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Parkeren en Rijden

Winter Utrecht komt er aan!

De Zelfgemaakte Markt

In Utrecht mogen de winkels hun deuren iedere zondag 
openen. Kijk voor een actueel en compleet overzicht op 
onze website: www.cmutrecht.nlM
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Grote veranderingen…
Toen ik op de valreep voor de deadline van dit maga-
zine aan de slag ging met deze vaste column was dit 
de titel die me het eerste te binnenschoot.

Want niet alleen de binnenstad van Utrecht en de wijze 
waarop we met elkaar gaan winkelen is onderhevig aan 
grote veranderingen, maar ook zelf heb ik afgelopen periode 
een grote verandering in mijn leven meegemaakt, want 
sinds 13 september ben ik de trotse vader van mijn zoon 
Pim. Wat staat die kleine grote vent eigenlijk allemaal te 
wachten in deze wereld vol veranderingen?

Shoppen en beleving van binnensteden in 2020
De eisen die bezoekers  aan een binnenstad stellen worden 
steeds hoger. In september bezochten ruim duizend profes-
sionals de bijeenkomst Shopping Today. 

Onderzoeksbureau GfK presenteerde de eerste onderzoeks-
resultaten van het grootscheepse onderzoek Shopping 
2020: Hoe shopt de consument in 2020?. Dit onderzoek 
moet meer richting geven aan de ontwikkeling binnen retail 
in een continu veranderende omgeving en retailers ant-
woord bieden op de vraag waarop zij de komende tijd hun 
pijlen moeten richten. 

Experts werden gevraagd naar blik op de toekomst. Hieruit 
bleek dat verwacht wordt dat de consumptieve bestedingen 
na 2013 weer aantrekken dankzij online verkopen. Hierbij 
is het online aandeel van alle aankopen via smartphone, 
tablets etcetera dé grote aanjager voor de toenemende 
consumptieve bestedingen, thuis én in de winkel.

U leest het goed, én in de winkel. Kopen in de winkel en 
thuis laten afleveren. Dat is de toekomst. De openbare 
ruimte van de binnenstad moet het verblijf van de bezoeker 
ondersteunen. Dit vraagt om een ruimte die bezoekers 
prikkelt en een bijdrage levert aan de optimale beleving 
van de binnenstad.

Persoonlijkheid van de consument zit in de 
smartphone
Grote aankopen worden volgens experts met name via de 
tablet gedaan. Kleine aankopen via de smartphone die ook 
mobiel betalen gaat ondersteunen. De smartphone wordt in 
2020 beschouwd als medium dat het episch centrum is van 
alle consumptieve bestedingen. De persoonlijkheid van de 
consument zit in 2020 in de smartphone.

CU2030
Nog verder dan 2020 reiken de plannen in en rondom het 
stationsgebied. Ruim voor die tijd zullen de eerste grote 
veranderingen al zichtbaar zijn. Volgend jaar bereiken 
we weer een belangrijke mijlpaal met de opening van het 
nieuwe Vredenburg. 

In samenwerking met alle partijen in de binnenstad wordt 
nu al gekeken hoe de verschillende activiteiten en evene-
menten in kunnen spelen op en gebruik kunnen maken van 
de opening van dit gebouw. 

Wegwijs maken
In samenwerking met NS en Toerisme Utrecht kijken we als 
Centrummanagement hoe we de bezoeker van Utrecht 
gastvrij welkom kunnen heten en wegwijs kunnen maken 
in dit gebied dat ook de komende tijd in ieder geval nog 
onderhevig is aan verandering. 

Eerste resultaat van een intensieve samenwerking met de 
projectorganisatie van het stationsgebied is in ieder geval 
de slag die is gemaakt in de bewegwijzering in dit gebied. 
De volgende slag is hopelijk een gastvrije gezamenlijke 
informatiebalie waar bezoekers terecht kunnen met al hun 
vragen.

“De persoonlijkheid van de consument 

zit in 2020 in zijn smartphone.”

Glazen bol
Wat de toekomst ons precies brengt weet ik niet. Wat ik wel 
weet is dat we in de binnenstad van Utrecht op de goede 
weg zijn, ook al hebben we nog een flink aantal stappen 
te maken. Zo werken de ondernemers in de verschillende 
kwartieren in de binnenstad steeds meer samen met als 
resultaat mooie initiatieven zoals de acties in het Stadhuis-
kwartier in samenwerking met het Nederlands Film Festival, 
de Zelfgemaakte Markt in het Mariakwartier, de activiteiten 
en evenementen tijdens Winter Utrecht, de intocht van 
Sinterklaas en de activiteiten die hieraan voorafgaan in de 
binnenstad. 

Wifi op de Utrechtse pleinen
Daarnaast wordt er ook digitaal hard aan de weg getimmerd 
door de smartphone app van Utrecht in samenwerking met 
Toerisme Utrecht verder door te ontwikkelen, via wifi op de 
Utrechtse pleinen in te spelen op de informatiebehoefte van 
de bezoeker en door ook online de krachten te bundelen.

Verandering mag dan de enige constante zijn, maar ik ga 
met u graag de uitdaging aan om in de Utrechtse binnen-
stad de veranderingen die op ons afkomen als kans te zien 
en deze te benutten.

En ik kan niet wachten om mijn zoon kennis te laten maken 
met al die verzilverde kansen in het Utrecht van 2020 en 
verder.

De stand van zaken…

Door Jeroen Roose, centrummanager
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Ondernemers in de stad Utrecht krijgen sinds 1 okto-
ber van de gemeente extra financiële ondersteuning 
bij het nemen van energiebesparende maatregelen. 
Ze kunnen hiervoor een aanvraag doen voor De 
Utrechtse Energie! Impuls. Deze stimuleringsregeling 
vergoedt vijftig procent van de kosten voor het op-
stellen van een business case voor energiebesparing.

Business case 
Besluit een ondernemer een business case voor energie- 
besparing te laten uitwerken, dan krijgt hij antwoord op de 
volgende vragen: Wat is het effect van energiebesparende 
maatregelen in mijn onderneming? Wat levert een inves-

tering voor energie- 
besparing op en 
wanneer is die terug-
verdiend? Zo wordt 
het makkelijker om 
de bedrijfsvoering 
te verduurzamen en 
kosten op energie te 
besparen.

Green Deal
De Utrechtse Energie! 
 Impuls is mede 
mogelijk gemaakt 
door de Green Deal 
met het Ministerie van Economische Zaken. Voor de 
stimuleringsregeling is in totaal 200.000 euro beschikbaar. 
Naast dat energiebesparing direct geld oplevert voor de 
ondernemer, stimuleert deze regeling werkgelegenheid bij 
de intermediaire sector. De expertise voor het opstellen 
van een business case moet vaak worden ingehuurd. Het 
openstellen van deze regeling wordt dan ook breed onder 
de installatiebranche en (lokale) ingenieursbureaus ver-
spreid. Informatie over de stimuleringsmaatregel staat op 
www.utrecht.nl/energieimpuls
 
Utrechtse Energie!
Al ongeveer 800 ondernemers in de stad zijn met het 
programma Utrechtse Energie! aan de slag met het ver-
duurzamen van hun bedrijf. Dit doen zij vaak collectief, 
bijvoorbeeld vanuit ondernemersverenigingen op Rijns-
weerd, Lage Weide, De Wetering en Overvecht, met het 
georganiseerde hoteloverleg, Koninklijke Horeca Nederland, 
het evenementenoverleg, samenwerkende zorginstellingen 
of het Utrechtse Ondernemersfonds. Meer informatie vindt 
u op www.utrecht.nl/energie

Duurzame ondernemers krijgen energie-impuls

Fietsenmaker en fietskledingproducent Co van Beek 
gaat de fietsende brigade van de politie van nieuwe 
kleding voorzien. De Utrechtse binnenstadsonder- 
nemer won een Europese aanbesteding voor de 
aankleding van 3000 agenten die gebruik maken van 
mountainbikes.
 
Alle korpsen in Nederland zijn samengevoegd tot één natio-
nale politie. Daarom krijgen nu alle 3000 politie-bikers een 
nieuw uniform. Hoe de ontwerpen van Van Beek er uit gaan 
zien is nog geheim, maar de kans is groot dat de kleding 
gaat lijken op de nieuwe politie-uniformen die vanaf 2014 
worden gedragen.

Co van Beek wint aanbesteding kleding fietspolitie
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uitnodiging. Maar wat de hertog uit Spanje met name erg 
goed begreep, was dat hij het volk moest betrekken bij 
de festiviteiten. Zo liet hij broden over de muur van zijn 
gehuurde complex gooien en sloeg hij wijnfonteinen door de 
muren opdat de mensen op straat konden meegenieten van 
de rijkdommen die hij de stad bracht. Hij creëerde hiermee 
feitelijk draagkracht en het stimuleerde zijn Europese col-
lega’s om mee te doen. Utrecht bruiste als nooit tevoren. 

Natuurlijk kwam later de kritiek. Vanuit diverse geloofs-
hoeken werd er vermanend met vingers gezwaaid. Zoveel 
geldverkwisting en goddeloosheid! Ook de middenstand 
kwam steeds meer in opstand omdat de rekeningen voor 
geleverde goederen en diensten niet tijdig of überhaupt niet 
werden afgerekend. De huurachterstand van de Hertog van 
Osuna moet nog steeds worden voldaan… Maar toen ook de 
burgers morden was het snel over met de pret. De Vrede 
werd getekend en de rekening werd opgemaakt: ondanks 
de vreugde in die jaren en de goed gevulde geldbuidels, 
verviel Utrecht weer snel in z’n oude saaiheid en soberheid. 
Pas 300 jaar later werden de verhalen weer opgerakeld. 

“De nieuwe wind van privaat-publieke 

financiering van evenementen is zo 

gek nog niet.”

Deze geschiedenis is de afgelopen maanden op een prach-
tige en eigentijdse manier vertaald naar het nu door de or-
ganisatie van De Vrede van Utrecht. Velen hebben genoten 
van het zeer diverse aanbod van festiviteiten. Zo tussendoor 
hebben we het EYOF de ruimte geboden om jonge sporters 
op weg naar wasdom te kunnen aanschouwen. Schitterende 
sfeer in de stad. Twee totaal verschillende evenementen 
die haast geruisloos begonnen maar uit gingen met een Big 
Bang.

Maar de wereld verandert niet. Maar de wereld veranderd 
niet, ook nu “wisten” veel mensen het niet of was er te wei-
nig van “hun “ gading. Ondernemers hebben er “te weinig” 
van gemerkt. De geldstromen en subsidies stokken. 

Vervallen in saaiheid? Ik dacht het niet. De huidige samen-
stelling van de stad Utrecht vaart wel bij evenementen. 
Natuurlijk niet altijd voor elk individu op maat gesneden 
maar van nieuw aanbod moet je ook durven proeven en 
genieten. Vandaar dat de nieuwe wind van privaat-publieke 
financiering van evenementen in de stad zo gek nog niet is. 
Er moet nog veel water door deze nieuwe, nieuwe gracht 
maar: profiteer je, dan draag je bij. Vrijheid, blijheid.

Wie zal dat betalen?
Toen de Hertog van Osuna in 1713 neerstreek in 
Utrecht en wel in het Duitsche Huis aan de Spring-
weg, gebeurde er wat in de stad. Na veertig jaren van 
absolute saaiheid en diepgaande soberheid, wemelde 
het in de stad van potentiële feestgangers. Inmiddels 
mag het bij nagenoeg iedereen bekend zijn dat toen 
de voorbereidingen voor het sluiten van de Vrede van 
Utrecht werkelijk waren begonnen. 

De hoogwaardigheidsbekleders uit alle windstreken wilden 
vermaak, zijn moesten tenslotte een aantal jaren doorbren-
gen in het Utrechtse. Natuurlijk, de middeleeuwse gebou-
wen waren er al, de grachten en werfkelders kronkelden 
toen al adembenemend verwarrend door de stad en de 
Domtoren was al gescheiden van de kerk daar tegenover. 
Feitelijk waren destijds al alle ingrediënten ook al aanwezig 
om er een feestje van te maken. De Utrechters zelf, maar 
zeker ook de Utrechtse bedrijfjes, roken hun kansen. De 
economie draaide binnen no-time op volle toeren. 

De hertog in het Duitse Huis had het goed gezien. Hij 
organiseerde krankzinnige feesten die in korte tijd enorme 
vermaardheid verwierven. Alle notabelen vochten om een 

Vanuit de horeca bekeken…

Door Leo Hollman, operationeel directeur Grand Hotel Karel V
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Van 7 tot 11 oktober was het de week van de toegan-
kelijkheid in Nederland. In Utrecht organiseerde het 
Solgu (Stedelijk overleg lichamelijk gehandicapten) 
in samenwerking met de Gemeente Utrecht op 
10 oktober een meetactie om de toegankelijkheid 
van de horeca in Utrecht te meten voor mensen met 
een beperking.

Ruim 75 scholieren van het Gregorius College en de Mytyl-
school in Utrecht trokken deze middag er samen op uit om 
zoveel mogelijk restaurants en café’s te bezoeken met als 
doel informatie te geven over toegankelijkheid en de web-
site www.toegankelijkutrecht.nl van meer data te voorzien.

KHN afdeling Utrecht werkt hier graag aan mee, aangezien 
toegankelijkheid ook een vorm van gastvrijheid betreft. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er behalve vanuit 
de politiek ook namens de ondernemers een positief signaal 
wordt gegeven. 

Het Ondernemingsdossier is een soort digitale kluis 
vol informatie van, voor en over de ondernemer en 
maakt het delen van informatie tussen ondernemin-
gen en overheden makkelijker en efficiënter. 

KHN juicht toe dat steeds meer gemeenten werken met het 
Ondernemingsdossier, omdat zo de regeldruk voor onder-
nemers wordt verlaagd. Ga naar ondernemingsdossier.nl 
en maak vandaag nog uw persoonlijke dossier aan. 
Helaas ligt het project in Utrecht, na een voor-

beeldige start, bijna geheel stil. Dat is jammer omdat het 
nu veel langer duurt voordat de voordelen genoten kunnen 
worden maar ook dat de ondernemers die het initiatief  
enthousiast hebben opgepakt weinig vertrouwen meer  
hebben in die samenwerking.

Horeca… 

Steeds meer gemeenten aan de slag met het 
Ondernemingsdossier, Utrecht stagneert

Utrechtse Horeca Gastvrij, ook voor gasten met een beperking

Horeca uit zorgen over drankmisbruik en paracommercie
Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Drank & Horecawet 
(DHW) van kracht. Het toezicht op en handhaving van 
de DHW is verschoven van het Rijk naar de gemeen-
ten. De gemeenten hebben een verplichting gekre-
gen om in een verordening de regels voor alcohol in 

paracommerciële instellingen (zoals buurthuizen, 
sportkantines) vast te leggen. De horeca 

heeft haar zorgen geuit en gemeenten ge-
vraagd om vroegtijdige afstemming met 
de lokale besturen en ondernemers. 

Oneerlijke concurrentie
De nieuwe wet heeft vooral als doel om alco- 
holmisbruik onder jongeren tegen te gaan. 
Ook vindt Den Haag dat er geen oneerlijke 
concurrentie mag zijn. Met vrijwilligers, zon-
der btw en goedkope of geen huur een biertje 
verkopen, levert al snel flink geld op. En daar 
zit de gemeente nu juist niet op te wachten.

Gevolgen voor professionele horeca
De gemeenten moeten dus kiezen: of iets doen tegen  
alcoholmisbruik en oneerlijke concurrentie of kiezen voor 
het geld. Daarbij zijn – veelal de kleinere – gemeenten zich 
niet altijd bewust van de gevolgen voor de professionele 
horeca ter plaatse. Het gevaar dreigt dat gemeenten nu om 
financiële redenen de regels ‘zeer soepel’ gaan opstellen. 

Samenwerking
Ondertussen staan wij voor een fatsoenlijke branche waar 
verantwoord met alcohol en jeugd wordt omgesprongen. 
Wij vertrouwen op een overheid die dat ook wil, niet alleen 
bij ons maar ook bij hun eigen gesubsidieerde instellingen 
en sportverenigingen. 
KHN hoopt dat de afzonderlijke gemeenten hun bezorgdheid 
over jeugdig alcoholmisbruik nu niet alleen met de mond 
belijden maar ook de daad bij het woord voegen. 
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Nieuws uit Hoog Catharijne… 

Februari 2013 Start sloop in april; de mannen van BAM zijn er klaar voor!

Hoog Catharijne gaat samen met haar publiek experi-
menteren om zichzelf opnieuw uit te vinden. In de 
komende maanden staat Hoog Catharijne daarom in 
het teken van TryOuts; een creatief concept met ge-
durende drie maanden, elke maand een ander thema. 
In oktober Film, november Fashion en december 
Food.
 
Winkelcentrum van de toekomst
Hoog Catharijne wil naast een van de drukst bezochte 
winkelcentra van Nederland vooral ook een levendige ont-
moetingsplek zijn voor een breed publiek. Met TryOuts 
zoeken we naar mogelijkheden om spannende en inspire-
rende elementen binnen te laten die een bijdrage leveren 
aan de transformatie van het winkelcentrum. Ook bezoekers 
krijgen hierin een belangrijke rol. Via verschillende social 
mediakanalen wordt het publiek opgeroepen zelf ook een 
bijdrage te leveren aan de experimenten.

Bios in de parkeergarage
TryOuts ging op 3 oktober van start met de opening van de 
filmposter-expositie op Hoog Catharijne en aansluitend de 

vertoning van de film ‘De Ontmaagding van Eva van End’ in 
een pop-up bioscoop in parkeergarage Moreelsepark. Beide 
kwamen tot stand in samenwerking met het Nederlands 
Film Festival. De opening van zowel de expositie alsook de 
film was in handen van Jasper en Marius Gottlieb.
 
Primeur 
Naast de pop-up bioscoop en de filmposter-expositie zijn 
er in oktober ook huiskamerbioscoopjes op verschillende 
plekken in het winkelcentrum en kunnen bezoekers ook zelf 
filmscènes naspelen met zogenaamde green screens in een 
speciaal daarvoor ingerichte ruimte.
 
TryOuts Fashion en Food
In de maanden november en december zijn de TryOuts-
thema’s Fashion en Food aan de beurt. Met onder andere 
een tijdelijk restaurant op een ongewone plek in het win-
kelcentrum en een nog niet te onthullen uitwerking van het 
modethema gaat Hoog Catharijne het publiek verrassen en 
inspireren. Ook hier werken we samen met specialisten uit 
verschillende disciplines.

Historie en toekomst
Op 24 september 1973 werd het toen grootste overdekte 
winkelcentrum van Europa door Prinses Beatrix geopend. 
Hoog Catharijne oogstte in de loop der jaren naast lof ook 
kritiek. Nu, veertig jaar na opening, ondergaat Hoog 
Catharijne weer een verandering om het centrum weer klaar 
te maken voor de toekomst. Deze herontwikkeling maakt 
onderdeel uit van het grootste bouwproject van Nederland. 
Hoog Catharijne zal in 2019 gereed zijn.

De sloop van het voormalige Peek en Cloppenburgdeel van HC in beeld

40-jarig jubileum Hoog Catharijne in het teken 
van de toekomst
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In juni is er weer een vrije doorkijk mogelijk naar het plein Het opruimen van het laatste puin in augustus

Zondag 22 september was de laatste dag dat bezoe-
kers aan Hoog Catharijne en Utrecht Centraal zich 
konden laten verrassen door de bijna dertig kunst-
werken tijdens de expositie Call of the Mall. 

Het was een mooie zomer. De media hebben de kunst-
werken zeer positief gerecenseerd. Zo schreef NRC: ‘Deze 
kunst maakt het winkelcentrum een betere plek.’ ***** De 
Volkskrant publiceerde over Call of the Mall: ‘Het moet de 
droom van de organisatie zijn, dat kunst zoveel onverwacht 
publiek weet te grijpen.’ ****. Het aantal mensen dat in de 
afgelopen maanden naar de kunstwerken kwam kijken, is 
lastig te bepalen. Wél is vastgesteld door Corio dat er van 
juni tot en met augustus meer dan 100.000 bezoekers extra 
zijn geweest ten opzichte van vorig jaar in dezelfde tijd. 

Afscheid van de kunstwerken
Van sommige kunstwerken hoeven we gelukkig geen af-
scheid te nemen. Zo zal de theepot blijven staan, kunt u 
gerust nog een bezoekje aan de Tuinfabriek brengen, blijft 
het lichtwerk buiten aan de singel schijnen en krijgt de 
Groene muur een nieuwe leven in Hoog Catharijne. Ook de 
veelbesproken en -bezochte Tank Man blijft in Utrecht: het 
Centraal Museum heeft hem gekocht. 

Nieuws uit Hoog Catharijne… 

Succesvolle Call of the Mall ten einde

De sloop van het voormalige Peek en Cloppenburgdeel van HC in beeld

De Tuinfabriek
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Dit jaar is de eindhalte van de tram verplaatst, is er 
een busstation gesloten, een busstation geopend en 
is de route van Hoog Catharijne naar Utrecht Centraal 
ingrijpend veranderd toen er eind september een 
nieuw stuk hal van Utrecht Centraal open ging. 

De komende anderhalf jaar verandert er weinig in de hui-
dige situatie. De busstations blijven op hun plek en de route 
door de stationshal blijft dezelfde. Ondertussen wordt achter 
de bouwhekken verder gebouwd aan het nieuwe station, 
nieuwe grote fietsenstallingen en een prettige openbare 
ruimte rondom Utrecht Centraal. 

Dagelijks op de hoogte blijven over het Stationsgebied kan 
via twitter @cu2030 en de website www.cu2030.nl

Het nieuwe Stationsgebied…

Utrecht Centraal verandert snel, maar nu even rust

Het huidige viaduct die het Moreelsepark en de  
Mariaplaats verbindt, maakt in de toekomst plaats 
voor de Moreelsebrug. Een brug waarop volop ruimte 
is voor fietsers, voetgangers en autoverkeer. Deze 
brug wordt de komende maanden naast het huidige 
viaduct in de lager gelegen tunnelbak gebouwd. Op 
deze manier is er zo min mogelijk overlast voor de 
vele voetgangers, fietsers en automobilisten. 

Moreelsebrug
Begin 2014, dus na de drukke decemberperiode, wordt dan 
de nieuwe brug ingeschoven. In deze periode zijn tijdelijke 
omleidingen niet te voorkomen. Medio april/mei wordt de 
brug opgeleverd. Dan alleen nog niet in haar definitieve 
vorm en nog zonder het kunstwerk. Dit omdat er nog zoveel 

werk staat te gebeuren in de omgeving en kans op bescha-
diging aan metselwerk en klinkers te groot is. Om die reden 
is de brug in de eerste fase van beton en met asfalt.

Verbinding
Rond de zomer van volgend jaar, na afronding van de riool-
werkzaamheden bij het Moreelsepark en de Parade, wordt 
de verbinding van Mariaplaats tot aan station langs het 
Moreelsepark aangepakt. De wens is deze verbinding vanaf 
dat moment al in te richten conform de nieuwe situatie. Zo 
kunnen alle gebruikers vroeg wennen aan de nieuwe route 
tussen centrum en de toekomstige Rabobrug. Waarschijnlijk 
gebeurt ook dit nog niet in de definitieve materialen, daar-
voor moet er in de directe omgeving nog teveel gebeuren. 

Start bouw Moreelsebrug en stationsverbinding
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Culturele Zondagen in de winter 

Culturele Zondag 
Op bezoek bij het 
boek – 2 & 3 no-
vember 2013
Tijdens het weekend 
van Op bezoek bij het 
boek staat Utrecht 
in het teken van het 
boek. Alle verschij-
ningsvormen komen 
aan bod, ook ‘ver-
talingen’ naar film, 
theater, muziek. In 
samenwerking met 
Het Literatuurhuis, 
de Utrechtse Biblio-
theek en vele andere 
organisaties worden 
unieke activiteiten georganiseerd. Van een expeditie langs  
Utrechtse boekenkasten tot een literaire quiz in de Winkel 
van Sinkel en van een vossenjacht met bekende literaire 
figuren tot een verhalendiner. Aanleiding voor dit weekend 
is het landelijke Jaar van het Voorlezen en de aftrap van 
Nederland Leest. 

Culturele Zondag Nieuwjaarsduik – 12 januari 2014
In januari is het weer tijd voor de Nieuwjaarsduik. Deze 
eerste Culturele Zondag van het nieuwe jaar symboliseert 
traditiegetrouw de culturele start van het nieuwe kalender-
jaar. Culturele instellingen en makers geven het publiek een 
kijkje in de plannen voor de tweede helft van het seizoen. 
Dit jaar vormt de Nieuwjaarsduik de aftrap van ‘Utrecht als 
(Internationale) Stad van Muziek’. 

In juli vond het geslaagde tweedaagse evenement 
Cross Culture plaats in het Griftpark. Het festival, 
georganiseerd door Culturele Zondagen, Vrede van 
Utrecht en DOX, stond garant voor een weekend vol 
beats, skatewedstrijden, dans, visuals, graffiti en 
workshops. Op zondag 1 september vond de aftrap 
plaats van het nieuwe culturele seizoen. Circa 60.000 
bezochten het Uitfeest dat op meer dan negentig loca-
ties een uitgebreid cultureel programma bood. 

Cross Culture 

Zaterdag 13 en zondag 14 juli vond het multidisciplinaire 
festival Cross Culture in het Griftpark plaats. Zaterdags trok 
het festival ruim 1.500 betalende bezoekers, met name 
jongeren, en op zondag – met gratis toegang – een breder 
publiek met ruim 4.000 bezoekers. Op het festivalterrein 
kon het publiek genieten van de meest uiteenlopende arties-
ten, zoals DJ Shadow, SKIP&DIE, Broken Brass Ensemble en 
iLL Skill Squad. Ook waren vele topskaters aanwezig die hun 
kunsten showden tijdens twee officiële skatewedstrijden. 

Uitfeest

Het Uitfeest begon dit jaar sportief met het spinningevent 
Cycling in Concert, waarbij ruim zestig bikers fietsten op live 
klassieke pianomuziek, terwijl de Ronde van Midden Neder-
land voorbij raasde. Ook vonden er op de Neude optredens 
plaats van onder meer Hadewych, Lilian Hak, Jersey Boys en 
Jungle by Night. In de Schoutenstraat annex Theaterstraat, 
waren in de winkels en op de rode loper acts te zien van 
poëzie, dans en theater. Het Stadhuisplein was de plaats 
voor alle liefhebbers van singer-songwriters die optraden 
onder leiding van Giel Beelen. De Nederlandse thriller Dag-
licht in de NFF Openluchtbios sloot het Uitfeest succesvol af.

Samenwerking CMU
Op de cultuurborrel tijdens het Uitfeest werd bekendge-
maakt dat Centrummanagement Utrecht in 2014 structureel 
met Culturele Zondagen gaat samenwerken. De afgelopen 
twee jaar was daar al sprake van met de edities van Cultu-
rele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. 

Culturele Zondagen zomer 2013 
- een terugblik

Uit Utrecht… 

Agenda 2013-2014
2 & 3 november 2013 Op bezoek bij het boek 
 1e editie
12 januari 2014 Nieuwjaarsduik
 11e editie
1 & 2 maart 2014 Kijken, Kijken, Kopen
 3e editie
24 & 25 mei 2014 City Future Program 
 1e editie
12 & 13 juli 2014 CZ on Tour  
 1e editie
7 september 2014 Uitfeest  
 17e editie
11 & 12 oktober 2014 In de Ban van de Man 
 1e editie – let op: nieuwe datum!

www.culturelezondagen.nl
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De Utrechtse musea bieden deze winter een bijzonder 
sfeervol en gevarieerd programma. Zo is het inmid-
dels bijna traditie dat het Huis van Sinterklaas in 
Museum Catharijneconvent neerstrijkt en Het Spoor-
wegmuseum met winterstation de donkere dagen 
rond kerst inluidt. Behalve traditie, deze winter weer 
vele nieuwe tentoonstellingen en activiteiten. Kijk 
voor meer informatie op www.museautrecht.nl
 
Lichtjes Kijken vanaf de Domtoren 
Vanaf de Domtoren heb je een spectaculair uitzicht op de 
feestelijk verlichte binnenstad. Sluit je rondleiding af met 
warme Glühwein in de sfeervol verlichte Michaëlskapel! 
27 & 28 december 2013 en 3 & 4 januari 2014

Winterstation in het Spoorwegmuseum

Het hele museum ondergaat een ware metamorfose: kerst-
bomen, een ouderwetse carrousel, een overdekte ijsbaan, 
duizenden lichtjes en de geur van oliebollen en poffertjes 
zorgen voor een warme nostalgische wintersfeer. Iedere dag 
is er een wisselend programma. 
21 december 2013 - 5 januari 2014

Het Utrechts Archief: Meedansen met de diplomaten
Meedansen in het bal masqué, zelf een feestmasker maken 
én naar een spannend verhaal luisteren over de stad in 
1713: op de laatste zondagmiddag van de maand is er een 
uitgebreid activiteitenprogramma voor jong en oud. 
24 november en 29 december 2013

Het Huis van Sinterklaas en Zin in kerst in Museum 
Catharijneconvent
Ook dit jaar logeren de Sint en zijn Pieten weer in het  
museum. In het Huis van Sinterklaas komen de kinderen 
en hun (groot)ouders van alles te weten over de Goedhei-
ligman. Aan het eind van de tour ontvangt Sinterklaas zijn 
gasten in de troonzaal. 17 november - 5 december 2013 
Tijdens Zin in Kerst komt het kerst-
verhaal tot leven. Kunstvoorwerpen 
uit alle eeuwen, bijzondere kerst-
stallen, maar ook eigentijdse voor-
werpen brengen het kerstverhaal 
tot leven. 
13 december 2013 - 5 januari 2014

Kerstconcerten in Museum Speelklok

Tijdens de kerstperiode zullen in Museum Speelklok diverse 
kerstconcerten worden gehouden. Gedurende de kerst-
periode, meer info www.museumspeelklok.nl

Planetarium en Kerstkinderkijkavond tijdens kerst-
periode in Sonnenborgh 
Speciaal in de kerstvakantie lekker warm genieten van een 
heldere sterrenhemel in het planetarium van Sonnenborgh. 
Voorstellingen voor jong en oud. Kerstvakantie, voor 
precieze data zie www.sonnenborgh.nl
Op 23 december is er een speciale kinderkijkavond rond 
kerst met als thema: De ster van Bethlehem. 
Maandag 23 december van 19.30 - 21.00 uur

Winterspeurtocht in het Universiteitsmuseum Utrecht

Kom in de kerstvakantie naar het Universiteitsmuseum 
Utrecht en doe met het hele gezin de speciale winterspeur-
tocht en verdien een prijs. Je ontdekt het antwoord op  
vragen zoals bijvoorbeeld waarom sommige vogels in de 
winter vaak dikker lijken dan in de zomer.

Uit Utrecht...

Specials! Sinterklaas en Kerst: 
Winterprogramma Musea Utrecht

Nieuw! Tentoonstellingen 2013 - 2014
• AAMU museum voor hedendaagse Aboriginal kunst: 

Country to coast. Vanaf januari 2014 - oktober 2014
• Centraal Museum:

o De 7 hoofdzonden.  
14 september 2013 - 18 mei 2014

o ARRRGH! 19 oktober 2013- 19 januari 2014
o Jan van Scorel. Sede Vacante 1532.  

19 oktober 2013 - 19 januari 2014
• Museum Catharijneconvent: Thuis in de Bijbel: De  

lage landen in de Gouden Eeuw. Vanaf 8 februari 2014 
• Museum Speelklok: Cheers: Cafémuziek in de roaring 

twenties. Vanaf 10 oktober 2013 – 16 maart 2014
• Sonnenborgh – museum & sterrenwacht: Spoorzoeken 

op Mars. Vanaf 17 oktober 2013 – en heel 2014
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Met meer dan 8,1 miljoen verkochte bonnen per jaar 
is de VVV-Cadeaubon de populairste cadeaubon van 
Nederland. Een deel van die cadeaubonnen wordt 
verkocht in de VVV Utrecht. Sinds Post-NL ook VVV-
bonnen verkoopt, loopt de verkoop in de VVV-winkel 
helaas terug. Dat is jammer voor de stad, want de 
marge die op de cadeaubonnen verdiend wordt, inves-
teert Toerisme Utrecht direct weer in het aantrekken 
en informeren van bezoekers. Bezoekers die in de 
stad komen winkelen, dineren en attracties bezoeken, 
kortom: bezoekers die geld uitgeven.

Veel Utrechtse ondernemers kopen wel eens VVV-bonnen, 
bijvoorbeeld als verjaardagscadeau, bedankje of kerstge-
schenk voor medewerkers. Bij deze doet Toerisme Utrecht 
de oproep om uw cadeaubonnen te kopen via VVV Utrecht. 
U betaalt dezelfde prijs als bij een Post-NL agentschap, 
maar door bij VVV Utrecht te kopen ondersteunt u het toe-
risme in de stad. Zo brengen we samen de stad verder! 

Koopt u nooit een VVV-bon? Het is het overwegen waard. 
Met de VVV-Cadeaubon geef je het meest veelzijdige  
cadeau, de ontvanger kan iets leuks voor zichzelf kopen 
en dat kan van alles zijn: een spannend boek of juist iets 
fleurigs voor in huis. Maar ook een avondje uit eten of een 
dagje naar een attractiepark. 

Bij VVV Utrecht is het mogelijk om grotere aantallen te 
bestellen, dat kan bij Bart van Arnhem op telefoonnummer 
030-236 00 71.

Uit Utrecht… 

VVV-Cadeaubon is investering in toerisme

Op donderdag 13 juni kwamen diverse partijen bij 
elkaar tijdens het tweede gastvrijheidsontbijt Utrecht. 
Tijdens het ontbijt werd verteld welke acties zijn on-
dernomen. Er is in de tussentijd al een hoop gebeurd.

• Op initiatief van Centrummanagement Utrecht zijn met 
diverse partijen de problemen op het gebied van beweg-
wijzering en routering voor automobilisten en voetgangers  
die het centrum bezoeken in kaart gebracht. De bevindin-
gen zijn beschreven in een probleemanalyse en vertaald 
naar concrete wensen en actiepunten. Deze worden aan 
de gemeente voorgelegd. 

• Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor gastvrij-
heidstrainingen als onderdeel van het inwerkprogramma 
voor gastheren en -vrouwen in hotels, horeca, VVV, 
musea, openbaar vervoer, etc. Na de zomer wordt in een 
pilot een gastvrijheidstraining in ‘game-vorm’ ontwikkeld. 
In de pilot wordt onderzocht hoe deze vorm van training 
ervaren wordt door de doelgroep. 

• Er wordt onderzocht of het mogelijk is en wat de kos-
ten zijn om op een drukke locatie in de binnenstad een 
photobooth neer te zetten. Ook wordt onderzocht of het 
mogelijk is om te werken met een ansichtkaart. Hierdoor 
hebben mensen na thuiskomst een leuke herinnering die 
gemakkelijk gedeeld wordt met anderen. 

Verder zijn tijdens de bijeenkomst nieuwe actiepunten 
bedacht. Zo wordt bekeken of de bebording in het centrum 
kan worden verbeterd. Ook wordt nagedacht over hoe am-
bassadeurs voor Utrecht kunnen worden ingezet en of een 
gezamenlijke “Tot ziens in Utrecht” boodschap kan worden 
ingezet in nieuwsbrieven, e-mailhandtekeningen e.d. 

Tot slot wordt er een gastvrijheidcertificering ontwikkeld 
voor Utrechtse organisaties. 

Wil je ook bijdragen aan de gastvrijheid van Utrecht? Dan 
kun je aanhaken bij de volgende bijeenkomst in september. 
Stuur daarvoor een mail naar: c.leenders@toerisme-utrecht.nl

Utrecht gastvrije stad
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Utrechtse bedrijven met maximaal vijf vestigingen, met ieder 
maximaal tien medewerkers, komen in aanmerking voor een 
gratis veiligheidsscan, uitgevoerd door het Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid in samenwerking met de gemeente 
Utrecht. Voor deze scan hoeft geen afspraak te worden gemaakt. 
De beveiligingsadviseur bezoekt bedrijven die in aanmerking 
komen. 
 
De afgelopen jaren zijn diverse ondernemers in Utrecht het slachtoffer 
geweest van een overval of een inbraak. Het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie heeft hierop besloten een aantal maatregelen te treffen. Een 
van deze maatregelen is het uitvoeren van een gratis veiligheidsscan 
bij kleine bedrijven (maximaal vijf vestigingen, met ieder maximaal tien 
medewerkers).

Tijdens de scan krijgen ondernemers advies over veiligheidsrisico’s en 
mogelijke maatregelen. Nadat de scan is uitgevoerd is het mogelijk vijftig 
procent subsidie te krijgen op verschillende veiligheidsmaatregelen zoals 
een mobiel pinapparaat, een camerasysteem, een kluis of andere 
preventieve maatregelen.

Meer uitleg over de scan en de subsidieregeling kunt u vinden op 
www.ccv-veiligondernemen.nl en www.hoeveiligisuwzaak.nl 

Sinds 2005 werken ondernemers, gemeente, politie, 
brandweer en centrummanagement samen aan het 
verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in en 
rondom het winkelgebied Binnenstad. Met resultaat, 
want afgelopen maand heeft de binnenstad voor de 
vierde maal het certificaat veilig ondernemen be-
haald. Hiermee laten de partijen zien ook de komende 
twee jaar te blijven samen werken aan een schoon, 
heel en veilige binnenstad.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Het succes van het KVO schuilt vooral in de korte lijnen 
tussen de betrokken partijen, een verbeterde onderlinge 
communicatie en begrip voor wederzijdse rollen en verant-
woordelijkheden. Door de opdeling van de binnenstad in 
clusters, met elk een vertegenwoordigende ondernemer, kan 
nog beter worden ingespeeld op de problematiek. 
Op de CMU website, onder praktische informatie, ziet u wie 
uw cluster vertegenwoordigd. 

Resultaten en speerpunten KVO
Begin 2013 hebben 488 ondernemers hun input aan het 
KVO gegeven via de veiligheidsenquête. Positieve ontwik-
kelingen ten opzichte van de meting in 2011 zijn vooral 
zichtbaar ten aanzien van onveiligheidsgevoelens en het 
beheer en onderhoud. Toch blijft op basis van de enquête 

en veiligheidscijfers de inzet op 
deze thema’s ook de komende 
twee jaar belangrijk. Daarnaast 
zal de KVO werkgroep zich 
richten op de thema’s overlast 
(foutgeparkeerde fietsen en 
rondhangen), winkelcriminaliteit 
(aangiftebereidheid) en brand-
veiligheid in de winkel.

Meer weten over het KVO 
Binnenstad Utrecht?
Als u meer wilt weten over het 
KVO Binnenstad Utrecht of ook 
wilt deelnemen aan het overleg 
dan kunt u contact opnemen 
met de projectleider 
Vincent Heus: 030-2863603 of v.heus@utrecht.nl 

Utrecht alert…

Binnenstad Utrecht krijgt voor de vierde keer 
Keurmerk Veilig Ondernemen

Correctie
In de vorige editie stond in het interview met Margriet 
Kragten abusievelijk vermeld dat THOR nu ook asfalt- 
metingen verricht. Dit moet natuurlijk zijn: Aslastmetingen. 
Onze excuses hiervoor.

Gratis veiligheidsscans voor ondernemers in Utrecht
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Utrecht bereikbaar…

Met een capaciteit van 2.000 parkeerplaatsen is  
P+R De Uithof aan de A28 de grootste parkeergarage 
van de provincie Utrecht. Op 30 september werd hij 
feestelijk geopend door wethouder Frits Lintmeijer en 
Hans Amman, lid van het college van bestuur van de 
Universiteit Utrecht. 

Sinds 1 oktober kunnen 500 stadsbezoekers en 1.500 
medewerkers van organisaties op de Uithof en het Utrecht 
Science Park voor een aantrekkelijk tarief parkeren aan de 
rand van de stad. Om vervolgens door naar het werk en het 
centrum van Utrecht te gaan per bus, fiets of te voet. 

Gebouw met veel functies
P+R De Uithof is de nieuwe eindhalte van buslijn 11, waar-
mee het gebouw per bus goed bereikbaar is en een comfor-
tabele verbinding heeft met De Uithof en de binnenstad van 
Utrecht. In 2018 wordt de P+R de eindhalte van de nieuwe 
Uithoflijn. Deze tramverbinding wordt de belangrijkste scha-
kel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park.

Levendig en sociaal veilig
Op de begane grond zijn verschillende voorzieningen, 
waaronder de haltes voor bus en tram, waardoor een droge 
overstap mogelijk is. In de fietsenstalling is plaats voor vijf-
tig NS OV-fietsen en 150 particuliere fietsen. Winkelruimte 
is beschikbaar voor detailhandel. Voor zowel elektrische 
auto’s als fietsen zijn oplaadpunten aanwezig in de P+R. Al 
deze functies in één gebouw gecombineerd dragen bij aan 
een levendig en sociaal veilig transferium dat dag en nacht 
geopend zal zijn.

Ontwikkeling van het gebied
P+R De Uithof ligt tussen Sportcentrum Olympos en het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, bij de afslag naar de A28. 
Een belangrijk deel van de parkeerplaatsen is gereserveerd 
voor medewerkers van de Universiteit Utrecht, het UMC 

Utrecht, de Hogeschool Utrecht en bedrijven gevestigd op 
het Utrecht Science Park. De komst van de parkeergarage 
maakt toekomstige ontwikkelingen in het gebied mogelijk 
en biedt bezoekers van de stad Utrecht de gelegenheid om 
aan de rand van de stad te parkeren en met een comforta-
bele OV-verbinding de binnenstad te bezoeken. De totale 
kosten van het project bedragen zo’n 50 miljoen euro, die 
zijn opgebracht door de kennisinstellingen en de gemeente 
Utrecht.

Klimwand Kalymnos
Aan de zuidgevel van het gebouw zijn twee klimwanden van 
14,2 en 30,8 meter hoog bevestigd. Deze klimwanden zijn 
gebouwd in opdracht van de Universiteit Utrecht en komen 
in beheer bij het naastgelegen Sportcentrum Olympos. De 
klimwand heeft de naam Kalymnos gekregen, na een prijs-
vraag door Olympos, die gewonnen is door één van de leden 
van USAC.

Tijden en tarieven
Reizigers die via de A28 naar Utrecht gaan, bereiken de par-
keergarage eenvoudig via afrit 2; Utrecht - De Uithof. P+R 
De Uithof is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Eén 
dag parkeren en verder reizen met het OV kost ! 4,50.

Grootste parkeergarage van Utrecht open: P+R De Uithof
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In iedere editie van onze nieuws-
brief laten wij in deze rubriek een 
betrokken persoon of organisatie 
aan het woord in een gesprek 
van vraag en antwoord. Samen 
hebben ze één overeenkomst: 
ze hebben hart voor het cen-
trum van Utrecht. In deze editie: 
Sanne Bloem (30), organisator 
van de Zelfgemaakte Markt, een 
creatieve markt en platform voor 
kunstenaars, knutselaars, de-
signers en creatievelingen op de 
Mariaplaats én producent van de 
Scheurkalender.

Wat is de Zelfgemaakte Markt?
“De Zelfgemaakte Markt is een markt waarop mensen hun 
Zelfgemaakte artikelen verkopen. Het is een kleine sfeer-
volle markt die vijf keer per jaar wordt georganiseerd: twee 
keer voor de zomervakantie, twee keer na de zomervakantie 
en een keer voor kerst, dan heet het de Zelfgemaakte Kerst 
Markt.”

Hoe ben je op het idee gekomen en hoe heb je het opgezet?
“In 2010 zag ik dat er heel veel mensen zijn die zelf dingen 
maken en dat de dingen die ze maken vaak echt heel mooi 
zijn. De makers hebben verstand van wat ze maken, ze 
hebben er tijd, energie en passie in gestopt. Daar wilde ik 
een markt voor organiseren in de binnenstad, dus heb ik 
een vergunning aangevraagd, mensen verzameld en overal 
posters opgehangen. Inmiddels zijn we drie jaar verder en 
de vierde kerstmarkt staat al weer voor de deur. We zijn een 
begrip(je) geworden en mensen weten ons te vinden, daar 
ben ik heel trots op.”

Naast de Zelfgemaakt Markt maak je een scheurkalender.
“Het leek me ook leuk een keer zelf een scheurkalender 
te maken. Ik verzamelde alle leuke citaten die ik ooit had 
opgeschreven en de plaatjes die ik ooit had gemaakt voor 
opdrachten. Toen had ik twee maanden van de kalender 
gevuld. Ik had meer input nodig! Dus heb ik mensen 
gevraagd om iets bij te dragen dat op een scheurkalender 
past. Nu leveren mensen teksten, gedichten, tekeningen, 
cartoons, grapjes, puzzels, recepten, woordgrappen bij 
me in. Ik maak alle 365 pagina’s mooi op, print de kalen-
ders (deels met mijn eigen printer) en verkoop hem op de 
Zelfgemaakte Kerst Markt, in winkels en aan bedrijven als 
kerstcadeau voor hun medewerkers.”

Hoe ziet de toekomst er uit voor de Zelfgemaakte markt?
Het zou fijn zijn als het toiletgebouw op de Mariaplaats zou 
worden verwijderd. Het gebouw is bijna altijd buiten ge-
bruik, het staat er enkel omdat er reclame op kan hangen. 
Voor de Zelfgemaakte Markt zou het heel handig zijn als het 
plein niet in twee stukken gehakt werd door dat gebouw.” 

En de toekomst van Sanne Bloem?
“Met de Zelfgemaakte Markten gaat het goed, we willen 
er nog heel lang mee doorgaan. De scheurkalender wordt 
terwijl u dit leest gemaakt. Mocht u denken: ik heb zelf nog 
iets bij te dragen, mail dan naar scheurkalender@sanne-
bloem.nl, dan probeer ik het er nog op te zetten.”

Voor een overzicht van alle courante werkzaamheden: 
www.sannebloem.nl
De markt: www.zelfgemaaktemarkt.nl
De scheurkalender: facebook.com/scheurkalender

Hart voor het Centrum…

De Zelfgemaakte Markt

‘We zijn een begrip(je) geworden en mensen weten 
ons te vinden’

Zelfgemaakte massage (©Louk Voncken)
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Centrum
management

Welkom in Utrecht…

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

Evenementenkalender 2013

17 - 23 oktober Lego World
18 - 20 oktober Bockbierfestival 
20 oktober  Museumnacht
28 november  Le Guess Who
10 november  Sint Maartensmarkt op  
   Stadhuisplein,
   Sint Maarten Parade
   Start Winter Utrecht
15 - 17 november Smartlappenfestival
17 november Intocht Sinterklaas
21 dec. - 5 jan. Winter Circus
Culturele Zondagen staan op pagina 9.

Camp David
Radboudkwartier 20

Costes
Oudegracht 149

Kartoffel
Lange Jansstraat 15

Pull & Bear
Oudegracht 161

O! Fashion
Steenweg 9

Casanova Herenmode
Gildekwartier 19

Kruys Bloemen
Godebaldkwartier 53

Pickles
Drieharingstraat 1-3

Opent u binnenkort een nieuwe winkel in de binnenstad 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

Paushuize open voor publiek

Utrecht is een bijzondere historische en culturele attractie rijker. Paus-
huize, dat in opdracht van de Provincie Utrecht in 2010 en 2011 grondig 
en duurzaam is gerestaureerd, wordt opengesteld voor publiek. Sinds 
6 oktober is het mogelijk onder leiding van een deskundige gids het 
interieur van Paushuize iedere zondagmiddag te bezichtigen. Naast het 
boeiende verhaal over de bewoningsgeschiedenis van dit stadspaleis en 
de enige Nederlandse Paus Adrianus VI, wordt er ook verteld over mid-
deleeuws Utrecht.

Reserveren
De rondleidingen vertrekken 
iedere zondagmiddag vanaf 
het VVV Utrecht Informatie 
Centrum, Domplein 9, om 
13.45 en 15.15 uur. Reser-
veren wordt aanbevolen via 
0900 - 1288732 (! 1,30 
p.g.). De rondleiding duurt 
ongeveer 1 uur en de prijs 
voor volwassenen is ! 9,-. 
Daarnaast is het ook mogelijk 
een privé rondleiding te boe-
ken. Kijk voor meer informa-
tie op: www.bezoek-utrecht.nlSt Maartensparade 2012
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Vijf pleinen in de Utrechtse binnenstad beschikken tot 
eind dit jaar over gratis wifi. Bewoners, bezoekers en 
ondernemers kunnen op het Domplein, de Neude, het 
Stadhuisplein (Ganzenmarkt), het Vredenburgplein en 
het Ledig Erf gebruik maken van ‘Free WiFi Utrecht’. 

De proef is op initiatief van de gemeente Utrecht gereali-
seerd door het bedrijf Wifives, en wordt ondersteund door 
Centrummanagement Utrecht en Toerisme Utrecht. ’Free 
Wifi Utrecht’ moet informatie opleveren of het bieden van 
een free wifi-netwerk past in de ambitie van Utrecht om bin-
nen vijf jaar de meest gastvrije stad van Nederland te zijn.

Eenvoudig online
“De nieuwe dienst in de binnenstad past helemaal in deze 
tijd en is een uitkomst voor iedereen”, zegt manager Jeroen 
Roose-van Leijden van Centrummanagement Utrecht, de 
koepel van binnenstadondernemers. “Met toenemende 
bezoekersaantallen, veel studenten en een hoogopgeleide 
bevolking past een gratis wifi-netwerk bovendien bij uitstek 
bij Utrecht. Deze groepen maken bovengemiddeld gebruik 
van online media, hebben een grote nieuwsbehoefte, willen 
doorlopend ‘connected’ zijn en onderhouden contacten met 
vrienden via uiteenlopende social media kanalen. Met Free 
WiFi Utrecht willen we hen en de overige bezoekers een 
snel en makkelijk toegankelijk netwerk bieden. Het is een 
kwestie van het netwerk opzoeken, inloggen als gast of met 

je Facebook-account, de voorwaarden accepteren en je bent 
met één druk op de knop online.”

Pilot
Het project is bedoeld om te onderzoeken hoe een wifi-
netwerk niet als doel op zich, maar als middel kan worden 
ingezet om samenwerking tussen partijen in de binnenstad 
te stimuleren en hoe wifi een bijdrage kan leveren aan een 
gastvrije binnenstad. “Bij een succesvolle pilot met veel ge-
bruikers kunnen we een grote stap zetten, ook ten opzichte 
van andere steden. De start is goed: intussen is er al ruim 
10.000 keer ingelogd op het netwerk”, zegt projectleider 
Brigitte Hulscher van de afdeling Economische Zaken van de 
gemeente Utrecht.

Gebruikers gezocht
Op korte termijn wordt in samenwerking met gebruikers en 
ondernemers een goede set middelen ontwikkeld om het 
publiek te informeren over het netwerk, en worden gebruik 
en ervaringen geïnventariseerd. Ook is het de bedoeling in 
de proefperiode aanvullende tests te doen. “Op deze manier 
is het leereffect maximaal en hebben we veel input voor de 
uiteindelijke uitwerking.” Bij succes wordt de proef voort- 
gezet in definitieve vorm en uitgebreid in een groter gebied.
Het gratis wifinetwerk op Domplein, Neude, Stadhuisplein, 
Vredenburgplein en Ledig Erf is te vinden onder ‘Free WiFi 
Utrecht’.

Nieuws uit de binnenstad… 

Gratis internettoegang op Utrechtse stadspleinen
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De Sinterklaasintocht wordt dit jaar mede mogelijk 
gemaakt door Centrummanagement Utrecht. Samen 
met het Stichting Stadsontspanning Utrecht (SSOU) 
worden de plannen uitgewerkt. Eén van de activitei-
ten die we samen ondernemen is de Sinterklaasspeur-
tocht door het centrum.

VIP-ontvangst
Van 2 november tot 5 december 2013 kunnen kinderen ‘let-
ters verzamelen’ waarmee ze tot een woord komen. Met het 
juiste woord en een compleet ingeleverd formulier maken 
de deelnemers onder andere kans op een VIP-ontvangst 
door de Sint in het Huis van Sint in het Catharijne Convent. 

Bijdrage
De speurtocht wordt actief aangekondigd via de website en 
flyers. U kunt uw bijdrage leveren door u aan te melden om 
een ‘letter’ in uw etalage op te hangen, wat ongetwijfeld 
extra aandacht oplevert. Wees er snel bij want het aantal uit 
te delen ‘letters’ is natuurlijk beperkt. 

Inleverbussen
Daarbij worden op nog nader te bepalen locaties vier bussen 
geplaatst waarin de formulieren kunnen worden ingeleverd. 
Mocht u zo’n bus bij u op de winkelvloer willen hebben – 
extra aandacht en extra traffic (omdat deze locaties vermeld 
staan op de flyers en website) – laat dat dan ook weten via 
onderstaand e-mailadres.

Prijsjes
Voor deze speurtocht is SSOU nog op zoek naar leuke 
prijsjes. Sowieso de retailers die een bus op de winkelvloer 
willen hebben verzoeken wij om hier een bijdrage aan te 
geven, maar ook andere retailers kunnen zich hiermee extra 
profileren. Uiteraard wordt uw bijdrage op gepaste wijze 
vermeld. Wilt u helpen, op welke manier dan ook, om het 
succes van de intocht nóg groter te maken, laat ons dit dan 
weten via info@intochtutrecht.nl. SSOU staat altijd open 
voor creatieve ideeën, enthousiaste vrijwilligers, sponsoren 
en partners. 

Traditie
Samen maken we de intocht zo onvergetelijk mogelijk 
en houden we deze prachtige traditie in stand! Stichting 
Stadsontspanning Utrecht heeft er zin in en kijkt uit naar 
weer een geslaagde samenwerking met het CMU en dus met 
alle ondernemers uit het centrum! Meer informatie over de 
intocht vindt u op www.sint-in-utrecht.nl.

Nieuws uit de binnenstad… 

De Sinterklaasintocht is Utrechts grootste jaarlijkse buiteneve-
nement. Een heerlijk evenement rondom een prachtige traditie, 
voor en door Utrechters, voor jong en oud! De organisatie van dit 
festijn is elke keer een enorme klus waar het hele jaar door aan 
wordt gewerkt. De vele vrijwilligers maken dit gelukkig allemaal 
mogelijk en hierdoor is er ieder jaar weer een feestelijke intocht 
in de Utrechtse binnenstad. 

En ook dit jaar is het weer gelukt! In nauwe samenwerking met de 
Gemeente Utrecht en CMU zal Sinterklaas met zijn 150 zwarte pieten er 
weer voor zorgen dat het één groot feest wordt voor de duizenden aan-
wezige kinderen en hun ouders.

Anders dan voorgaande jaren komt de Sint dit jaar in Utrecht aan op 
zondag, en wel op 17 november. Hiermee wordt ook een boost gegeven 
aan de koopzondagen. Naar verwachting zullen er weer meer dan 
20.000 man verdeeld over het centrum bij de intocht aanwezig zijn. 

Sinterklaas doet met de boot eerst het Ledig Erf aan en vaart dan door 
naar de Weerdsluis. Na de ontvangst aldaar, bestijgt Sinterklaas zijn 
paard en gaat hij onder begeleiding van een feestelijke optocht naar het 
Janskerkhof. 

Hij komt! ...op zondag 17 november

Intocht en Sinterklaasspeurtocht samen met CMU
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Tien dagen film en feest: het is alweer 
voorbij. Het 33e Nederlands Film Festival 
reikte op 4 oktober haar Gouden Kalve-
ren uit en sloot daarmee een succesvolle 
editie af. Films, feesten, crossovers naar 
andere kunstvormen en zon zorgden voor 
veel blije gezichten. 

Stadhuiskwartier
Dat het NFF meer is dan 
film, bleek ook uit de 
samenwerking met de 
ondernemers van het 
Stadhuiskwartier. 
Tientallen ondernemers 
in het Stadhuiskwartier 
rolden hun rode loper uit 
om bezoekers tussen de 
films door te verwelkomen. 
Leuke kortingsacties wer-
den bedacht. 

Winnaars
Als kers op de taart wonnen Odile de Bruijn en 
haar dochter op 2 oktober een VIP-arrange-
ment voor de première van Chez Nous. Bigoli, 
BERN, DesignerCafe, Goudsmederij van Brug-
gen, Kurz by Jaco en San Siro verzorgden een 
top dag! Gekleed en gestyled gingen ze over 
de rode loper. We kijken uit naar volgend jaar! 

Uit Utrecht… 

Mooie samenwerking Stadhuiskwartier met NFF

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV) heeft een nieuwe website gelanceerd  
over veiligheid, speciaal voor ondernemers:  
www.ccv-veiligondernemen.nl. 
U vindt er praktische hulpmiddelen, nieuws en allerlei 
tips over bijvoorbeeld winkelcriminaliteit, overvallen, 
geweld, agressie, interne criminaliteit, veilig onder-
nemen en veilig uitgaan. 

Het is de bedoeling dat de website uitgroeit tot dé plek waar 
ondernemers alle informatie kunnen vinden over crimina- 
liteitspreventie en veiligheid. In de komende weken zullen er 
nog diverse onderwerpen bij komen, zoals cameratoezicht, 
inbraak en ICT-criminaliteit. Het CCV is onafhankelijk en 
heeft geen commercieel belang. U kunt er dus vanuit gaan 
dat u betrouwbare en deskundige informatie vindt op deze 
nieuwe website.

Nieuwe website over veiligheid, speciaal voor 
ondernemers 
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Op 4, 5 en 6 oktober vond de tweede editie van 
modefestival In-Fashion plaats in de binnenstad van 
Utrecht. Drie dagen lang konden bezoekers ken-
nis maken met verrassende verhalen uit de mode-
industrie. Deze verhalen werden op allerlei manieren 
verteld: met sprekers, workshops, een expositie in de 
kamers van een designhotel, muziek, performance en 
film.
 

Vrijdag 4 oktober ging In-Fashion feestelijk van start in 
Kapitaal met onder meer een optreden van de singer-
songwriter Lilian Hak. Op zaterdag 5 oktober en zondag 
6 oktober lieten onder andere modeontwerper Bas Kosters 
en voormalig ontwerpers echtpaar Puck & Hans aan de hand 
van persoonlijke verhalen hun licht schijnen op thema’s als 
storytelling, innovatie en ambacht in de Speakers Corner.
 
Dit jaar zette In-Fashion sterk in op samenwerking met de 
ondernemers in de binnenstad van Utrecht. Zo was er een 
unieke modeshow van ontwerpster Femke Agema in de win-
kel Klijs & Boon en kon een kijkje worden genomen achter 
de schermen en in (verborgen) ateliers van bijvoorbeeld 
Lily Conemans en Goudsmederij van Bruggen.

In april 2012 vond In-Fashion voor de eerste keer plaats. 
Na een succesvolle eerste editie heeft de organisatie 
besloten dit jaar op te schalen naar een heel weekend. 

In-Fashion is een 
initiatief van Iris Loos, 
Ingrid Dinnissen en 
Cindy Dekkers (Desig-
nerCafe) in samenwer-
king met o.a. Hoge-
school voor de Kunsten 
Utrecht, Centraal 
Museum en CMU.

De eerst Galerie Route Utrecht, die plaats vond in het 
weekend van 1 september, toen ook het Utrechtse 
culturele seizoen werd geopend met het Uitfeest, is 
een groot succes gebleken. Zo succesvol dat de twee-
de galerieroute al weer gepland staat voor mei 2014.

In een uitstekende sfeer, kwam de onderlinge uitwisseling 
en samenwerking tussen de galeriehouders goed op gang. 
Tijdens de afsluitende meeting waren dan ook alleen maar 
positieve geluiden te horen. Zo ontvingen de galerieën op 
de Lange Nieuwstraat BAK (Basis voor Actuele Kunst) en 
Galerie Jaap Sleper een record aantal van respectievelijk 
300 en 175 bezoekers. Voor eigenlijk alle galeries gold dat 
deze net zoveel bezoekers over de vloer kregen als normaal 
in een heel jaar.

De organisatie heeft heel veel steun en medewerking gehad 
van de gratis PR verzorgd door de organisatie van Culturele 
Zondagen. Die heeft de galerieroute ook echt op de kaart 
gezet dankzij vermeldingen op de website en in het pro-
grammaboekje.

De tweede galerieroute zal in mei 2014 plaats vinden en 
daarvoor hoopt de organisatie op nog meer publiciteit door 
middel van interviews in de verschillende media zodat de 
Galerie Route Utrecht echt stevig op de Utrechtse kaart 
komt te staan.

Initiatiefneemster en voorzitter Galerie Route Utrecht, 
Maggy Voorsluys Gomez: “Het mooiste resultaat is dat 
verschillende galeries nu meer onderling samenwerken.”

Uit Utrecht… 

Succesvolle Galerie Route Utrecht krijgt 
vervolg in mei 2014

Modefestival In-Fashion uitgebreid tijdens tweede editie
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Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht 
• Ondernemersvereniging Centrum Utrecht – Tom Broekman – 030-2336300 – tom@centrumutrecht.nl
• Ondernemersvereniging Zadelstraat – Lotte Dolderman – 030-2321573 – lottedolderman@casema.nl
• Ondernemersvereniging Twijnstraat – Frans van Vuuren – 030-2311373 – info@twijnstraat.nl
• Ondernemersvereniging Voorstraat en Wittevrouwenstraat – Rutger van Dillen – 030-2328701 
• Ondernemersvereniging Nobelstraat/Janskerkhof – Babette Kooistra – Francis van Kaam – 030-2315719 – 
 utrecht@popo.nl
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-236 95 11 – jan@hagenouw.net
• Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier – Judith van bruggen – 030-2640414 – stadhuiskwartier@gmail.com
• Vereniging Grachtstegen – Jack Stuart – info@grachtstegen.nl
• Collectief Springweg – Ineke van Stuivenberg – 030-2331500
• Ondernemersvereniging Korte en Lange Nieuwstraat e.o. – M. Van Uden

Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? 
Neemt u dan via onderstaande gegevens contact met ons op. Uw reactie wordt gewaardeerd.

Nieuwsbrief digitaal?
Geachte lezer van deze nieuwsbrief. U 
leest op dit moment de gedrukte versie 
van deze nieuwsbrief. Het is ook mogelijk 
deze digitaal te lezen. Hebt u hier 
interesse in? Stuur dan een e-mail naar 
info@cmutrecht.nl met het verzoek om 
een digitale editie van deze nieuwsbrief 
in plaats van een gedrukte versie.

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