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In Utrecht mogen de winkels hun deuren iedere zondag
openen. Kijk voor een actueel en compleet overzicht op
onze website: www.cmutrecht.nl
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De stand van zaken…

Slim verbinden
Terwijl ik deze column schrijf, hoor ik dat Utrecht
gisteren tijdens de Provada in de RAI in Amsterdam
de verkiezing van slimste binnenstad heeft gewonnen
in de categorie beste visie. Utrecht heeft gewonnen
omdat de stad samen met bewoners, ondernemers
en kennisinstellingen investeert in de stad van de
toekomst.
In mijn ogen gaat de slimme binnenstad ook over slim
verbinden. Hiermee bedoel ik dat het de kunst is om retail,
horeca en cultuur niet alleen met elkaar in contact te brengen maar ook duurzaam te verbinden. Voorbeelden hiervan
kunnen bijvoorbeeld zijn: een schouwburg, bioscoop of
culturele zondagenmenu in één van de restaurants in het
centrum, maar bijvoorbeeld ook een gedeeltelijke expositie
van één van de musea bij retailers in het centrum.
Een suggestie die in dit kader in ons bestuur ook al eens is
besproken is het laatste stuk van een expositie bijvoorbeeld
plaatsen in een winkel met de tekst: dit is slechts één stuk
van deze expositie, de hele expositie is van … tot … te zien
in museum Catharijne Convent, maar dan uiteraard ook een
verwijzing in het museum met de tekst: u heeft nu bijna de
hele expositie gezien, op één stuk uit deze collectie na, deze
kunt u vinden in het centrum van Utrecht bij …
Door dit soort slimme verbindingen te leggen, slagen we
er in bezoekers te verrassen én laten we ze kennismaken
met het brede aanbod aan horeca, cultuur en retail dat ons
centrum rijk is. Door naar elkaar door te verwijzen, werken
we aan het verlengen van de verblijfsduur en stimuleren
daarmee ook de bestedingen die door bezoekers worden
gedaan in het centrum. Bijvangst is ook dat ondernemers
uit de verschillende sectoren, door op deze manier samen
te werken, ook beter op de hoogte zijn van wat er allemaal
speelt in het centrum. Het grote voordeel daarvan is weer
dat zij er dus ook nog beter in slagen om bezoekers van het

centrum van relevante informatie te voorzien om nog meer
uit een bezoek aan Utrecht te halen.
Vanuit CMU willen we dit jaar in samenwerking met de
gemeente Utrecht ook een digitale slag maken om ondernemers via een digitaal platform met elkaar in verbinding te
brengen om zo het potentieel van slimme verbindingen in
de verschillende kwartieren en tussen de kwartieren onderling nog beter te benutten.

Een slimme binnenstad is een stad die
in staat is slimme verbindingen te leggen.
In dat licht is het dus volkomen terecht
dat Utrecht heeft gewonnen. Dus vol
vertrouwen op naar de verkiezingen van
volgend jaar, daar gooien we ongetwijfeld
weer hoge ogen.
Vanaf september zullen de CMU bestuursleden in drie werkgroepen: promotie, vindbaarheid/bereikbaarheid en openbare ruimte ook op een slimme manier nog zichtbaarder de
verbindingen leggen tussen de verschillende sectoren.
Dat Utrecht in staat is slimme verbindingen te leggen, wordt
steeds zichtbaarder. Onder meer in de samenwerking in het
Utrecht Brand Team waar gewerkt wordt aan een gezamenlijk verhaal van Utrecht, in dit verhaal heeft het vermogen
slimme verbindingen te leggen overigens ook een plek
gekregen in de kernwaarden van de stad en regio. Dit vermogen wordt aan de vooravond van de Grand Départ ook
steeds beter zichtbaar in de verschillende initiatieven die
door Utrechtse ondernemers worden opgepakt.
Als centrummanagement-organisatie zien we ons graag
als de spin in het web die verbindingen mogelijk maakt, de
verschillende sectoren met elkaar in contact brengt en de
touwtjes aan elkaar knoopt. Mocht u zelf ideeën of suggesties hebben voor samenwerking tussen of met horeca, retail
en/of cultuur dan ga ik hierover graag met u in gesprek om
er vervolgens samen voor te zorgen dat we invulling geven
aan deze ideeën.
Tot ziens in het centrum en veel plezier tijdens de Grand
Départ!
Jeroen Roose-van Leijden
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CMU neemt duidelijk stelling:
‘Dit is een misser van de eerste orde’
Op 1 april hebben burgemeester en wethouders hun
visie gepresenteerd over de 2e fase van het stationsgebied met als motto ‘a Healthy Urban Boost’. De
2e fase van het stationsgebied omvat in hoofdzaak
de ontwikkeling van het huidige Jaarbeursgebied.
In 2023 zal de Jaarbeurs zich terugtrekken aan
de westkant, de kant van het Merwedekanaal. Het
vrijkomende gebied tussen de nieuwe locatie van de
Jaarbeurs en in grote trekken de Croeselaan vraagt
om een nieuwe invulling. Het andere belangrijke deel
van deze 2e fase is de aansluiting van Lombok op het
centrum. Het gaat dan met name om de ontwikkeling
van het Westplein.

De realisatie is voorzien voor de periode
2023-2040. Dat is
nog heel ver weg.
Maar nu worden de
stappen gezet die straks tot onomkeerbare besluiten gaan
leiden. Om die reden nemen we als Centrummanagement
nu duidelijk stelling.
De titel van de visie geeft heel duidelijk aan wat de lijn
van de gemeente is voor de ontwikkeling van het gebied:
gezondheid, energie neutraal, terugwinning van energie en
duurzaamheid. Het antwoord op de vraag ‘Wat wil de gemeente bereiken met de toevoeging van de 2e fase van het
stationsgebied aan het centrum en hoe wordt daarmee de
centrumfunctie als geheel versterkt? komt niet aan de orde.
Dat is naar onze mening een misser van de eerste orde. En
om die reden hebben we de gemeenteraad onderstaande
brief gezonden.
Jacques Blommendaal
Voorzitter CMU

Aan de gemeenteraad van Utrecht

Utrecht, 25 mei 2015
Geachte dames en heren,
Op 22 april j.l. heeft de eerste in een serie van drie Raadsinformatieavonden plaatsgevonden
naar aanleiding van de door Burgemeester en Wethouders op 1 april gepresenteerde visie
voor de ontwikkeling van de 2e fase van het Stationsgebied. Voor deze
Raadsinformatieavond waren stakeholders uitgenodigd die eerder bij het proces betrokken
zijn geweest. De reacties van de stakeholders laat zien dat er nogal wat haken en ogen
zitten aan de gepresenteerde plannen en er thans onvoldoende draagvlak is voor de visie
van Burgemeester en Wethouders.
De 2e fase van het stationsgebied is voor ons allen te belangrijk om in kritiek te blijven
steken. Utrecht heeft hier de unieke kans om zich te onderscheiden als toplocatie in het land.
Daar is ambitie, visie en lef voor nodig.
De hieronder genoemde organisaties ondersteunen het voorstel van Centrummanagement
Utrecht (CMU) om de besluitvorming over de visie van Burgemeester en Wethouders uit te
stellen. Doel van dit uitstel moet zijn om te komen tot een breed gedragen en functionele
visie met een goede balans tussen gastvrijheid voor bezoekers en een prettig leefgebied met
economisch perspectief. Wij roepen de gemeenteraad op om onder leiding van een externe
procesbegeleider te gaan werken aan de uitwerking van een breed gedragen en
onderscheidende visie voor de 2e fase van het stationsgebied die het centrum van Utrecht
als geheel versterkt. Onderwerpen die daarbij in ieder geval aan de orde moeten komen zijn
wat ons betreft:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
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De gewenste ontwikkeling van de centrumfunctie van Utrecht in de periode 2015 –
2040: wat wil Utrecht met haar centrumfunctie bereiken?
Welke bezoekersdoelgroepen horen daarbij: lokaal, regionaal, landelijk,
internationaal.
Welk (nieuw en/of gewijzigd) aanbod is nodig voor deze ontwikkeling: retail, horeca,
leisure, evenementen, toerisme, dagbezoekers e.d.
Welke benodigde toevoegingen t.o.v. het bestaande aanbod zijn nodig en waar
moeten die worden gerealiseerd?
Wat moet dan de toegevoegde waarde van de 2e fase van het stationsgebied zijn?
Zorg ervoor dat deze 2e fase onderscheidend is, de aantrekkingskracht van Utrecht
versterkt en zo het centrum als geheel versterkt.
Welke is de bereidheid onder ontwikkelaars en investeerders om dit mogelijk te
maken?
Hoe wordt de doorstroming van bezoekers georganiseerd, zodanig dat bezoekers
van buiten de stad het centrum vanaf de randen van de stad in 15 minuten kunnen
bereiken en vanaf de rand van het centrum hun bestemming in 5 minuten? Idem
met het verlaten van het centrum.
Is de aanvoer en afvoer van goederen naar het grotere en drukkere centrum
toereikend mogelijk?
Zijn er voldoende voorzieningen voor toeristische bezoekers, bijvoorbeeld
opstelplaatsen voor touringcars in de nabijheid van toeristische objecten?
Houdt rekening met de expansie van de stad: aantal inwoners. Maar ook met de
toenemende nationale en internationale mobiliteit, leidend tot grotere
bezoekersaantallen.
Welke zijn de economische gevolgen voor het reeds bestaande centrumgebied?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij denken in ieder geval aan de inbreng van:
Vastgoeddeskundigen
Verkeersadviseur (extern)
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect
Vertegenwoordiging bewoners Lombok, Dichterswijk, Binnenstad
Ondernemers
Beleggers/investeerders (w.o. Klepierre, v/h Corio)
Jaarbeurs
Toerisme Utrecht/Musea
Centrummanagement (CMU)
Platform Ondernemend Utrecht (POU)
Gemeente

Wij zijn ervan overtuigd dat langs deze weg een breed gedragen en duurzame ontwikkeling
voor de 2e fase van het stationsgebied kan ontstaan.

Met vriendelijke groet,

Platform Ondernemend Utrecht (POU), C. Bruggink, voorzitter
VNO-NCW Utrecht, R. Eradus
MKB – Utrecht, A. Verbunt
Toerisme Utrecht, R. Besemer, directeur
Klepierre, E. Vrijenhoek, Head of Operations
VCOC, T. Broekman
Centrummanagement Utrecht, J. Blommendaal, voorzitter

C.C. Burgemeester en Wethouders

Vanuit de horeca bekeken…

Yes, Tourkoorts!
@chaw0501:2015年06年06日のつぶやき』最近岡山情報が何
故か増えてきているこれは呼ばれているのか？Dit intrigerende,
waarschijnlijk Japanse tweetje plukte ik op zaterdagochtend 6 juni van mijn Social media dashboard. Ik
besloot op reis te gaan, deze ‘tweet van de rijzende
zon’ achterna.
Het is nog vroeg en ondanks een trainingsachterstand van
circa twee jaar, besluit ik mijn gedateerde racekarretje
van stal te halen. Een modelletje ‘sloopingframe’ dat dus
lekkerder in de bochten ligt. Frame gelast in de Oekraïne,
mat zwart gekleurd door verhitting inclusief carbon voorvork en dito zadelpen, lekker stijf dus voor een optimale
wegligging. Sexy Italiaans afgemonteerd met Campagnolo
(Yes!) in plaats van dat weliswaar altijd betrouwbare maar
oerdegelijke Shimano, brrr. Derailleur en ketting nog even
ingewreven met teflonspray, nadat ik de resten smeer met
wattenstaafjes heb weggepoetst. Mijn wielerkledij gemaakt
van gerecycled plastic petflessen past niet meer als gegoten
maar hé, wie maakt mij wat vandaag.
Gewapend met water waarin ’n mespuntje zout voor een
snellere vochtopname en wat gelletjes voor de snelle

suikers, kan mij niets gebeuren. Nadat ik mijn kinderen onbeperkte toegang heb gegeven tot Ipad, Wii en Tv ga ik de
weg op. Wat schetst mijn verbazing als de reis reeds na tien
minuten stokt. Ik vind mijzelf terug op een verlaten Science
Park, De Uithof. Na wat omzwervingen kan ik niet anders
dan de lift nemen naar de tweede etage van de winderige,
verlaten parkeergarage aan de A28, mijn wielerapp is daar
resoluut in.
En dan gaat het snel. Op die tweede etage maak ik plots
deel uit van een heuse wielerwedstrijd. Voor dat ik er erg in
heb strijd ik zij aan zij tegen ene Martin in een heuse klimtijdrit van de tweede naar de elfde etage, wie is het eerste
boven. Na 30 meter zit m’n hartslag op 180, m’n longen
ontploffen, het sexy Italiaanse onderstel doet niet wat ik wil
en mijn modieuze Continental bandjes komen een barretje
of 4 tekort . Martin wint afgetekend. De bloemen en de
zoenen van de ronde-miss in bolletjes-jurk zijn voor hem.
Als in een droom zie ik: de Burgemeester, een filmploeg,
winnaar Thijs Zonneveld, de Skoda Tour-wagen, KNWU
officials en ontvang ik ‘n goodiebag als troost. Na ’n minuut
of tien rijd ik weer rond op dat verlaten Science park op
zoek naar de uitgang. What tha f*ck just happened?!
Zelfs in Azië is er iemand die kijkt naar dat gekke Utrecht,
deze twitteraar wist het al, het is er tenslotte zeven uur
later. Nog op de fiets ril ik plots van de koorts, thuis aangekomen is mijn vrouw is onverbiddelijk in haar diagnose:
Tourkoorts! Dolgelukkig kruip ik terug mijn bed in en win de
Tour…
Leo Hollman
Operationeel Directeur Grand Hotel Karel V

Boom met Bolletjestrui
Wilt u als ondernemer ook meedoen aan
Le Grand Départ?
Wees supporter en trek een boom voor uw
deur of in de buurt een Bolletjestrui aan! Dit
initiatief wordt ondersteund door het Business
Peloton Utrecht en is geaccrediteerd door de
Tourorganisatie. Vergunningen zijn afgegeven.
Interesse? Bekijk de mogelijkheden op
www.boommetbolletjestrui.nl of stuur een mail
op naar spankkommunikatie@planet.nl
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De Tour is op alle Venues te volgen op grote schermen.

Venue locaties
Julianapark

Griftpark

Neude
Domplein
Janskerkhof
Stadhuisplein
Mariaplaats

Lucasbolwerk
Hogelandsepark

NagtegaalReiger

Lepelenburg/
Servaas

Rijnsweerd

Wilhelminapark
USP

Ledig Erf

ROC Vondel

Galgenwaard Oost/West
Tolsteegplantsoen

WC Vleuterweide

Amaliapark

Azotod
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Tour de France en joie de vivre in Mont Catherine
Het grootste wielerspektakel ter wereld begint dit
jaar op 1 tot en met 5 juli in Utrecht. In de weken
rondom de Grand Départ wordt Hoog Catharijne
omgedoopt tot Mont Catherine: een Frans bergdorp
van Parijse allure. Hier struin je naar brocante op de
antiekmarkt, vind je de lekkerste specialiteiten bij
delicatessenkraampjes en stuit je op straatartiesten,
kunstenaars en karikatuurtekenaars en beleef je het
joie de vivre.
Tijdritcompetitie
Verder kun je van woensdag 1 t/m
zondag 5 juli deelnemen aan een
virtuele fietscompetitie waarbij je de
eerste etappe – een tijdrit van 13,7
kilometer – zelf kunt rijden. Oudrenners als Steven Rooks en Bart
Voskamp en prominenten als wethouder Jeroen Kraaijkamp
doen de aftrap. Daarna kun je online de stand volgen,
inclusief die van de wielrenners die meefietsen in de Tour de
France én die van jezelf. Fiets over de Biltstraat, De Singel
en pers er voor het Ledig Erf nog een versnelling uit!

Boulevard Grand Départ –
Expositiegang Gildenkwartier
Het Gildenkwartier wordt omgetoverd
tot een expositiegang over de Tour de
France: de Boulevard Grand Départ.
Hier zal de rijke historie van de Tour
duidelijk worden met prachtige beelden.
Cor Vos, de fotograaf die ruim dertig jaar de Tourhistorie
vanaf de motor heeft vastgelegd, ontwerper Menno Anker
en schrijver Joost-Jan Kool delen hun passie voor de Tour de
France en drukken die gezamenlijk uit in kleurrijke wanden.
Met woorden uit het wielerjargon als startpunt.
Vervolg je weg over Boulevard Grand Départ naar de Place
d’Exposition, voor even het fietsmekka van Nederland. Waar
de crème de la crème van internationale fietsmerken je verbaast met de nieuwste trends, en de hipster niche merken
onverwachts inspireren.
Burgemeesterschap Mont Catherine
Bij een dorp hoort uiteraard een burgemeester. Begin juni startte de zoektocht
naar de ideale kandidaat. Vijf kandidaten
met grote affiniteit voor Utrecht en
Frankrijk voeren tot en met eind juni
campagne. De winnaar wordt op 26 juni
bekend gemaakt.
Beperkte bereikbaarheid Hoog
Catharijne
Tijdens de Grand Départ van de
Tour de France
zijn de parkeergarages van
Hoog Catharijne voor inkomend verkeer niet
bereikbaar. Deze beperking
geldt van vrijdag 3 juli 20.00
uur tot zaterdag 4 juli 20.00
uur en op zondag 5 juli van
08.00 tot 16.00 uur.
Bekijk de hele agenda op
montcatherine.nl of meld je
aan voor de nieuwsbrief van
Hoog Catharijne.
Op donderdag 25 juni verschijnt een Mont Catherinespecial.
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Doet u volgend jaar ook
mee met kunstenfestival
Tweetakt/Kaap?
Tussen 27 maart tot 31 mei werd Utrecht tijdens
festival Tweetakt/Kaap ondergedompeld in een
uitgebreid programma vol theater, dans, muziek,
cabaret en beeldende kunst voor alle leeftijden.
Ruigenhoek
Van gezinnen met kinderen en scholieren tot studenten en
volwassenen – ruim 30.000 bezoekers bezochten de ruim
100 verschillende voorstellingen en activiteiten op diverse
locaties in de binnenstad en op Fort Ruigenhoek.
Neude
Een cowboydorp vormde het bruisende festivalcentrum op
de Neude, die na een regenachtige start iedere avond afgeladen en vol gezelligheid was, met live muziek en een zonnige BBQ middag. Het programma in de binnenstad duurde
tot 12 april, op Fort Ruigenhoek liep het in de weekenden
nog door tot 31 mei, met interactieve beeldende kunst,
dans, video en spel voor jong en oud.
Samenwerking met ondernemers
Tweetakt/Kaap werkt elk jaar samen met diverse ondernemers. Dit jaar waren dat Brandmeester’s, Bavaria,
Dresscode, de Rotary, CMS Derks Star Busmann, designerwinkel PUHA en de ondernemers van de Shop Route
Utrecht, waarvoor we special events organiseerden en
relatiebijeenkomsten.
Zo was er een Brandmeester’s Koffieconcert op zondagmiddag in de restaurantkas op de Neude. Publiek kon genieten
van de akoestische klanken van de Utrechtse band No Ninja
Am I én van heerlijke koffie, gemaakt door de professionele
Brandmeester’s barista. Koffie en muziek bleek een perfecte
combinatie.
Hebt u interesse in een samenwerking? Neem dan contact
op met Fieke Spoler (Coördinator Partnerships) via
fieke@stormprojecten.nl.
Volgend jaar vindt Tweetakt/Kaap plaats van 1-17 april
2016, het programma op Fort Ruigenhoek loopt door tot
eind mei 2016.
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Paardenveldbrug open en nieuwe
verkeerssituatie Wijk C
Sinds maandag 8 juni is de nieuwe Paardenveldbrug
over de toekomstige singel open voor fietsers en
voetgangers. Ook het Paardenveld heeft dan zijn definitieve inrichting gekregen: twee nieuwe T-kruisingen
hebben de plaats van de oude rotonde ingenomen.
Erna is er ruimte om de singel uit te graven, zodat
daar eind dit jaar weer water in kan stromen.
Nieuwe verkeerssituatie Wijk C
In Wijk C gaat er door het in gebruik nemen van de Paardenveldbrug en de herinrichting van het Paardenveld het
een en ander veranderen in de verkeerssituatie. De verkeerssituatie vanaf maandag 8 juni ziet er als volgt uit:
• Vanaf 8 juni is Wijk C voor autoverkeer alleen bereikbaar
via de Monicabrug, en dan verder via de Nieuwe Kade/
Kroonstraat of via de St. Jacobsstraat de wijk in.
• Vanaf de oude rotonde Paardenveld is het niet meer
mogelijk om op de Nieuwe Kade te komen.
• Het huidige eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Kade wordt
omgedraaid: autoverkeer kan alleen nog vanuit de
St. Jacobsstraat op de Nieuwe Kade komen. Fietsers
kunnen de Nieuwe Kade wel in beide richtingen blijven
gebruiken.
• Autoverkeer is niet toegestaan op de Paardenveldbrug,
uitgezonderd vrachtverkeer voor TivoliVredenburg en
politieverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de brug.
• De toegankelijkheid van de parkeergarage Paardenveld is
geregeld via de Waterstraat en de Nieuwe Kade.

Ook het centrum wordt steeds fraaier: de stadsentree Mariaplaats is bijna gereed en aan de St. Jacobstraat wordt hard gewerkt.
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Publiek trotseert regen en bezoekt massaal
Culturele Zondag Utrecht 40-45
‘Utrecht was in 40-45 een vat vol tegenstrijdigheden’,
aldus Burgemeester Jan van Zanen bij de opening van
de fototentoonstelling Utrecht 40-45 op het Domplein.
Tegenstrijdigheden die goed naar voren kwamen op
de Culturele Zondag Utrecht 40-45.
Maliebaanmonologen
De dag opende met De Maliebaanmonologen van theatergroep Aluin, gebaseerd op het boek ‘Aan de Maliebaan’ van
Ad van Liempt. In drie uitverkochte routes maakte het
publiek kennis met de leefwereld van onder anderen Aartsbisschop De Jong, NSB-Leider Mussert en verzetsheldin
Dr. Max.
Knalland
De Maliebaan was deze zondag tevens het startpunt voor
rondleidingen door gidsen van Gilde Utrecht, het decor voor
een van de songs uit Het Was Hier van Knalland en één van
de negen adressen van Open Joodse Huizen, dit jaar voor
het eerst in Utrecht. In het goedbezochte Academiegebouw
stond het Utrechtse studentenverzet centraal. Groot succes
oogstte ook de expositie Gevaarlijk Drukwerk in EXbunker,
de dansvoorstelling ROSES en de optredens van Mondo
Leone.

Talkshow
In de Winkel van Sinkel was onder meer het Vrijheidscollege
van Ad van Liempt, een lezing over ‘foute kunstenaar’ Pyke
Koch en Jong in de oorlog waarin drie Utrechters vertelden
over hun ervaringen in WO II. Tijdens de afsluitende talkshow blikten onder meer Ad van Liempt, theatergroep Aluin
en Knalland onder leiding van journalist Margriet Vroomans
terug op een indrukwekkende dag.

Culturele Zondag The Battle tovert Utrechtse binnenstad
om tot strijdtoneel
In het weekend van 19, 20 en 21 juni verandert de
Utrechtse binnenstad tijdens The Battle in één groot
strijdtoneel. Op ruim dertig locaties gaan jong en
oud binnen een groot aantal disciplines de competitie
aan: van literatuur, stand up comedy, games, sport
en spel, dans, muziek, film, theater, beeldende kunst,
fashion tot gastronomie.
Midzomergracht
De aftrap is op vrijdagavond met de openingsshow van het
Midzomergracht Festival. Verder is in het weekend onder
meer de hiphop danswedstrijd Streetfighters & Give It Up!,
de DJ battle van Club Loud, The Battle of Sports, Kunst on
the Spot door Utrechtse kunstenaars, The Colour Kitchen
Cook Off kookwedstrijd en De Giga Grote Extra Gezellige
Multidisciplinaire Battle Show.
Postkantoor
Vrijdagavond wordt in aanwezigheid van burgemeester Jan
van Zanen het startsein gegeven voor The Battle en het
Midzomergracht Festival met een avondvullende openingsshow. Ook de rest van het weekend staat de Neude in het
teken van strijd met dans-, muziek-, comedy-, dj-battles

9

CMU - Nieuwsbrief 2 - Jaargang 6 - Zomer 2015

en nog veel meer.
Het voormalige
Postkantoor is op
zondag een popup werkplaats en
strijdveld voor koks,
fotografen, ontwerpers en kunstenaars.
Het Vredenburgplein
wordt op zondag
omgetoverd tot een sportplein met onder meer een spectaculair spinning event en in TivoliVredenburg is heel het
programma gewijd aan hiphop met danswedstrijden, mode,
kunst en debatten.
Het volledige programma voor dit driedaagse evenement
staat op www.culturelezondagen.nl
Agenda 2015
6 september 2015
Uitfeest, 18e editie
18 oktober 2015
Alles Kids, 1e editie
www.culturelezondagen.nl

Hart voor het Centrum…
In gesprek met betrokkenen over hun gevoel voor het centrum

‘Het is hier een paradijs
om te winkelen door het
historische centrum en grote
aanbod aan unieke winkels’
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Centrum
management

In iedere editie van CMU Magazine laten wij een betrokken persoon of organisatie aan het woord. Deze
keer: Hans Berkhuijsen van Oil & Vinegar Utrecht.
Wie is Hans Berkhuijsen?
“In november 2013 ben ik gestart met de Oil & Vinegar
winkel op de Lijnmarkt. Na jaren als marketingmanager te
hebben gewerkt, kriebelde het idee om een eigen winkel te
starten meer en meer. Ik miste het directe contact met de
klant en het streven naar optimale gastvrijheidsbeleving
geeft zoveel voldoening, dat ik steeds enthousiaster werd
van dat idee.”
Waarom Oil & Vinegar?
“Eén ding wist ik zeker: de winkel zou in de voedingsbranche moeten zijn, want daar ligt mijn hart. Vrij snel kwam
ik in contact met Oil & Vinegar en na een aantal gesprekken en meedraaien bij collega-ondernemers, groeide mijn
enthousiasme voor deze formule. De franchiseorganisatie
was in de voorbereidende fase van een winkel in Den Haag,
buiten het centrum in het Statenkwartier. Zeker omdat
ik in deze regio woon, zou dit een ideale locatie voor mij
zijn. Echter, mijn voorkeur ging uit naar een winkel in het
centrum en niet naar een locatie aan de rand van een stad.
Ik kreeg de gelegenheid om deze winkel op te starten als
bedrijfsleider totdat een locatie gevonden zou worden in het
centrum van Den Haag.”
Waarom dan toch naar Utrecht?
“Na een succesvol jaar in de Oil & Vinegar-winkel in Den
Haag, kreeg ik het bericht dat de ondernemer in het
Utrechtse filiaal ging stoppen. Voor mij was het direct zonneklaar dat Utrecht de stad zou worden waar ik mijn eigen
winkel wilde gaan vestigen. Utrecht heeft een bruisend
centrum. De binnenstad is een paradijs om te winkelen en
onderscheidt zich van andere steden door zijn historische
centrum en grote aanbod aan unieke winkels. De vorige
Oil & Vinegar-winkel was succesvol en natuurlijk geeft dat
geen garanties, maar met de ervaring en het succes van de
winkel in Den Haag, had ik er het volste vertrouwen goede
rendementen te kunnen halen in Utrecht.”
En is dat gelukt?
“Anderhalf jaar na de opening kan ik zeggen dat locatie een
goede keuze is geweest. De Lijnmarkt is de ideale plek voor
ons, uitkijkend op de Domtoren, weten zowel de dagjesmensen als de Utrechters ons goed te vinden. Ons team
is inmiddels ervaren en onze doelstelling is klanten net zo
enthousiast te maken over onze producten als wijzelf zijn.
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We beschouwen onszelf als levend kookboek. We laten
onze klanten zien en vooral proeven hoe we kleine en grote
gerechten een meer verrassende smaak kunnen geven door
bijzondere oliën en azijnen of kruidenmelanges te gebruiken.”

“Ik zou graag zien dat CMU een centrale
rol zou gaan spelen in het ontwikkelen
van activiteiten voor het centrum.”
Werken de ondernemers van de Lijnmarkt actief samen?
“Ik ben het afgelopen jaar in contact gekomen met een
aantal ondernemers van de Zadelstraat en was aangenaam verrast over hun actieve winkeliersvereniging. Zo’n
sfeervolle unieke winkelstraat als de Lijnmarkt zou toch
ook meer moeten samenwerken... Na een rondje langs de
ondernemers van de Lijnmarkt werd al snel duidelijk dat er
geen gezamenlijke activiteiten hadden plaatsgevonden in
de afgelopen jaren. Maar er bleek wel meer dan voldoende
enthousiasme te zijn om gezamenlijk activiteiten te gaan
ondernemen.”
Gaan jullie rondom de Tour activiteiten organiseren?
“Met een paar enthousiaste ondernemers hebben we direct
de koe bij de horens gevat en gekeken welke activiteiten we
op korte termijn zouden kunnen ondernemen. Er kwamen
veel ideeën naar boven, maar het idee om een strippenkaart
te verspreiden waarbij winkels een actie kunnen communiceren werd meteen breed gedragen. Met ondersteuning van
Centrummanagement gaan we deze nu ook realiseren en
verspreiden in de periode rondom de Grand Depart. Gekoppeld aan deze actie gaan we tevens de straat opleuken met
feestelijk versierde fietsen. Het is fantastisch te zien hoe we
gezamenlijk in een korte tijd tot een idee zijn gekomen en
hoe iedereen zich inzet om de activiteiten te realiseren.”
Hoe zie jij de ‘toekomst’ voor het Domkwartier qua samenwerking met de andere straten?
“Ik hoop dat op termijn de reeds bestaande overlegstructuren resulteren in de oprichting van een Domkwartierwinkeliersvereniging. Communicatief is het sterker en bereik
je veel meer als overkoepelende ondernemersvereniging.
In het Statenkwartier van Den Haag coördineerde BIZ alle
activiteiten voor de winkeliersvereniging waardoor we op
veel grotere schaal konden opereren en veel meer pers
bereikten. Ik zou graag zien dat CMU een grotere centrale
rol zou gaan spelen in het ontwikkelen van activiteiten voor
het centrum.”

‘Passanten moeten de afslag richting
Museumkwartier weer nemen’
Het Centraal Museum is sinds 2010 samen met het
collectief van Ondernemers Twijnstraat, Buurtcomité,
Nicolaikerk, Altrecht en Louis Hartlooper verenigd
in de initiatiefgroep Zuidelijk Museumkwartier. Deze
groep wordt bijgestaan door de Wijkraad en Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht. Deze groep geeft
invulling aan de verwachting dat de komst van het
station Vaartsche Rijn meer passanten en dynamiek
in dit gebied genereert en dat het daarom belangrijk
is om de verblijfswaarde te vergroten en de samenhang met andere deelgebieden te verbeteren.
De passantenstroom door de Twijnstraat richting binnenstad
is al enorm vergroot en deze zal met tien tot twintig procent
stijgen. Het is belangrijk dat een deel van deze passanten
in de Twijnstraat de afslag neemt door de Nicolaasstraat/
Agnietenstraat richting Museumkwartier. Hiermee ontstaat
de zuidelijke ingang van dit gebied en dit sluit aan op andere plannen die in het Museumkwartier ontwikkeld worden.
Agnietenstraat
De verblijfskwaliteit van de Agnietenstraat wordt vergroot
door het opschonen van de straat, het verwijderen van de
natuurstenen elementen, het herpositioneren en uitlijnen
van de straatverlichting, herstraten van de stoepen in één
steensoort, het laten aansluiten van de entrees van het
(nieuwe) nijntje museum en de nieuwe entree van het Centraal Museum. Ook zullen de gevels transparanter worden
en worden de gevelaanduidingen van het nijntje museum en
het Centraal Museum op originele en hoogwaardige kunstzinnige wijze uitgevoerd.
Nicolaaskerkhof
De huidige loper naar het entreegebouw, in de toekomst
horecavoorziening, wordt zodanig opgehoogd dat deze weer
aansluit bij het niveau van de rest van het Nicolaaskerkhof
en de binnentuin. Hiermee wordt het Nicolaaskerkhof weer
ervaren als één plein en is het museum niet langer afgekeerd
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van haar omgeving, maar maakt daar onderdeel van uit.
Het oostelijk deel van het Nicolaaskerkhof wordt zodanig
ingericht dat hier een prettige verblijfsplek ontstaat met
zitmogelijkheden. Door middel van inkijk of projecties en/of
foto’s willen we het zicht op de kunstopstelling binnen in het
museum ook aan de buitenzijde zichtbaar maken. Hierdoor
wordt de gevel aan zowel het Nicolaaskerkhof én de Agnietenstraat levendiger en is het voor passanten mogelijk om
ook na sluitingstijd zicht te hebben op wat er zich binnen
de muren van het museum afspeelt. Daarnaast komt er bij
de reconstructie van het plein ook meer aandacht te liggen
op deze plek door het plaatsen van enkele kunstwerken,
bijvoorbeeld uit de Miffy Art Parade. Deze beelden zijn vanaf
mei al te zien op de loper en zijn nu al een gewild ‘fotomoment’ voor voorbijgangers en toeristen.
Vanzelfsprekende route
Door de ophoging ontstaat bovendien een natuurlijke en
vanzelfsprekende route naar het nieuwe museumcafé én
de historische binnentuin dat ook toegankelijk zal zijn voor
niet-museumbezoekers. Het nieuwe ontwerp voor de historische binnentuin versterkt de unieke monumentale waarde
van de omliggende monumenten. De binnentuin wordt een
groene oase waarbij door bomen- en plantenkeuze, maar
ook door het toevoegen van hedendaagse kunstwerken,
wordt verwezen naar de bijzondere geschiedenis van de
plek én de historische collectie die in het museum hangt.
Ontmoetingsruimte
De Nicolaikerk heeft ook een belangrijke functie als ontmoetingsruimte buiten haar kerkelijke functie. Afgelopen
jaar heeft de Nicolaikerk fors geïnvesteerd in publieksfaciliteiten in de kerk. Met al deze veranderingen investeert het
Centraal Museum samen met de Nicolaikerk in een attractieve openbare ruimte met ontmoetingskwaliteit en grote
culturele, historische waarden en hoopt hiermee nog meer
bezoekers naar Utrecht en specifiek het Zuidelijk Museumkwartier te trekken.

Centrum
management

Bent u ook zo
blij met een open
Domkerk?
Graag brengen we u, als ondernemer in de buurt van
de Domkerk, op de hoogte van het grote belang van
deze kerk voor de binnenstad van Utrecht. Zoals u
ongetwijfeld weet is de Domkerk het hele jaar door
dagelijks opengesteld voor publiek. Zij is een
geweldige publiekstrekker in het hart van de stad
Utrecht. Wat dat betreft was 2014 een topjaar met
meer dan 324.000 bezoekers. Daar zijn we reuze
trots op.
Als Stichting Vrienden van de Domkerk dragen wij financieel mede zorg voor de dagelijkse openstelling van de
Domkerk. De Domkerk krijgt voor die dagelijkse openstelling geen subsidie en het kost natuurlijk wel geld.
De Stichting Vrienden van de Domkerk heeft meer dan
1200 donateurs. Mensen die betrokken zijn bij en trots
zijn op de monumentale Dom in het hart van de stad.
Wij vragen wij u als binnenstadondernemer in de buurt
van de Domkerk er mede zorg voor te dragen, dat de kerk
dagelijks open kan blijven, omdat we denken dat de Open
Dom vanwege haar grote aantrekkingskracht ook voor u
van grote waarde is.
Toeristen, die de Domkerk bezoeken, brengen natuurlijk
tijd door in het centrum van Utrecht, waarbij ze misschien
ook uw zaak bezoeken.
Als u zich meldt als bedrijfsdonateur bieden we u het
volgende aan:
Wij vermelden u op de (binnenkort totaal vernieuwde)
website van de Domkerk en minimaal drie keer per jaar
op onze facebookpagina. Uw bedrijf wordt genoemd bij
de jaarlijkse Domkerklezing. Daarbij kunnen we ook een
kaartje/folder van uw bedrijf geven aan de bezoekers
van de lezing. Bij € 250,- per jaar krijgt u met tien van
uw relaties als welkom een exclusieve rondleiding in de
Domkerk. Bij € 500,- per jaar heeft u elk jaar recht op
een exclusieve rondleiding met o.a. een bezoek aan de
indrukwekkende gewelven op het dak van de Domkerk
(max. 10 personen).
We hopen u te verwelkomen als donateur van de Domkerk.
Voor vragen en/of informatie kunt u contact met ons
opnemen. Wij doen u dan een antwoordformulier toekomen waarop u kunt aangeven welke donatie u jaarlijks
wilt doen.
Bram Schriever, voorzitter (06-51435817)
Koos Stekelenburg, secretaris (030-2712787)
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Aanvragen en toekenningen 2015
Met de oprichting van Ondernemersfonds Utrecht kunnen alle belangenverenigingen die onder de paraplu
van CMU vallen, aanspraak maken op financiering uit dat fonds. De aanvragen hiervoor verlopen via CMU die
als trekkingsgerechtigde een deel van de gelden uit het fonds beheert. Een overzicht van de financieringstoekenningen van dit jaar. Alle aanvragen voor dit jaar zijn inmiddels toegekend, u kunt geen aanvragen meerindienen voor 2015.
Naam aanvrager

Initiatief

Toegekende bijdrage

Ondernemers Nobelstraat

Bijdrage Rake Klappen Festival

€

1.000,00

Ondernemersvereniging Zadelstraat Domkwartier

Jaarprogramma Zadelstraat

€

15.000,00

HOST

Open Tuinendag

€

2.500,00

Diverse ondernemers in het centrum

Tweed Ride

€

800,00

Ondernemers Universiteitskwartier

Fonteyn Festival

€

5.000,00

Ondernemers Universiteitskwartier

Broad Street Festival

€

2.500,00

Ondernemers Museumkwartier

Vier seizoenen van de Twijn

€

4.000,00

Ondernemersvereniging Springweg Domkwartier

Jaarprogramma Springweg

€

15.000,00

SUM - diverse horeca ondernemers in het centrum Smartlappenfestival

€

9.000,00

BPU - Projectorganisatie Tour de France ondernemers rondom de venues in het centrum

€

40.000,00

Bijdrage aan schermen in het centrum tijdens de
Tour de France

Stichting Nacht van de Fooi

Bijdrage aan de Nacht van de Fooi

€

-

Ondernemers Stadhuiskwartier

Bijdrage aan plattegrond/
Z-card Stadhuiskwartier

€

10.000,00

Ondernemers Stadhuiskwartier

Bijdrage aan activiteiten NFF

€

3.334,00

Ondernemers rondom de Mariaplaats Domkwartier

Bijdrage aan de Streekmarkt - Mariaplaats
Domplein

€

4.300,00

Ondernemers Stadhuiskwartier

Bijdrage aan de Trunksale

€

3.334,00

Ondernemers Lijnmarkt

Bijdrage aan activiteiten Lijnmarkt

€

2.460,00

Op zaterdag 27 juni vindt de vijfde Open
Tuinendag Utrecht plaats, dit jaar met een
Frans tintje. Zo’n veertig particuliere tuinen
en pandhoven in de Utrechtse binnenstad,
waarvan de meeste niet openbaar
toegankelijk zijn, openen eenmalig hun
poorten voor het publiek.
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Welkom in Utrecht…

Centrum
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Vonk Sieraden
Lijnmarkt 13

Zies
Twijnstraat 58

Nespresso Boutique
Oudegracht 145

Keek
Oudegracht 362

Van Dort Fashion,
Lichte Gaard 7

Luc.
Voor Clarenburg 8

Meneer Smakers
Twijnstraat 62

Beers & Barrels
Oudegracht a/d
Werf 125

Stelios
Ledig Erf 36

Bemmy’s,
Voorstraat 75a

Gys
Voorstraat 77

Michael Kors
Lange Gracht 8

Kloek
Vredenburg 31

Speck
Ledig Erf 10

Hunted Streetwear
Boutique, Kintgenshaven 1a

Opent u binnenkort een nieuwe winkel in het centrum van Utrecht, of weet u een nieuwe winkel in het centrum die
wij over het hoofd (dreigen te) zien? Geef het ons dan door en stuur een e-mail naar info@cmutrecht.nl

Evenementenkalender 2015
19 t/m 28 juni
21 juni 		
24 t/m 28 juni
27 juni 		
27 juni		
27 juni 		
4 juli		
17 t/m 31 juli
10 t/m 14 augustus
9 augustus
28 t/m 30 augustus
28 aug t/m 6 sept
29 augustus

Midzomergrachtfestival
Utregse meidenloop
Internationaal Kamermuziek Festival
Pioneer DJ Tour
Zelfgemaakte Markt
Open Tuinendag
Grand Départ Tour de France
De Parade
Uitdagen
Swan Market
Weissbeach
Festival Oude Muziek
Zelfgemaakte Markt

30 augustus
4 t/m 6 september
26 september
11 t/m 13 sept
19 t/m 20 sept
23 sept t/m 2 okt
27 september
4 oktober		
29 okt t/m 2 nov
8 november
15 november

Mosselfestival
Kunstmarkt
Zelfgemaakte Markt
Uitgekookt
Stoom
Nederlands Filmfestival
Singelloop
Swan Market
Impakt festival
St Maarten
Intocht Sinterklaas

Culturele Zondagen staan op pagina 9

Zie voor evenementen in de

Vanuit het oogpunt van gastvrijheid, verlengen van verblijfsduur, vergroten

100 dagen voor Le Grand Départ:

van bestedingen en spreiding van het publiek zijn de winkels in het centrum

www.utrecht2015.com

tijdens de Grand Départ op vrijdag 4 en zaterdag 5 juli tot 20.00 uur open.
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Onderzoek: 540 duizend
buitenlandse dagtoeristen
per jaar naar Utrecht
Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Toerisme
Utrecht blijkt dat het inkomend dagbezoek van buitenlandse dagtoeristen aan de stad Utrecht op jaarbasis
wordt geraamd op circa 540.000 bezoekers. De hiermee samenhangende bestedingen van het buitenlands
dagbezoek aan de stad Utrecht zijn in de genoemde
studie becijferd op grofweg 30 tot 45 miljoen per jaar.
Om een indruk te krijgen van de omvang van buitenlandse
dagtoeristen die vanaf hun woonadres in het buitenland
een bezoek aan Utrecht brengen en buitenlandse dagtoeristen die elders in Nederland op hun vakantieadres
verblijven en van daaruit een dagtocht ondernemen naar
Utrecht, heeft Toerisme Utrecht onlangs het onderzoek
laten uitvoeren.
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De nationale campagne ONTDEK ECHT UTRECHT van start
De bezoekerscampagne ‘Echt Utrecht’,
een initiatief van Centrummanagement
Utrecht en Toerisme Utrecht, is van start
gegaan. De campagne is een collectief
middel om het imago van de stad te versterken en het bezoek en de bestedingen
te laten toenemen.
Bewoners en bezoekers van de stad kunnen
hun mooiste en meest bijzondere plekje van
Utrecht laten zien door middel van het uploaden van hun tip op www.echtutrecht.nl.
Hiermee inspireren zij elkaar en maken ze ook
kans op een VIP-plaats bij de start van de Tour
de France in Utrecht.

Deel je tip en maak kans op VIP-kaarten!
Ken je die leuke nieuwe bar in Utrecht al? En ben
je wel eens bij die speciale kruidenier geweest? Op
echtutrecht.nl vind je talloze tips van bezoekers en
bewoners voor een dagje weg of verblijf in Utrecht!
Vind het zelf uit en deel ook jouw eigen tip, daarmee maak je kans op VIP-kaarten voor de start van
de Tour de France in Utrecht!

Bezoek-utrecht.nl in een nieuw jasje
Bezoek-utrecht.nl wordt doorontwikkeld tot een
website geschikt voor de mobiele en tablet gebruiker
en vol met interactieve en informatieve mogelijkheden. In het concept staat de gebruiker centraal en
zetten we maximaal in op de beleving en gedrag van
de bezoeker. In samenwerking met Centrummanagement Utrecht en de Gemeente Utrecht is er een plan
opgesteld voor een meer interactieve website, die ook
geschikt is voor mobiele en tablet bezoekers.
Het concept
Een website geschikt voor de mobiele en tablet gebruiker en
vol met nieuwe interactieve en informatieve mogelijkheden.
In het concept staat de gebruiker centraal en zet maximaal
in op de beleving en gedrag van de bezoeker. Het concept
speelt met specifieke functionaliteiten in op het gedrag van
de bezoeker per fase van de customer journey. De customer
journey: van dromen naar delen vormen de backbone van
het concept.
Samenwerking
Toerisme Utrecht, Centrummanagement Utrecht en de afdeling Economische Zaken van de Gemeente Utrecht werken
nauw samen om de informatievoorziening en het gastheerschap van de stad Utrecht te vergroten. Ook op online vlak
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worden deze krachten gebundeld. Zo zal er één integraal
informatieplatform neer worden
gezet voor bezoekers en
bewoners. Dankzij de subsidiebijdrage van de Gemeente
Utrecht, cofinanciering door
CMU, aanvullende financiële bijdrage en ureninzet van Toerisme Utrecht en de expertise van websitebouwer Insiders
kunnen we gezamenlijk een platform van hoge kwaliteit en
relevantie neerzetten.
Belangrijke nieuwe aspecten van de website zullen
zijn:
- (Real-time) parkeer- en bereikbaarheidsinformatie.
- Interactieve stadsplattegrond met de mogelijkheid tot het
maken van eigen (winkel, culturele enz.) routes.
- Verbeterde presentatie van het aanbod van winkels/
hotels.
- En nog veel meer.
Vertaling website naar Duits
Toerisme Utrecht richt zich de komende jaren actief op de
markten: Nederland, België, Duitsland en UK. Om die reden
is er besloten de website ook te vertalen naar het Duits.

VCOC laat van zich horen…

Een onaangename verrassing
Verbaasd nam de VCOC onlangs kennis van de Toekomstvisie Centrum Fase 2 Stationsgebied die de
gemeente onverwachts als een UFO liet landen. Parkeerplaatsen voor de Jaarbeurs en het oostelijk deel
van het centrum aangelegd bij het Merwedekanaal?
Een klein half uur wandelen naar het huidige centrum
van de stad dus!
Met de auto het centrum bereiken, kan straks via één verkeersstrook vanaf de Graadt van Roggenweg: een 30-kmzone. Op deze manier wordt het automobilisten zo moeilijk
mogelijk gemaakt het centrum te bereiken. En dat alles in
het kader van duurzaamheid. Blijkbaar denkt de gemeente
dat het centrum zó aantrekkelijk is dat bezoekers en gasten
hier wél bereid zijn een half uur te wandelen om in het
echte centrum aan de oostzijde van het station te komen.
Op welke planeet leven we?
VCOC voor Duurzaamheid
Wij zijn groot voorstander van het stimuleren van een
duurzame economie in het centrum. Ook wij hechten aan
gezondheid en energiebeperking. Wij vragen ons echter af
of de gemeente hier wel kiest voor de goede weg. In de huidige visie moet de energiebeperking gewonnen worden door
het centrum van de stad voor de auto af te sluiten. Wordt
deze visie uitgevoerd, dan kunnen klanten en gasten straks
alleen nog maar met OV, per fiets en te voet in het centrum
komen. Voor automobilisten wordt een bezoek aan het centrum zó ongemakkelijk dat velen voortaan weg blijven.

Probleem opgelost
Dat is blijkbaar wat het huidige politieke bestuur wil. Want
hoe oncomfortabeler een bezoek per auto aan de stad is,
des te minder autoklanten het centrum bezoekt en hoe minder CO2-uitstoot er van klanten en gasten zal zijn. Probleem
opgelost.
Verpaupering
Al snel ontstaat echter een nieuw probleem. Minder klanten
leidt tot minder omzet en dat leidt weer tot verhuizingen en
faillissementen. Vervolgens ontstaat leegstand. De waarde
van het vastgoed daalt, terwijl de kosten van het onderhoud
van vastgoed in het centrum juist heel hoog zijn. Het zijn
immers vrijwel allemaal historische panden die met respect voor de geschiedenis onderhouden moeten worden.
Dat wordt lastig als er geen geld mee wordt verdiend. Dat
brengt het Utrechtse centrum terug naar de jaren zestig van
de vorige eeuw, toen het centrum ernstig verpauperde.
Revolutie versus evolutie
De VCOC werkt graag samen met gemeente en andere partners aan het stimuleren van een duurzame economie in het
centrum. Daarvoor willen wij afspraken maken over de wijze
waarop we deze verduurzaming stap voor stap in gang zetten om zo geleidelijk een schoner en duurzamer gebied te
worden. Dat betekent dat het Utrechtse centrum evolueert
tot een duurzaam gebied. De lokale politiek is echter voorstander van een revolutionaire aanpak. Uit de geschiedenis
weten we wat dat teweeg kan brengen.
Onderlinge verhoudingen
Ook zijn wij verrast over de manier waarop deze visie
is aangevlogen. Wij waren in de veronderstelling dat de
gemeente met alle belanghebbende partijen uit is op een
gezonde en goede samenwerking waarbinnen rekening gehouden wordt met de wederzijdse belangen en alle partijen
uit zijn op een goede onderlinge relatie en communicatie.
De lokale politiek komt niet alleen met verassingen bij de
lancering van deze visie, maar lijkt bovendien niet te streven naar een goede onderlinge relatie. Ons vertrouwen in
het politieke bestuur van Utrecht is hierdoor beschaamd en
beschadigd. En dat is eigenlijk het ergste, want wanneer is
ons vertrouwen terecht? Zijn we eigenlijk wel samenwerkingspartners? Dit soort vragen komt bij ons op en we hebben (nog) geen antwoord.

Zadelstraat is klaar voor de Tour(start).

18

CMU - Nieuwsbrief 2 - Jaargang 6 - Zomer 2015

Jorine de Soet
Voorzitter VCOC

Uw Ondernemersfonds Utrecht…

Feest in de stad!
We staan aan de vooravond van de Grand Depart.
Langzaam kleurt Utrecht geel en heel stiekem durven
steeds meer mensen toch wel een beetje blij te zijn
dat het er nu echt van gaat komen.
Bereikbaarheid
Natuurlijk, het is veel geld, heel veel geld. En er is overlast,
heel veel overlast. Voor bewoners maar ook voor ondernemers. De bereikbaarheid zal minimaal zijn, sommige ondernemers zijn überhaupt niet bereikbaar. Dat zijn vervelende
zaken. Al maak ik me over de bereikbaarheid niet zo druk.
Publieksvenues
Het is een voorspelbare en verwachte onbereikbaarheid. Het
is niet op het laatste moment bekend gemaakt en iedereen
weet het, dat scheelt. En er is door het Business Peloton
Utrecht ingezet op goede publieksvenues om de druk te
spreiden.
Benaderbaar
Het wordt stampvol in Utrecht het eerste weekend van juli.
Zelf heb ik al vier bedden gevuld met familie uit Groningen
die dit moment niet willen missen. Wielrennen, een besmette sport, maar ook de enige sport waarbij de topsporters

Ook bij Zizo op de Oudegracht zijn ze klaar voor de Grand Départ!
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zo benaderbaar zijn. Het start en finish gebied is gewoon
toegankelijk, gratis!
Milestones
Maar de grootste winst is natuurlijk de samenwerking die
momenteel groeit in de stad. Met z’n allen willen we er een
feest van maken, gaan we er een feest van maken! En na
de Tour zal de ervaring zijn om vaker dit soort milestones
voor de stad te organiseren.
Samenwerking
Vanuit het ondernemersfonds zijn diverse activiteiten als
venues, Franse dagen en markten, loyaltyprogramma’s,
wielerexperience en veel meer zaken rondom de Tour
gefinancierd. En nog wel bottom up, zoals het hoort. Alleen
dan is een dergelijk event duurzaam en zal de samenwerking ook na dit feestweekend blijvend zijn.
Kjeld Vosjan
Fondsmanager

Le Grand Départ 2015!
Nog 2 weken!

Overlast in uw winkelgebied? BMU!
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?
Kijk dan op onze website en meld u aan, of
stuur een e-mail naar info@cmutrecht.nl.

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 Wijkbureau Binnenstad
5) Via smartphone (qr-code)

Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net
• Vredenbrugkwartier:
Grootwinkelbedrijven Centrum Utrecht (Joyce Verwoerd: joyce.verwoerd@debijenkorf.nl)
Zelfstandige winkelbedrijven (Mia Amram: info@sirado.nl)
Vereniging Grachtstegen (Jack Stuart: info@grachtstegen.nl)
• Stadhuiskwartier:
Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier – Judith van Bruggen – 030-2640414 – stadhuiskwartier@gmail.com
• Universiteitskwartier:
Ondernemersvereniging Voorstraat en Wittevrouwenstraat – Rutger van Dillen – 030-2328701
Ondernemersvereniging Nobelstraat/Janskerkhof – Babette Kooistra/Francis van Kaam – 030-2315719 – utrecht@popo.nl
• Domkwartier:
Ondernemersvereniging Zadelstraat – Arjan ten Pas – arjan@keckenlisa.nl
Collectief Springweg – Ineke van Stuivenberg – 030-2331500
Collectief Lijnmarkt – Hans Berkhuijsen – 030-2381673 – utrecht@oilvinegar.nl
• Museumkwartier:
Ondernemersvereniging Twijnstraat – Frans van Vuuren – 030-2311373 – info@twijnstraat.nl
Ondernemersvereniging Korte en Lange Nieuwstraat e.o. – M. Van Uden
CMU Magazine verschijnt vier keer per jaar en is een
uitgave van Centrummanagement Utrecht (CMU), een
samenwerkingsverband van: • Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum • Stichting Utrechts Museumkwartier • Grootwinkelbedrijven centrum Utrecht • Kamer van Koophandel Midden-Nederland
• Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemersverenigingen centrum Utrecht
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU?
Neem dan contact met ons op. Uw reactie wordt
gewaardeerd.
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Postadres
Postbus 17
3454 ZG De Meern
06-39719777
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl
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