geleverd.

Kijk voor meer informatie en deelname op onze website 
http://www.bezoek-utrecht.nl/toerisme-utrecht/promo-
tiematerialen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar marketing@toerisme-utrecht.nl

Utrecht Infozuilen op 
dertig locaties

Promotie Utrecht tijdens 
de Libelle Zomerweek

Van 7 tot en met 13 mei vond dit jaar de Libelle 
Zomerweek plaats, met als thema China Town. De 
beurs ontving meer dan 85.000 bezoekers die allen 
kwamen voor een gezellig dagje uit. De perfecte 
doelgroep voor Utrecht dus. 

Toerisme Utrecht stond samen met andere regio’s uit de 
provincie (Utrechtse Heuvelrug, Spakenburg en Amersfoort) 
op de Libelle Zomerweek om Utrecht te promoten. Rederij 
Schuttevaer vergezelde Toerisme Utrecht bij de promotie 
van de stad op de beurs. In totaal zijn 5.000 tasjes met 
informatie over Utrecht uitgedeeld en veel, met name 
vrouwen uitgenodigd voor een bezoek aan Utrecht. Meer 
dan 1.100 mensen hebben zich ingeschreven voor de 
Toeristische nieuwsbrief van Utrecht en worden vanaf nu 
geïnformeerd over de activiteiten en bezienswaardigheden 
in Utrecht.



6 CMU - Nieuwsbrief 2 - Jaargang 3 - Juni 2012

Tijdens de Culturele Zondag Dans op zondag 3 juni, 
bood ook Hoog Catharijne een danspodium. Op drie 
verschillende locaties begaf het publiek zich in een 
waar dansconcert. Jonge dansers dansten op live 
muziek van young professionals van het Utrechts 
Conservatorium. 

U-DANS
Natuurlijk werd ook de inmiddels bekende Utrecht Dans (de 
U-DANS), gedanst. Dansgroepen met verschillende dans- 
stijlen als Tango, Hip Hop, salsa, modern, klassiek en veel 
meer, dansten verspreid over heel HC. Op drie momenten 
kwamen alle groepen in de Clarentuin bij elkaar en dansten 
ze samen de U-DANS. Het publiek kon zo in heel HC genie-
ten van dans!

Nieuws uit Hoog Catharijne… 

Verzorgd door Belangenvereniging Hoog Catharijne

Hoog Catharijne als danspodium

Onder het motto ‘Art Meets Shopping’ opende de 
Utrechtse Wethouder Mirjam de Rijk op 12 april de 
unieke en vrij toegankelijke Pop-Up Expo Utrecht. Het 
winkelende publiek kon tot 1 juni in Hoog Catharijne 
genieten van de tentoonstelling ‘Utrecht 3D’, een 
greep uit de collectie stereofoto’s van het Utrechts 
Archief. De bijzondere tijdelijke expo is een samen-
werking van Musea Utrecht, Corio, Hoog Catharijne en 
Toerisme Utrecht en verhuist daarna naar een vol-
gende locatie. 

Met deze tijdelijke exposities op onverwachte plekken laten 
we zien wat cultureel Utrecht te bieden heeft. 
Hoog Catharijne is daarvoor een geschikte locatie, omdat 
door de herontwikkeling hier regelmatig tijdelijk een winkel-
ruimte leeg staat. Elke tentoonstelling wordt samengesteld 
door een ander museum. Meer van de foto’s van Utrecht 
3D zijn nog te zien tot en met 5 augustus in het Utrechts 
Archief. Meer informatie over de Pop-Up Expo Utrecht is te 
vinden op www.bezoek-utrecht.nl. 

Exposities op onverwachte plekken in Hoog Catharijne
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Hoog Catharijne veilig en gastvrij
In de afgelopen jaren zijn Hoog Catharijne en de 
omliggende omgeving steeds veiliger geworden. 
Ondanks de recente bouwwerkzaamheden en de 
toekomstige plannen voor herinrichting en her-
structurering van het gebied, blijft het gevoel van 
veiligheid gehandhaafd. Sinds jaar en dag verzorgt 
beveiligingsbedrijf Trigion de beveiliging op Hoog 
Catharijne.

Hoog Catharijne heeft de ambitie om een ‘favourite meeting  
place’ te zijn. Ook de beveiligers van het winkelcentrum 
spelen hierin een belangrijke rol. Natuurlijk wordt van hen 
verwacht dat zij onveilige situaties inschatten en waar  

nodig handelend optreden. Maar daar blijft het niet bij!  
De beveiligers krijgen steeds meer een serviceverlenende 
rol. Ze beantwoorden vragen van winkelend publiek, wijzen 
mensen de weg en verlenen assistentie als iemand zich  
bijvoorbeeld niet lekker voelt. Een kind dat zijn ouder kwijt 
is of een toerist die op zoek is naar de Dom wordt graag 
door hen geholpen. 

Kortom: de beveiliger pakt niet alleen de raddraaier aan, 
maar is er vooral om ervoor te zorgen dat het winkelend 
publiek een fijne dag beleeft en graag terug komt in Hoog 
Catharijne. Gastvrijheid en veiligheid gaan hand in hand.

Twee weken geleden vond de eerste van een reeks 
kunstprojecten plaats van de stichting Kunst in het 
Stationsgebied. Tijdens deze tijdelijke tentoonstelling 
onderzochten we het effect van de kunstwerken en 
hoe ze werkten in de openbare ruimte. 

Hoe reageerden de voorbijgangers? Gingen zij op zoek 
naar andere kunstwerken? Wilden ze meer weten over de 
kunstwerken? Het onderzoek bestond uit observaties en uit 
interviews. Sandfire heeft het observatieonderzoek opgezet. 
Anna Elffers onderzocht in een drietal workshops wat het 
effect was van de tentoonstelling op de kijk op Hoog 
Catharijne door verschillende publieksgroepen, waaronder 
ook de winkeliers en bewoners. Wij zijn natuurlijk erg 
benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. En ook 
zijn we nieuwsgierig naar uw ervaringen. 
U kunt bij ons binnenlopen in ons kantoortje tegenover 
de Hunkemöller in Hoog Catharijne of ons mailen via 
info@kunstinhetstationsgebied.nl. Bellen kan ook: 
06 20 91 87 13.

Test, test, 1,2,3
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Het nieuwe Stationsgebied…

Projectorganisatie Stationsgebied opent de bouwput

Paardenbrug en Mariaplaatsbrug krijgen zelfde stijl

Utrecht brengt het water terug in de Catharijnesingel. 
Een lang gekoesterde wens van velen gaat hiermee 
in vervulling want de oude singelstructuur wordt her-
steld en de binnenstad wordt weer geheel omsingeld. 
Er komen vier nieuwe bruggen over de nieuwe de sin-
gel. De Projectorganisatie Stationsgebied (POS) heeft 
Jeroen Eulderink van Arcadis opdracht gegeven  
om het architectonisch ontwerp van deze twee brug-
gen te maken: de Paardenbrug, ter hoogte van de 
Knipstraat en de Mariaplaatsbrug als toekomstige ver-
vanging van het Moreelseviaduct. In het Masterplan 
Stationsgebied is besloten beide bruggen van ‘één en 
dezelfde familie’ te laten zijn.

Ontwerp 
De meest noordelijke brug is de Paardenbrug. In het ont-
werp van de brug is gezocht naar een terughoudende en 
bescheiden uitstraling door een heldere en minimalistische 
opzet. De architectuur en het materiaalgebruik van de brug 
is gebaseerd op bestaande ‘klassieke’ singelbruggen. In dit 
ontwerp is dit onder andere te herkennen aan het gebruik 
van baksteen en het gekozen metselverband, de doorlopen-
de natuurstenen afwerking aan de bovenrand van de brug, 
het witte hekwerk, de afwerking aan de onderzijde van de 
brug en de klinkerbestrating.

Klinkerbestrating
Tegelijkertijd is in het ontwerp naar een moderne vertaling 
van deze klassieke principes gezocht. De hoofdvorm van de 
brug is gebaseerd op de bewegingen rondom de brug vanuit 
het streven naar een optimale inpassing in de omgeving. In 
de plattegrond zijn de verschillende wegen die met elkaar 
worden verbonden in de brugvorm herkenbaar. Over het 
brugdek wordt de klinkerbestrating van de aansluitende 
routes doorgevoerd. 

Asymmetrisch
In aanzicht is het vrije profiel van de vaarroute en het voet-
pad langs de singelgracht herkenbaar. De rondingen aan de 

onderkant van de brug maken hier een royaal gebaar van. 
De brug krijgt een asymmetrische opzet; steniger aan de 
oostelijke kade kant en soepeler aan de groene, westelijke 
taludoever. De trappen naast het landhoofd aan de wes-
telijke oever worden vormgegeven als onderdeel van het 
talud en het jaagpad, niet als onderdeel van de brug. Aan 
de oostzijde van de brug, in de ronding, worden een aantal 
nestkasten opgenomen voor de grote gele kwikstaart.
 
Anti-graffiti
De maakbaarheid van de brug en de aansluiting van ver-
schillende materialen onderling, zijn een belangrijke invloed 
op de vormgeving. Er is gekozen voor een ter plaatse 
gestorte betonconstructie. Betonnen onderdelen worden 
afgewerkt met een anti-graffiti coating in betonkleur. De 
zuidelijke en noordelijke brugwanden worden bekleed met 
baksteen. Dit materiaal kan eenvoudig de gewenste ron-
dingen van de brug volgen. 

Natuursteen
Rondom de doorvaartopening is een forse hoekstaal aan-
gebracht ter bescherming van het metselwerk en aanvaar-
beveiliging. Aan de bovenkant wordt het baksteen afgedekt 
met een natuurstenen afwerking. Het natuursteen valt over 
de ankerpunten van het hekwerk aan de brug zodat bouten 
en andere verbindingen zoveel mogelijk uit het zicht vallen. 
Het hekwerk zelf bestaat uit stalen strips waaruit happen 
worden gesneden die met elkaar door licht en schaduw een 
golfpatroon opleveren. Dit laatste is gedaan om de herintro-
ductie van het water in de singel te vieren.
 
Mariaplaatsbrug
De Mariaplaatsbrug wordt in dezelfde architectuur uitge-
werkt. Architectuur: ARCADIS Jeroen Eulderink. Civieltech-
nisch ontwerp Paardenbrug: ARCADIS Edwin Schuiling / 
Jeroen van Doorn. Civieltechnisch ontwerp Mariaplaatsbrug: 
Movares, Piet van der Vorm/Tom Groeneweg. Project- 
management POS: Diederik Braat, Onno van Schaick.
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Utrecht alert…

Informatie over veiligheid en handhaving

De aangifte is een officieel verzoek aan de politie om 
de dader van een misdrijf op te sporen. Op basis van 
een aangifte, uw weergave van wat er is gebeurd, kan 
en mag de politie een politieonderzoek starten. Dit 
geeft dus kans op het daadwerkelijk aanhouden van 
de dader(s). 

U kunt aangifte doen op elk politiebureau. Van sommige 
gevallen van diefstal of vernieling kunt u ook via internet 
aangifte doen, via www.politie.nl (zie kader). De politie in-
formeert u na de aangifte schriftelijk of telefonisch over wat 
zij met uw aangifte heeft gedaan of nog gaat doen. 

Niet elke aangifte leidt tot een politieonderzoek. De politie 
kan alleen onderzoek doen als er genoeg aanknopingspun-
ten zijn die kunnen leiden naar de dader(s). U kunt hierbij 
denken aan een duidelijk signalement, sporen van de dader 
of getuigenverklaringen. Daarnaast verwerkt de politie elke 
aangifte in criminaliteitsanalyses. Op basis hiervan wordt de 
politie-inzet in Utrecht bepaald, bijvoorbeeld waar en wan-
neer zij (opvallend of onopvallend) surveilleert. Elke aangifte 
telt dus mee.

Internetaangifte
Van vernieling en diefstal kunt u via internet 
(www.politie.nl) aangifte doen, behalve als:

•	 er	geweld	is	gebruikt	tegen	u	of	iemand	anders
•	 er	een	signalement	is	van	een	mogelijke	dader
•	 er	duidelijke	sporen	zijn	van	een	mogelijke	dader	
 (bijvoorbeeld bloedsporen)
•	 uw	identiteitsbewijzen	zijn	gestolen	of	vermist
•	 er	sprake	is	van	zware	emotionele	betrokkenheid	
 of bedreiging
•	 uw	auto	is	gestolen
•	 er	in	uw	onderneming	is	ingebroken

In deze gevallen vragen wij u op het politiebureau 
aangifte te komen doen. Wij kunnen dan meer vragen 
stellen, dan via de internetaangifte beantwoord kunnen 
worden.

Samen werken aan een schone, hele, veilige  
en aantrekkelijke binnenstad

In de binnenstad loopt, net als in circa 25 buurt- en 
wijkwinkelcentra, een samenwerkingsverband Keur-
merk Veilig Ondernemen (KVO). Binnen dit samen-
werkingsverband werken ondernemers, gemeente, 
politie en brandweer samen om de binnenstad 
schoon, heel, veilig en aantrekkelijk te houden voor 
ondernemers, bewoners, bezoekers en passanten. 
Om de twee jaar worden met alle partijen aan tafel 
op basis van veiligheidsenquêtes en cijfers maatrege-
len afgesproken om met elkaar zichtbaar resultaat te 
boeken in de binnenstad. 

Clusters
Omdat het in de binnenstad 
gaat om een groot gebied is 
deze in zes clusters opgedeeld 
(zie hiernaast). Vanuit vrijwel 
ieder cluster zijn momenteel 
één of meer ondernemers 
vertegenwoordigd in het KVO 
dat vier keer per jaar plaats 
vindt. 

Contact
Hebt u als ondernemer een 
vraag, opmerking of klacht 
met betrekking tot de aan-

dachtspunten schoon, heel, veilig of aantrekkelijk en u van 
mening bent dat dit moet worden besproken tijdens het 
KVO-overleg, neem dan contact op met de vertegenwoor-
diger van uw cluster:

1. Cluster 1 (Groen) Margriet Broekman
   Thom Broekman/
   De Rode Winkel 
   (Lange Elisabethstraat)
2. Cluster 2 (Blauw) Lotte Dolderman
   Tastoe (Zadelstraat)
   Ruud Reijers
   Juwelier Punte (Choorstraat)
3. Cluster 3 (Rood) Amos van Praagh
   Serviezenhuis Leeuwin 
   (Oudkerkhof)
4. Cluster 4 (Geel) Vacature
5. Cluster 5 (Paars) Joke Buis
   De Kombuis (Twijnstraat)
6. Cluster 6 (Oranje) Wilfred Jager
   Café de Stadgenoot/
   Jij & Wij (Breedstraat)
 
Belangstelling om namens uw cluster ook deel te nemen 
aan het KVO overleg of behoefte aan meer informatie? 
Neem dan contact op met Jeroen Roose: 
jeroen.roose@hisa.nl of 030 - 214 85 91.

Aangifte doen van misdrijven
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Utrecht heeft er sinds 11 april een nieuw, elektrisch 
aangedreven vrachtschip bij: de Ecoboot. Na de Bier-
boot is dit het tweede elektrisch aangedreven vracht-
schip van Utrecht en waarschijnlijk van de wereld. De 
Ecoboot neemt het werk over van de huidige vuilnis-
boot, en kan aan boord kliko’s legen, tegelijk glas, 
papier en restafval meenemen en extreem lange of 
zware vracht vervoeren. 

Slimme inrichting
De Ecoboot is zestien bij vier meter. Dat is vier meter langer 
dan de huidige vuilnisboot, waarbij het restafval los of in 
vuilniszakken in het open ruim wordt gestort. Het nieuwe 
schip werkt met kliko’s. Met dezelfde hefboomtechniek als 
op vuilnisauto’s worden de kliko’s geleegd in afvalcontai-
ners, vergelijkbaar met de ondergrondse containers in de 
stad. 

Minder luchtvervuiling
Het schip haalt dagelijks verschillende afvalstromen tegelijk 
op. Ook derden van buiten de gemeente kunnen gebruik 
maken van het schip. Bijvoorbeeld voor verhuizingen, 
verbouwingen en het verplaatsen van groot materiaal. Dit 
vermindert vrachtverkeer in de historische binnenstad en 
daarmee luchtvervuiling. 

Europees voorbeeld
Via het Europese project Connecting Citizen Ports 21 van In-
terreg krijgt de gemeente subsidie voor deze investering. De 
Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein 
werken binnen Interreg samen met binnenhavens in België, 
Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. 

Het ontwerp van het Utrechtse ‘multi purpose vessel’ is voor 
deze steden een voorbeeld voor het optimaal en duurzaam 
vervoeren van goederen in historische binnensteden. De 
extra kosten voor de elektrische aandrijving zijn gefinan-
cierd uit het Actieplan Goederenvervoer van de gemeente. 
Sinds 2010 vaart de elektrische Bierboot al door de Utrecht-
se grachten.

Ecoboot vaart in Utrecht

Utrecht bereikbaar… 

Bereikbaarheid, verkeer, vervoer en distributie in de stad Utrecht

“Mijn naam is Jacques Blom-
mendaal. Ik ben geboren in 
Utrecht in 1951 en opgegroeid 
in Tuinwijk en Tuindorp. Mijn 
middelbare school was het 
Thorbeckelyceum aan de Asch 
van Wijckskade. Daarna ben 
ik politicologie gaan studeren, 
later nog gevolgd door een 
Master in Public Management. 
Na mijn studietijd ben ik gaan 
werken voor het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Vervolgens kwam ik terecht bij de gemeente Utrecht 
om daarna heel lang bij de gemeente Amsterdam te 
werken, onder meer als hoofd Projecten bij een van 
de grootste diensten.

Sinds 1990 woon ik weer in Utrecht. Eerst hartje binnen-
stad onder de Domtoren en nu aan de Catharijnesingel. Het 
centrum van Utrecht is enorm veranderd. De transformatie 
van het oude station en de voormalige stationswijk tot Hoog 
Catharijne heb ik van nabij meegemaakt. En nu – 40 jaar 

later – is een nieuwe enorme transformatie gaande met de 
komst van het nieuwe stationsgebied. 

Als echte Utrechter vind ik dat, tegelijk met de vernieuwing 
van het stationsgebied, het oude centrum weer up-to-
date moet worden gemaakt. Dit historische centrum toont 
Utrecht in al zijn aantrekkelijke en mooie facetten. Oud en 
nieuw samen vormen het economisch hart en de culturele 
kracht van Utrecht. 

Samenwerken
Het gezamenlijk aanpakken van een aantrekkelijke, schone 
en hele binnenstad, die zich promoot als de leukste winkel-
stad van Nederland, is voor alle ondernemers van groot 
belang. Met elkaar heb je een stevige basis voor het overleg 
met bijvoorbeeld de gemeente. Daarom is het goed dat 
Centrummanagement Utrecht er is gekomen. 

Met veel enthousiasme zie ik uit naar een goede en  
resultaatvolle samenwerking met alle ondernemers en hun 
organisaties.”

‘Het is belangrijk dat ondernemers nadenken over de 
toekomst van hun centrum en hun straat’ 
Voorzitter bestuur Stichting Centrummanagement Utrecht stelt zich voor
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Centrum Management Utrecht

De huiskamer van Utrecht
Een jaar geleden spraken circa veertig binnenstads-
partners over de positie van de binnenstad. Uit dit 
gesprek kwam een expliciete boodschap naar voren: 
zorg ervoor dat de openbare ruimte op orde komt!

De openbare ruimte en de beeldkwaliteit zijn de verbin-
dende elementen in een aantrekkelijke binnenstad. Van 
groot belang is dat deze uitnodigend, schoon en veilig is en 
daarmee gastvrij overkomt. Het huidige gebrek aan kwaliteit 
doet zichtbaar afbreuk aan de beleving van het historisch 
deel van het centrum, dat in Nederland één van de belang-
rijkste gebieden van cultureel erfgoed vormt.

Brandbrief
Deze noodkreet is verwoord in een brandbrief aan burge-
meester en wethouders. Alle organisaties die er in de bin-
nenstad toe doen hebben zich achter deze brief geschaard. 
Ook Centrum Management Utrecht. Begin dit jaar heeft 
Centrum Management Utrecht burgemeester en wethou-
ders uitgenodigd samen een meerjarenplan voor de aanpak 
van de openbare ruimte uit te werken en over de realisatie 
ervan afspraken te maken. 

2018
Als Centrummanagement zijn wij van mening dat investeren 
in de openbare ruimte en de beeldkwaliteit van het centrum 
noodzakelijk is voor een sterke positionering van Utrecht als 
stad van kennis en cultuur én als serieuze kandidaat voor de 
Europese Culturele Hoofdstad van 2018. Zonder een goede 
basis kunnen we onze gasten immers niet gastvrij ontvan-
gen. Dit wordt steeds urgenter omdat onderzoek laat zien 
dat het steeds moeilijker wordt om zelfs de bezoekers uit 
onze eigen stad vast te houden.

Meerjarenafspraak
Voortbouwend op de door Centrummanagement Utrecht 
in 2009 geformuleerde visie, wordt door Centrummana-
gement intensief met de gemeente gesproken over alle 
onderdelen die in een meerjarenafspraak hun plek moeten 
krijgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen uit 
andere initiatieven. Een voorbeeld hiervan is de strategische 
ruimtelijke agenda die het Centraal Museum, ondernemers-
vereniging Twijnstraat, Zorggroep Altrecht en de Nicolaïkerk 
vorig jaar gezamenlijk hebben uitgewerkt voor het zuidelijk 
gedeelte van het Museumkwartier.

Puzzelstukjes
Een groot aantal puzzelstukjes moet nu tot een samen-
hangend geheel worden samengevoegd, besproken moet 
worden welke de prioriteiten zijn en hoe de financiën bij 
elkaar kunnen worden gesprokkeld. Vanuit Centrum-
management Utrecht bestaat de bereidheid om met name 
geld uit het (ondernemers-)compensatiefonds voor de lucht-
kwaliteit (ALU-fonds) hiervoor in te zetten. Het gaat dan om 
vele miljoenen euro’s. Het gebruik van dit geld moet leiden 
tot een extra kwaliteitsimpuls.

Ondernemersrol
Het gesprek over de openbare ruimte gaat vaak over de te 
gebruiken materialen. Dat blijft vanzelfsprekend belangrijk, 
bijvoorbeeld door te kiezen voor materialisatie die passend 
is bij het karakter van de historische binnenstad, bestand is 
tegen intensief gebruik en goed schoon te houden is. In de 
benadering die nu is gekozen staat de vraag centraal welk 
gebruik een bepaalde straat of gebied in de toekomst moet 
hebben en hoe een goede inrichting van de openbare ruimte 
dit gebruik kan versterken en daarmee meer kansen biedt 
aan ondernemers en waarde voor eigenaren. 

Discussie
In veel straten speelt deze discussie al volop, bijvoorbeeld in 
de Zadelstraat. De ondernemersverenigingen van Nobel-
straat/Janskerkhof, Wittevrouwenstraat/Voorstraat en Oud-
kerkhof zijn onlangs een overleg gestart om te bezien hoe 
zij tot een visie kunnen komen die de aantrekkelijkheid van 
het oostelijk gedeelte van de binnenstad verbetert. Vanzelf-
sprekend faciliteert het Centrummanagement dit overleg en 
ondersteunt het de ondernemers hierbij.

Huiskamer
Centrummanagement Utrecht verwacht dat kort na de 
zomervakantie de honderden puzzelstukjes die nu ver-
spreid op de grond liggen zullen zijn samengevoegd tot een 
aantrekkelijk geheel die we “De Huiskamer van Utrecht” 
noemen. Op dat moment kunnen we gericht gaan praten 
over toekomstig gebruik van straten, prioriteiten, uitwerking 
en vervolgstappen.

Stichting Centrummanagement Utrecht…

Wat doet het stichtingsbestuur
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Op dinsdag 29 mei gaf wethouder Mirjam de Rijk de 
aftrap voor de actie: “Waar je het meest van geniet, 
is een schoon wandelgebied”. Deze actie is bedoeld 
om het bewustzijn van zwerfvuil in de binnenstad, 
met name rond lunchtijd, bij bewoners, passanten en 
ondernemers te vergroten.
 
Van 29 mei tot 31 augustus zullen er vijf medewerkers van 
Stadswerken worden ingezet in het winkel/wandelgebied 
tussen 11:00 – 14:30 uur. Door zichtbaar aanwezig te zijn 
is het de bedoeling om zwerfvuil te voorkomen. Zij gaan 
mensen/bewoners/ondernemers niet aanspreken op slecht 
gedrag maar juist het goede gedrag stimuleren. In samen-
werking en overleg met de ondernemers in het winkel/
wandelgebied wordt ook bekeken wat er nog meer mogelijk 
is om de binnenstad met elkaar schoner te houden in de 
bovenstaande periode waarin veel mensen hun lunch nut-
tigen in de binnenstad.

Hart voor het Centrum…

Waar je het meest van geniet, is een schoon wandelgebied

De gemeente Utrecht wil de komende jaren de bin-
nenstad van Utrecht aantrekkelijker maken. Wethou-
der Mirjam de Rijk wil van Utrecht weer het kloppend 
hart van Nederland maken. ‘Utrecht moet de ontmoe-
tingsplek van Nederland worden.’

Metamorfose
De gemeente wil de komende vijf jaar 27 miljoen euro 
investeren in de openbare ruimte van het centrum. De  
kwaliteit daarvan moet verbeteren door gebruik, inrichting 
en beheer beter op elkaar af te stemmen. Met twee initia- 
tieven die bij elkaar aansluiten moet de metamorfose ge-
stalte krijgen: de pilot Openbare Ruimteplan Centrum en het 
herziene Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012. Onder de 
pilot valt het plan ‘Aantrekkelijk en Bereikbaar Centrum’. 

Flaneren
Volgens De Rijk zijn ondernemers en bewoners zelf al bezig 
met plannen. ‘De Twijnstraat moet een fiets-wandelstraat 
worden voor dat publiek. Nu rijdt iedereen nog door die 
straat, waardoor het genieten en flaneren in het gedrang 
komt. We willen de straat bij het hart van de stad betrekken 
en dat ook met andere straten doen, zoals de Voorstraat en 
de Nachtegaalstraat.’ Een van de redenen om de inrichting 
te veranderen is de toename van het internetshoppen en de 
dalende omzet bij ondernemers. ‘Grote uitgaven doe je via 
internet. Maar je gaat naar de stad om iets te beleven. Een 
terrasje, een galerietje en naar meer kleinschalige winkels.’

Impuls
De herinrichting moet efficiënt plaatsvinden door allerlei 
losse projecten met elkaar te combineren. Het geld wordt 
onder meer besteed aan de herinrichting van het stations- 

gebied, onderhoud en in de samenwerking tussen dien-
sten en ondernemers. Daarvoor is het ondernemersfonds 
opgezet waar ondernemers gebruik van kunnen maken. ‘De 
ondernemers hebben bedongen dat 10 miljoen vrijkomt om 
de aantrekkelijkheid te vergroten. We overleggen met hen 
over wat een impuls geeft aan de binnenstad.’ 

Straatstenen
In het centrum moet zowel eenheid als verscheidenheid te 
zien zijn. ‘Een plein is natuurlijk wat anders dan een straat. 
Maar voor de bestrating worden nu bijvoorbeeld 40 ver-
schillende soorten stenen gebruikt. Het is beter een paar 
te kiezen. Dat is ook goedkoper in het onderhoud.’ Ook de 
verkeersstromen moeten anders. Auto’s moeten niet door 
de binnenstad rijden als dat niet hoeft. ‘We willen niet de 
hele binnenstad autoluw maken, maar nu is het teveel 
“gestapeld” met zowel fietsers, auto’s, openbaar vervoer. 
Fietsverkeer willen we ook beter verdelen over routes in de 
binnenstad. Nee, ze hoeven niet om te rijden. Fietsers laten 
zich niet omleiden.’ Tot slot hoopt De Rijk op meer geld van 
het Rijk voor trams in de binnenstad. 

Horeca
In het horecabeleid is plaats voor meer terrassen en meer 
horeca in de wijken. ‘Dat vergroot ook het plezier. De bin-
nenstad is vrij klein en daardoor is de beleving dat er weinig 
horeca is. Maar meer ruimte voor horeca is daar niet. Die 
is er wel aan de randen van de binnenstad. Mensen kunnen 
daar dan ook naar het café of restaurant.’

Gemeente wil ‘Aantrekkelijk en Bereikbaar Centrum’
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Welkom in Utrecht…

Centrummanagement Utrecht heet nieuwe winkels 
in de Utrechtse binnenstad van harte welkom

Mango 
Oudegracht 153

Monki
Steenweg 34

Kagami
Oudkerkhof 20

BsaB
Oudkerkhof 24

Barsoi Outletstore
Mariastraat 34

MyCom
Gildenkwartier 5

Frozz
Godebaldkwartier 53

Italini
Nobelstraat 215

Juwelier Kwekkeboom
Radboudkwartier 8 (verhuisd)

Swatch
Lange Elisabethstraat 15

Riviera Maison 
Oudkerkhof 

Lee Store 
Steenweg 26
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Nieuws uit de historische binnenstad… 

Verzorgd door Ondernemersvereniging Centrum Utrecht

Dortmond schoenen stopt

Na 148 jaar houdt Dortmond schoenen op te bestaan. 
Hiermee verdwijnt de oudste zelfstandige schoen-
winkel van Utrecht. Ook vertrekt één van de laatste 
zelfstandige winkels uit de drukste winkelstraat van 
Utrecht, de Lange Elisabethstraat. 

Het familiebedrijf, dat in 1864 begon op de hoek Neude en 
Lange Jansstraat en al sinds 1902 gevestigd is op de hui-
dige locatie, de Lange Elisabethstraat 25, is er na uitvoerig 
onderzoek gebleken dat voortzetting van het bedrijf niet 
langer mogelijk is. 

Hiermee komt er een einde aan een familiebedrijf en daar-
mee vijf generaties Van Dortmond die in het bedrijf werk-
zaam waren. Vier generaties waren zelfs woonachtig boven 
de winkel. Dortmond schoenen heeft Utrecht zien veran-
deren van provinciestadje binnen de singels tot de grote 
winkelstad die het nu is. 
Het bedrijf zelf is begonnen als schoenmaker voor handge-
maakte maatschoenen en via de industriële revolutie in de 
20e eeuw ontwikkeld tot winkel voor kwaliteitsschoenen. De 
laatste decennia is ons bedrijf steeds specialistischer gewor-
den en onderscheidend geweest met duurzame schoenen. 
Dortmond schoenen sluit uiterlijk 8 september haar deuren.

Een groot aantal ondernemers in Utrecht vindt dat de 
winkels zeven dagen per week open moeten kunnen 
zijn en heeft hiertoe de actie ‘Utrecht wil elke zondag 
open’ gestart. Het figuurtje Harrie030 staat hiervoor 
symbool en presenteert zich de komende tijd regel-
matig in de stad en de media. De kick-off voor het 
burgerinitiatief vond plaats op 24 mei. 

Bij Boekhandel Selexyz Broese in Utrecht presenteerden de 
initiatiefnemers hun visie en hun actieplan. Op donderdag 5 
juli bieden zij de Burgemeester van Utrecht een petitie aan 
met de handtekeningen van duizenden sympathisanten, die 
allen overtuigd zijn dat van een koopzondag niet alleen de 
middenstand profiteert, maar dat ook horeca, bioscopen, 
rondvaarten en culturele instellingen in de stad baat zullen 
hebben bij meer leven in de (binnen)stad. 

Een koopstroomonderzoek wees eind vorig jaar uit dat 
Utrecht jaarlijks zo’n 250 miljoen euro misloopt die Utrech-
ters elders besteden, onder meer door op zondag in een van 
de andere grote steden te gaan winkelen. Jan Hagenouw 
van de Belangenvereniging Hoog Catharijne begrijpt dan 
ook niet dat een stad als Utrecht zich wel nadrukkelijk wil 
profileren als Stad van de Vrede van Utrecht, als Culturele 
Hoofdstad van Europa en als potentiële startplaats van de 
Tour de France, maar op zondag de winkels gesloten houdt: 
“De stad is ambitieus en koopzondagen passen daarin!”

 

‘Utrecht wil elke zondag open’ houdt concreet een handteke-
ningenactie in, met daarnaast ondersteunende activiteiten. 
Harrie030 is het symbool van de actie en hij zal overal te 
zien zijn in de ondersteunende mediacampagne. Huis-aan-
huis flyers, bioscoopreclame, clean graffiti, spandoeken, 
posters, boomerangkaarten en fietszadelhoesjes maken 
onder meer deel uit van de campagne; daarnaast is er uiter-
aard aandacht voor de actie via social media, zoals Harrie’s 
eigen Facebookpagina (www.facebook.com/harrie030) en op 
YouTube en via Twitter.

Harrie030 wil elke zondag de winkels open

Thom Broekman & 
De Rode Winkel Hofleverancier

Thom Broekman en De Rode Winkel bestaat 175 jaar. 
Op 19 maart ontving het bedrijf tijdens het jubileum-
feest in de Nicolaikerk in Utrecht het predicaat Hof-
leverancier uit handen van Commissaris van de 
Koningin Roel Robbertsen. 

De familie Broekman begon 175 jaar geleden met een kleer-
makerij in Utrecht en verkocht als één van de eerste 
spijkerbroeken in Nederland. Inmiddels heeft het bedrijf 
twee krachtige merken met twintig vestigingen verspreid 
over het land: Thom Broekman en De Rode Winkel. 
Tijdens het jubileumfeest vond de lancering plaats van 
een jeansopleiding, kregen bezoekers een preview op de 
expositie Jeans en reikte Tom Broekman het eerste exem-
plaar uit van het jubileumboek Broekmannen, dat verhaalt 
over de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. 
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Stadsdag 2012 Utrecht viert 890ste verjaardag
Zaterdag 2 juni was het weer Stadsdag. Utrecht vierde zijn 
890ste verjaardag en ook dit jaar was het weer een feest 
voor en met alle Utrechters. Zo sneed de burgemeester de 
taart aan voor de jarigen in de stad, kon iedereen deelne-
men aan gratis stadswandelingen en fietstochten en was 
er een speciaal museumprogramma. Verschillende muziek-
gezelschappen uit de wijken lieten van zich horen en in de 
binnenstad werden historische tegeltableaus en een stads-
gedicht onthuld.

Muziekpaleis duurder

Een nieuwe tegenvaller bij de bouw van het Muziekpaleis: 
volgens de laatste berekeningen gaat de nieuwbouw bijna 
10 miljoen euro meer kosten dan de in 2009 geraamde 
132,5 miljoen. Dat bedrag was al een derde hoger dan de 
98,6 miljoen, die de gemeenteraad oorspronkelijk voor het 
project beschikbaar stelde.

Ondergrondse theaterzaal Stadsschouwburg Utrecht

Het voorstel voor een ondergrondse zaal voor de Stads-
schouwburg Utrecht kan verder worden uitgewerkt. Het 
college van b en w ziet voordelen in een ondergrondse zaal 
boven verbouwen van de bestaande zaal. Uit een eerste
verkenning blijkt volgens het college voldoende draagvlak 
bij omwonenden, belanghebbenden en de gemeenteraad om 
de plannen verder uit te werken. Op dit moment wordt de 
haalbaarheid van een ondergrondse fietsenstalling bij de
Stadsschouwburg Utrecht in het Zocherplantsoen onder-
zocht.

Gemeente bereikt akkoord over aankoop 
Stadskantoor

De gemeente Utrecht wil het Stadskantoor aankopen van 
de NS. Dat heeft het college besloten. De gemeente sloot in 
2008 een contract om het pand voor 25 jaar te gebruiken. 
De aankoop van het Stadskantoor brengt de huisvestings-
lasten omlaag en is daardoor voordeliger dan de huurvoor-
waarden die de gemeente en de NS eerder overeenkwamen. 
Ook vergroot het voor de gemeente de mogelijkheden het 
Stadskantoor in de toekomst naar eigen inzicht te gebrui-
ken. De gemeenteraad besluit in juni over de aankoop. Na 
goedkeuring door de raad ondertekenen gemeente en NS 
deze zomer de koopovereenkomst.

Haalbaarheidsonderzoek fietsenstalling Neude

Begin juni verkent de gemeente of het haalbaar is een 
ondergrondse fietsenstalling onder de Neude aan te leggen. 
Rond de Neude staan altijd meer fietsen dan er fietsklem-
men zijn. 

Financiën Utrecht op orde: Voorjaarsnota 2012
De financiën van de gemeente Utrecht zijn op orde, zo blijkt 
uit de Voorjaarsnota 2012. Het college van burgemeester 
en wethouders houdt rekening met nieuwe rijksbezuini-
gingen van € 13,1 miljoen per jaar. Het college bezuinigt 
door scherp te kiezen welke voorzieningen echt nodig zijn 
en meer samen te werken: binnen de gemeente en met 
instellingen, bewoners en omliggende gemeentes. De totale 
begroting van Utrecht bedraagt € 1,25 miljard.

Centrum Management Utrecht

Kort nieuws… 



Melden doet u zo:
1) e-mail: bewonersmeldingen@utrecht.nl
2) internet: 
 www.utrecht.nl/meldingen
3) Telefoon: 030 – 286 00 00
4) Aan de balie van wijk- 

bureau binnenstad
5) Via smartphone (qr code)

Overlast in uw winkelgebied? BMU!
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