5 jaar CMU… we hebben heel wat bereikt
1

Samen geven we
de stad kleur
Samen geven we de stad kleur

Inhoud:

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt
Op naar de volgende 5 jaar
De groei van Utrechtse kwaliteit
Hoog Catharijne 2016… under construction
CU soon		
Kwartieren Centrum Utrecht
Vijf kaarsjes
Het centrum moet nog honderden jaren mee
Culturele Zondagen zorgt voor verbinding
Utrecht Centraal!
Aanvragen en toekenningen in 2016
Resultaten CMU 2012-2017
Financieel overzicht 2017

2

Samen geven we de stad kleur

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19

Voorwoord
De komst van Ondernemersfonds
Utrecht maakte het mogelijk dat
onze stichting op 2 maart 2012 kon
worden opgericht. Drie jaren van
pionieren braken aan.
Hoe besteden we de middelen uit het
ondernemersfonds? Hoe brengen we
samenwerking tussen ondernemers tot
stand? Hoe geven we de relatie met de
gemeente vorm? Welke samenwerking
gaan we met andere organisaties in het
centrum aan?
Samenwerking is de enige weg om resultaten te boeken. Dat geldt
voor alle organisaties in het centrum. Het unieke van ons werk is
echter dat het bevorderen van samenwerking de corebusiness is.
Met de gemeente hebben we meerjarige afspraken gemaakt en
bezegeld door het ondertekenen van het convenant ‘De Rode Loper
uit!’ over de onderwerpen Bereikbaarheid/Vindbaarheid en versterking van de openbare ruimte. Ook met andere organisaties werken
we samen en we investeren veel energie in de samenwerking tussen ondernemers. Uiteindelijk zijn zij het die invulling geven aan
het economisch landschap van het centrum.
Die samenhangende en samenbindende benadering bracht ons tot
de strategische keuze het centrum in te delen in vijf Kwartieren.
Ieder Kwartier heeft zijn eigen kenmerken en door deze keuze
wordt het mogelijk om de verscheidenheid in sfeer, aanbod, en
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en te versterken. Deze insteek
stimuleert ondernemers om met elkaar te overleggen hoe de identiteit van hun Kwartier verder uit te dragen.
De bestedingsfunctie die voortvloeit uit ons trekkingsrecht op het
ondernemersfonds is sterk geprofessionaliseerd. Illustratief hiervoor is het vernieuwen van de sfeerverlichting waarvoor een Europese Aanbesteding nodig was. De volgende stap voor CMU bestaat
uit het zorgvuldig verankeren van de bereikte resultaten.
De Kwartieren bieden veel kansen voor verdere samenwerking
tussen ondernemers. De groei van de stad beïnvloedt de positie
van het centrum. Het veranderende consumentengedrag vraagt
om nieuwe vormen van ondernemerschap en gastvrijheid. Vragen
die we niet kunnen laten liggen. Ook de komende vijf jaar zijn
samenwerken, organiseren en veranderen de werkwoorden verbonden aan centrummanagement.

Namens het bestuur:
Jacques Blommendaal
Voorzitter CMU
3

Samen geven we de stad kleur

De tijd vliegt als je het
naar je zin hebt…
Nou, ik kan zeggen dat vijf jaar
Centrummanagement Utrecht voor mij
zijn omgevlogen! Ik weet nog goed dat
ik vijf jaar geleden de vacature voor
centrummanager voorbij zag komen en
hoe enthousiast ik me toen voelde en
nog steeds voel. Daarom deel ik graag
een paar van de zinnen uit de brief
die ik stuurde aan Kjeld Vosjan en het
bestuur van het CMU:
In de afgelopen zeven jaar dat ik werkzaam
ben in Utrecht, heb ik enorm veel bewondering gekregen voor de schoonheid en
potentie van de stad. Ik heb in mijn rol als
winkelstraatmanager veel ervaring opgedaan en contacten opgebouwd binnen
Utrecht. Iedere dag krijg ik nog energie van
het werken en contact met de ondernemers
in het centrum.
Nu het Centrummanagement met de komst
van het Ondernemersfonds een nieuwe fase
ingaat, zie ik dit als een enorme kans en
reageer daarom dan ook op de vacature. Ik
blijf graag een actieve bijdrage leveren aan
het (economisch) goed functioneren van dit
prachtige centrum.
Het lijkt me een eer om als centrummanager aan de slag te gaan.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Ik ben
alweer twaalf jaar werkzaam in Utrecht,
maar de energie en mijn enthousiasme zijn
er niet minder op geworden, eerder meer.
In vijf jaar tijd hebben we door samenwerking met ondernemers in het centrum,
gemeente en externe partners enorm veel
bereikt. We? Het bestuur van CMU: Jacques
Blommendaal, Mia Amram, Jan Hagenouw,
Tom Broekman, Hilko Hartog, Rien van den
Hoek, Arjan ten Pas, Joyce Verdijk, Marco
Grob, Maryse Francois, Jeroen Puik, Emiel
Fonville, Peter Elzendoorn, Arthur Suthoff,
Jos Maessen, Brigitte Hulscher, Wilfred
Jager, Jacq Cornelissen, Ward Rennen, Joris
van Hees en ondergetekende. Bij de zaken
die niet werden bereikt was er veerkracht
en doorzettingsvermogen bij de zaken die
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nog niet zijn bereikt. Daar ben ik enorm
trots op.
Los van de resultaten die zijn geboekt, zijn
er net zoveel uitdagingen in de toekomst.
Die bevinden zich onder meer op het gebied
van onderzoek, kennis delen, innovatie,
vindbaarheid, gastvrijheid en openbare
ruimte. Ik zie die vol vertrouwen tegemoet.
Ik blijf, samen met alle mensen met wie ik
mag samenwerken, ook de komende jaren
graag mijn bijdrage leveren aan het (economisch) goed functioneren van ons prachtige
centrum. Wat een eer…
Tot ziens in het centrum!
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Op naar de volgende 5 jaar
5 is het mystieke maar ook het magische getal.
Niet zo maar een getal dus maar een getal waar
we stil bij moeten staan. De Chinezen geven het
bovendien de betekenis van natuurlijk, fris leven,
vrijheid, maar ook van afwisseling en veranderlijkheid mee. Die Chinese cultuur meent dat je van
het getal 5 ook wat moet leren namelijk: geduld en
vertrouwen. Want dat riskeer je met nummer 5.
Nu zal dat allemaal wel, maar na jaren van wonen,
werken en leven in deze stad heb ik toch zo langzamerhand wel de behoefte om het te voelen, het te omarmen
en het niet meer los te laten. Want Utrecht heeft dat
stiekem allemaal in zich. Maar heb je dat zelf ook niet,
dat gevoel dat het zo langzaam aan beklijft, dat het niet
meer weg gaat?
Het is best lastig om door alle stadse verbouwingsbomen
het Utrechtse bos nog te ontwaren maar er is wel een
duidelijke koers, er wordt veel opgeleverd. En eerlijk is
eerlijk, ik zie de toegevoegde waarde. De hardware is er.
En de reden dat ik steeds meer in dat getal 5 begin te
geloven, is dat velen zich thuis gaan voelen in onze stad.
Zonder bewoners, bedrijven of toeristen geen ‘live like a
local’, geen ‘healthy Urban Living’, kortom geen stad.

Zonder bewoners, bedrijven of toeristen geen
‘live like a local’, geen ‘healthy Urban Living’.
Dat komt niet door al die mooie nieuwe of eeuwenoude
locaties, instellingen en bedrijven afzonderlijk maar door
de cohesie die is ontstaan met als dynamisch cement de
bewoners van de stad zelf. Er wordt vanuit CMU dan ook
steeds meer succesvol nadruk gelegd op samen, de software zeg maar. Maar pas op: als samen succesvol is dan
wordt de vergadertafel allengs groter en komen er meer
regeltjes om iedereen binnen de lijntjes te laten kleuren.
En dan… is daar plots het trieste nieuws van het overlijden van Dick Bruna. Hij die garant stond voor minder
lijntjes om zodoende tot de meest kernachtige essentie
te komen. Met geduld en vertrouwen, ook de komende 5
jaar wordt het vast nog beter. Een grotere inspiratiebron
kunnen we ons niet wensen. En zo lekker dicht bij huis
ook.
Leo Hollman
Operationeel directeur Grand Hotel Karel V
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De groei van Utrechtse kwaliteit
Na het goede jaar 2015 waarin Utrecht hoge cijfers
(bezoekers) scoorde én natuurlijk profiteerde van de
Tourstart die ons in 190 landen op tv bracht, zou 2016
natuurlijk niet zó goed kunnen zijn. Dachten we begin
2016. Maar na een jaar weten we beter. De groei van en
de waardering voor de stad dalen niet meer.
Media-aandacht
De internationale aandacht voor Utrecht was voor een groot
deel te danken aan de Grand Depárt. Die aandacht is in 2016
echter niet gaan liggen, integendeel. Nog meer internationale
journalisten wilden naar Utrecht komen. Zij kwamen ook en
publiceerden over de Domstad. Hier op deze plek is het goed
te zeggen dat we veel baat hebben bij de samenwerking met
HOST, het hoteloverleg in de stad (en omstreken). In getallen:
we hebben maar liefst 184 journalisten mogen ontvangen, hebben 71 persontvangsten verzorgd en 9 groepsreizen. Een nieuw
record.
Winter
Samenwerking, in plat Utrechts ook wel ‘coalitiestrategie’ genoemd, blijft het sleutelwoord. Met steun van CMU hebben we
campagne kunnen voeren voor eindejaars piekbezoek. Winter Utrecht begint een traditie te worden en is goed voor veel
bezoek, met name aan de retail en horeca in het centrum. Het
was druk in de warme Utrechtse winter. Ook Knüss Winterfest
is een feest dat langzaam groeit als begrip. Dit zijn campagnes puur gericht op conversie. We draaiden ook nog een Echt
Utrecht campagne, meer gericht op imagoversterking maar het
lijkt erop dat Utrecht dit onderhand niet meer zo nodig heeft.
Groei van kwaliteit
Alhoewel? De hotelbezetting is weliswaar goed in Utrecht, maar
het aantal beschikbare kamers groeit ook en het zal voor de komende tijd een opgave blijven om die groei te volgen op basis
van specifiek Utrechts aanbod. Kwaliteit, als we zo vrij mogen
zijn. In 2016 hebben we die zo goed mogelijk over het voetlicht
gebracht in een nieuwe reisgids in Nederlands en Engels in de
reeks van markleider 100%. Het boekje is ‘time to momo’ gaan
heten, de nieuwe naam van de 100% reeks. Het was alweer
tien jaar geleden dat Utrecht een gids had.
Toekomst
Eind 2016 fuseerden Toerisme Utrecht en Stichting Cultuurpromotie Utrecht en is er met breed draagvlak een nieuwe organisatie gemaakt: Utrecht Marketing. Die zal nog meer bezoek
willen genereren op basis van de kwaliteit die Utrecht zo rijk
maakt.
Ronald Besemer
Directeur Toerisme Utrecht/manager Utrecht Marketing
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Hoog Catharijne
2016… under
construction
Hoog Catharijne is al sinds de oprichting van CMU een warm voorstander
van de samenwerkingen die tussen
ondernemers en overige partners in
het Utrechtse centrum zijn ontstaan.
We zijn blij dat Hoog Catharijne daar
deel vanuit maakt.
Mooie resultaten
Er is in 2016 veel veranderd in en om
Hoog Catharijne. Bezoekers en ondernemers van Hoog Catharijne ondervonden
veel overlast van de bouwactiviteiten.
Gelukkig kunnen we komend jaar mooie
resultaten van de bouwactiviteiten zien.
We zagen veel winkels verdwijnen vanwege bouwactiviteiten. Het Gildenkwartier
kreeg daarbij de meeste optaters. Hier
komt de nieuwe entree vanaf het Centraal
Station naar Hoog Catharijne. De gemeente bouwt onder het nieuwe stationsplein
de grootste fietsenstalling ter wereld. De
eerste fase is waarschijnlijk in 2017 klaar.
Dan vestigen zich diverse nieuwe winkels in dit gedeelte. Tegenover de nieuwe
entree is het paviljoen gebouwd. Hier verschijnen aan het einde van dit jaar diverse
horecabedrijven.
Open karakter
Ook de Radboudtraverse is veranderd. De
oude overspanning over de Catharijnebaan
keek uit op de bouwactiviteiten van het
nieuwe gedeelte dat in april opengaat. Dan
kunnen we eindelijk zien wat de bezoeker
kan verwachten van het vernieuwde Hoog
Catharijne. In het entreegebouw komen
ook winkels die al jaren in Hoog Catharijne
gevestigd zijn. Een aantal namen is al bekend: Nike opent een flagship store en ook
een aantal formules als Zara en Stradivarius komen hier. Het wordt een prachtige
nieuwe winkelomgeving met een open
karakter door de inval van daglicht.
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Impact
Op verkeersgebied hebben we een aantal
ingrepen achter de rug die veel impact
hadden op de bereikbaarheid. Het eerste
deel van de Catharijnesingel is klaar en
het gaf veel overlast om de parkeergarages te kunnen bereiken. De soms onduidelijke en onveilige situatie op het nog
niet voltooide deel van de Catharijnesingel
baart ons zorgen.
Zorgen
De nieuwe parkeergarage P5 is een prachtig staaltje efficiënt gebruik van de binnenstad! We hopen dat deze parkeergarage
(en ook de andere parkeergarages) in de
toekomst goed bereikbaar blijven. De visie
van de gemeente maakt ons echter niet
heel blij. Wij maken ons ernstige zorgen
om de autobereikbaarheid van de binnenstad. Daarbij zijn de alternatieven om naar
de stad te komen nog lang niet kwalitatief
aanvaardbaar. De afstand naar de dichtstbijzijnde bushalte bedraagt vanaf sommige
winkels in Hoog Catharijne 750 meter! Een
situatie die nog een aantal jaren duurt.
Ook bezoekers op de fiets hebben onvoldoende parkeermogelijkheid in de buurt
waardoor er op een aantal plekken overlast is van geparkeerde fietsen.
We hopen dat 2017 een succesvol jaar
wordt voor alle partners van CMU!
Jan Hagenouw
Voorzitter Belangenvereniging
Hoog Catharijne

> soon

In 2016 openden Utrecht Centraal en de Moreelsebrug: het centrum van Utrecht
wordt steeds beter en steeds prettiger bereikbaar. Maar CU bouwt door. Dit jaar opent
het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld naast Utrecht Centraal en
openen we het eerste deel van het vernieuwde Hoog Catharijne.
CU2030 feliciteert CMU van harte met haar vijfjarig bestaan. Samen bouwen aan een
aantrekkelijk centrum is leuk: op naar de volgende vijf jaar.
8
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Kwartieren Centrum Utrecht
U begint er vast al aan te wennen, maar Utrecht is ingedeeld in Kwartieren.
Afgelopen jaar werd dit steeds zichtbaarder. Ieder stadskwartier heeft nu zijn
NEDERLANDS
eigen schild,VOLKSBUURT
met
MUSEUM eigen kleur. In de winter nog duidelijker zichtbaar aan de
feestverlichting.
WOLFF CITY
BIOSCOOP

PAARDENVELD

WERFTHEATER

JACOBIKERK

UNIVERSITEITS
KWARTIER
ST. AUGUSTINUS
VREDENBURG
KERK
In ieder kwartier
is vanuit CMU
sinds afgelopen jaar een kwartiermaker om u nog sneller
KWARTIER
RASA

en persoonlijker van dienst te kunnen zijn.NEUDE
Om hun gezichten en namen nog bekender te
maken stellen ze zich hier nog een keer voor.
PATHÉ
REMBRANDT

JANSKERK

LAVIE

WESTERKERK

13
9
TIVOLIVREDENBURG

FILMTHEATER
‘T HOOGT

STADHUIS
KWARTIER

SCHILLER
THEATER

THEATER KIKKER

VREDENBURG
STATIONSSTRAAT
& RADBOUD

STADSSCHOUWBU

KRUIDE
NIERS
MUSEUM

BIBLIOTHEEK NEUDE

JANSKERKHOF

KASTEEL OUDAEN
SINT WILLIBRORD
KERK

STADHUIS
DOM UNDER

117
7

PIETERSKERK

3

HOOG CATHARIJNE
MUSEUM SPEELKLOK

10

DOMKWARTIER

DOMTOREN

1

2

DOMKERK

11
16

RIJNKADE
GODEBALD &
MOREELSEPARK

12

PAUSHUIZE

ACADEMIEGEBOUW

AAMU

LEP

CONSERVATORIUM

15
UTRECHTS ARCHIEF
SPRINGWEG

SINTGERTRUDISKERK

4

SPRINGHAVER
THEATER

LUTHERSE KERK

ST. CATHARINA
KATHEDRAAL

CATHARIJNECONVENT
DE INKTPOT
DOOPSGEZINDE
KERK

Femke van Vlokhoven
Stadhuiskwartier
femke@cmutrecht.nl
06-22934746

Vincent van der Velde
Universiteitskwartier
Vredenburgkwartier
vincent@cmutrecht.nl
06-12796630

Janneke Heinen
Domkwartier
Museumkwartier
janneke@cmutrecht.nl
06-19292921

ZEVEN STEEGJES

NIJNTJE MUSEUM

6

Museumkwartier

MUSEUM
KWARTIER

GEERTEKERK

Domkwartier

Vredenburgkwartier

Universiteitskwartier

Stadhuiskwartier

UNIVERSITEITSMUSEUM

CENTRAAL MUSEUM

NICOLAÏKERK
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LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

Vijf kaarsjes
CMU blaast in 2017 - net als OfU - vijf
kaarsjes uit. We mochten veel ondernemers uit het centrum begroeten op
onze lustrumbijeenkomst in Tivoli op
30 januari. Jeroen Roose memoreerde
in zijn bijdrage dat hij namens CMU
ooit als eerste op het podium stond
in het vernieuwde TivoliVredenburg.
Altijd baas boven baas natuurlijk. Hij
vertelde ons ook dat het verjaardagsfeest van CMU wordt gevierd in Paushuize dat vijfhonderd kaarsjes mag
uitblazen in 2017. Baas boven baas
boven baas dus.
Aan de slag
Het maakt de prestaties die dankzij OfU en
CMU geleverd kunnen worden niet minder
indrukwekkend natuurlijk. Geen enkele
stad heeft zo’n groot ondernemersfonds.
De ondernemers leggen in het centrum
samen ruim acht ton per jaar bij elkaar.
Dat is een bedrag waar je mee aan de
slag kunt. We zien in de aanvragen uit het
centrum terug dat er op een strategisch
niveau wordt nagedacht over de positie
van de Utrechtse binnenstad in het land.
Tegelijkertijd maakt een budget van twee
ton voor initiatieven in de centrumkwartieren het mogelijk dat straten en deelgebieden hun eigen, unieke kleur kunnen
geven aan evenementen in de kwartieren.
Een wijnroute in het Stadhuiskwartier, het
Midsummerfestival in het Museumkwartier, Back Roads Festival in het Universiteitskwartier en activiteiten rondom het
Nederlands Filmfestival in het Dom- en
Vredenburgkwartier.
Onder de indruk
Wie op 30 januari ook op het podium
stond in Tivoli was topondernemer en
investeerder Annemarie van Gaal. Zij was
onder de indruk van het Utrechtse ondernemersfonds en koppelde de voorbeelden
van samenwerking die zij zag aan voorbeelden uit haar eigen praktijk. Het mediahuis dat zij in de jaren ’90 opzette maakte
gretig gebruik van de inzichten van een
10
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groep jongens die de tijdschriften aan de
man brachten op straat. Zij wisten precies
welke covers of onderwerpen de Russische
consument prikkelden om een tijdschrift
juist wel of juist niet te kopen. Veel kennis
en ervaring ligt bij de tijdschriftenverkopers, maar ook bij de ondernemers in de
kwartieren, de mensen die de bezoekers
van het centrum dagelijks spreken.
Samen geven jullie de stad kleur.
Namens het bestuur en de medewerkers
van Ondernemersfonds Utrecht wil ik jullie
van harte feliciteren met het eerste lustrum. Op naar de volgende vijf!
Alan Grommers
Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

Het centrum
moet nog
honderden
jaren mee
Vijf jaar geleden kreeg Stichting Centrummanagement Utrecht haar juridische
vorm. Ook Ondernemersfonds Utrecht vierde dit jaar het eerste lustrum en de
Vereniging van eigenaren van Commercieel Onroerend Utrecht Centrum (VCOC)
bestaat dit jaar zelfs zes jaar.

Historie
De VCOC is opgericht op initiatief van
CMU. Voordat centrummanagement een
stichting werd, bestond deze samenwerking al en hadden marktpartijen en
gemeente in maart 2009 een samenwerkingsconvenant ondertekend. Ik was
trots dat ik de eerste centrummanager
van de stad mocht zijn, die vanuit niets
dit samenwerkingsverband mocht gaan
begeleiden.
Centrumvisie
Onze eerste activiteit was het gezamenlijk
opstellen van een integrale centrumvisie.
Deze werd in 2009 vastgesteld en begin
2010 uitgebracht als ‘het Rode Boekje’,
dat steeds bij alle activiteiten in die tijd de
leidraad (rode draad) vormde. Ook hing er
rond de feestdagen een op maat gemaakte
en democratisch gekozen feestverlichting.
Eigenaren van commercieel onroerend
goed in het centrum van Utrecht waren
toen nog niet vertegenwoordigd. Deze partij werd gemist en moest dus worden benaderd. Al snel zag een aantal van hen dat
gebundelde krachten de belangen het best
vertegenwoordigden. In 2011 resulteerde
dat in de formele oprichting de VCOC. Het
clubje van zo’n zes eigenaren toen is nu
een vereniging met ongeveer 35 leden en
ruim 140.000 m2 winkelvloeroppervlak.
11
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VCOC
De VCOC richt zich op het duurzaam
bevorderen van het economisch functioneren van het Utrechtse centrum. Doet het
centrum het economisch goed, dan worden
commerciële panden goed ingevuld tegen
een aanvaardbaar rendement. Wij kijken
daarbij nadrukkelijk ook naar de lange
termijn. Het centrum moet nog honderden
jaren mee.
Omgevingskwaliteit
Dat betekent dat de inkomsten van de
panden voldoende moeten zijn om deze
goed te onderhouden en in stand te houden. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan
de eigenaren van vastgoed, maar ook aan
de kwaliteit van de exploitanten en de
omgeving. Die omgevingskwaliteit is vanaf
dag één van ons bestaan een serieus
gespreksonderwerp met de gemeentelijke
politiek. De ervaring hiermee leert ons dat
dit onderwerp ook de komende zes jaar
onze aandacht vraagt, zowel binnen CMU
als zelfstandig.
Gefeliciteerd en op naar het tweede lustrum!
Jorine de Soet
Voorzitter VCOC

Culturele Zondagen zorgt voor verbinding
Het was een enerverend jaar. Naast de traditionele Nieuwjaarsduik en het Uitfeest, waren er drie nieuwe titels: Science in the City, Bestemming bereikt en
Win-Win.
Culturele Zondagen 2016
De dertiende editie van de Nieuwjaarsduik
bracht een recordaantal bezoekers op de
been. Tijdens het Uitfeest vond de eerste
uitverkochte editie plaats van de Urban
Culture Run: een hardloopevenement door
twaalf cultuurhistorische gebouwen zoals
het oude Postkantoor, winkelcentrum Hoog
Catharijne en de binnentuinen van vijfsterren hotel Karel V.
In april vierden we het 380-jarig bestaan
van Universiteit Utrecht, met onder andere
Science in the City. Het programma kwam
in nauwe samenwerking met de Universiteit tot stand. Om dit lustrum te vieren
was er zowel met het aanbod als met de
aankleding bewust ingezet op de aanwezigheid en zichtbaarheid van de Universiteit in het centrum.
Op de eerste zondag van mei stond Bestemming bereikt in het teken van vluchtelingen die in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 naar
ons land kwamen. Het actuele programma
werd mede samengesteld door deze
nieuwe Utrechters, en met muziek, theater
en dans werden persoonlijke verhalen verteld. Een zondag die veel culturen en dus
inwoners van Utrecht samenbracht.

Bestemming bereikt
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Science in the city

Tijdens Win-Win kregen de ‘nieuwe’ sociale
ondernemers een podium. Op vijf locaties
werd met lezingen, presentaties en workshops kennisgemaakt met innovaties die
staan voor een nieuwe economie en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Naast dat bezoekers zich lieten
informeren en inspireren door de verhalen,
gingen zij ook enthousiast in gesprek met
de ondernemers.
Engelstalig magazine MAG Utrecht
In september verscheen het eerste nummer van MAG Utrecht. Een gratis tweemaandelijks Engelstalig magazine met tips
op het gebied van cultuur, uitgaan, restaurants en shoppen in de stad en de regio
Utrecht. Het magazine is een afgeleide van
de Uitagenda Utrecht en is primair gericht
op de internationale bezoekers, maar ook
bestemd voor expats en internationale studenten die in Utrecht wonen.
Uitagenda Utrecht
2016 was het eerste volledige jaar voor
de website en het tweede jaar voor het
magazine. Met de naamsverandering van
Utrechts Uitburo naar Uitagenda Utrecht
werd een schaalsprong gemaakt. De
combinatie van culturele informatie met
inspirerende artikelen over de stad en informatie over winkels en restaurants, blijkt
een succesformule.

Utrecht Centraal!
In juni verandert Utrecht in één groot
muziekpodium. Het rijke, zeer diverse
muziekaanbod wordt gecombineerd
met bijzondere, verborgen en niet alledaagse locaties van de stad. Tijdens
deze muzikale Culturele Zondag op
pinkstermaandag 5 juni 2017 worden
diverse Utrechtse muzikale parels gepresenteerd.
Utrecht Centraal toont en belicht de veelzijdigheid en het succes van muziek in
Utrecht anno 2017. Op vijftien tot twintig
pittoreske, verborgen plekken worden verrassende samenwerkingen gepresenteerd.
Bijzondere plekken in de stad, geselecteerd naar de wens van het Utrechtse
muziekveld: de artiest, het festival en/of
initiatief.
Van klassiek tot pop, van vocaal tot instrumentaal, van startende bandjes tot
gevestigde namen. Utrecht staat bekend
om haar uitstekende muziekscene. Mede
door de komst van het imposante TivoliVredenburg en de expansie van festivals,
staat onze stad meer dan ooit op de kaart

13

Samen geven we de stad kleur

Culturele Zondag Utrecht
Centraal, het festival dat reeds
vorig jaar was aangekondigd,
vindt in 2017 daadwerkelijk plaats!
En wel in samenwerking met CMU
en de vijf kwartieren: Domkwartier,
Stadhuiskwartier, Vredenburgkwartier,
Museumkwartier en Universiteitskwartier. Hiermee maken we deze Culturele
Zondag gezamenlijk, zowel programmatisch als qua zichtbaarheid, nog
groter.

als muziekstad. Ook kent Utrecht een relatief groot aantal artiesten die nationaal en
internationaal bekendheid genieten.
Een programmering buiten de gebaande
podia, in samenwerking met de vele
Utrechtse muziekaanbieders en -makers,
laat nog eens extra zien en horen dat
muziek onlosmakelijk is verbonden met
Utrecht. Eén weekend per jaar bundelen
de gezamenlijke krachten zich op een
eigenzinnige manier, waarbij het resultaat
groter is dan de som der delen. Muziek in
Utrecht floreert!
4 & 5 juni 2017, meer informatie:
Lidy Ettemea – lidy@culturelezondagen.nl

Aanvragen en toekenningen in 2016
Alle collectieven van ondernemers die onder de paraplu van CMU vallen kunnen
aanspraak maken op financiering uit Ondernemersfonds Utrecht. De aanvragen
hiervoor verlopen via CMU. Een overzicht van de financieringstoekenningen van
afgelopen jaar.

Naam aanvrager

Initiatief

Toegekende bijdrage

HOST

Open Tuinendag

€

1.666,67

Universiteitskwartier

Klein New Orleans

€

4.500,00

Museumkwartier

Midsummerfestival

€

6.580,00

Stadhuiskwartier

NFF

€

10.000,00

Stadhuiskwartier

Inzet Social Media en website

€

6.340,00

Stadhuiskwartier

Wijnroute

€

2.200,00

Domkwartier

NFF

€

10.000,00

Vredenburgkwartier

Documentaire en evenement

€

10.000,00

Vredenburgkwartier

NFF

€

10.000,00

Museumkwartier

NFF

€

10.000,00

Universiteitskwartier

NFF

€

10.000,00

Universiteitskwartier

Stock en Sample Sale

€

7.500,00

Universiteitskwartier

Passantenonderzoek

€

13.700,00

Stadhuiskwartier

Fotografie opdracht kwartier

€

2.970,00

Museumkwartier

Aankleding Twijnstraat

€

1.250,00

Vredenburgkwartier

Smartlappenfestival

€

6.000,00

Universiteitskwartier

Le Mini Who

€

3.000,00

Universiteitskwartier

Back Roads Festvial

€

1.475,00

Stadhuiskwartier

Le Bazarre

€

1.800,00

Universiteitskwartier

Streekbierfestival

€

2.000,00

Universiteitskwartier

Duurzame markt + winkelroute

€

2.000,00

Domkwartier

Sinterklaas + Kerstactiviteiten

€

2.000,00
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Resultaten CMU 2012-2017
Vijf jaar CMU is een goed moment om de balans op te maken van wat we
hebben bereikt.

Feestverlichting
In de eerste jaren is de bestaande
feestverlichting van het winkelwandelgebied uitgebreid naar de overige
winkelstraten en enkele pleinen. In 2016
is de volledige feestverlichting vernieuwd
en kwalitatief sterk verbeterd na een
Europese Aanbesteding. Op dit moment
wordt het centrum verlicht met ruim
240 overspanningen en paalornamenten.
De boomverlichting is eveneens uitgebreid en waar nodig vernieuwd.
In totaal verlichten we nu ruim zeventig
bomen met circa 17 kilometer aan
verlichting. Daarnaast worden vanaf
2017 ook bijzondere objecten verlicht,
zoals de Rietveldstoel.
Groenvoorziening
Samen met de gemeente Utrecht
werken we aan een groener centrum
en doen dit onder meer door het cofinancieren van hanging baskets die de
belangrijkste looproutes markeren, kleur
geven en op die wijze bezoekersstromen
door het centrum geleiden.
Winkeltijdenverordening
Als CMU zijn we nauw betrokken geweest bij de discussie
over het mogelijk maken van
de zondagsopenstelling van
de winkels. Vanaf maart 2013
is dit mogelijk geworden.
15
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Economisch Investeringsfonds (EIF)
Hierin zijn middelen ondergebracht als compensatie voor de inmiddels gerealiseerde
luchtkwaliteitsmaatregelen in het centrum. Op verzoek van de gemeente deed CMU
voorstellen voor het besteden van deze gelden. In oktober 2012 nam de gemeenteraad onze voorstellen over en bracht ze onder in het EIF. In nauw overleg tussen gemeente, ondernemers en bewoners zijn inmiddels de volgende projecten uitgevoerd:
a.		Herinrichting van St. Jacobsstraat, Domstraat/Korte Jansstraat, Zadelstraat,
Mariaplaats, Twijnstraat en Nicolaaskerkhof.
b.		Verbeteren van de vindbaarheid door het vermelden van de Kwartieren op de
verkeersborden, de realisatie van op bezoekers afgestemde plattegronden en het
opschonen van de verwijzingsborden voor voetgangers naar de bijzondere locaties in het centrum.
In de komende maanden wordt het Oudkerkhof opnieuw ingericht, verbeteringen
aangebracht aan de Lange Nieuwstraat, de Mariahoek en de Tolsteegbarriere. Verder
wordt de uitbreiding van het voetgangersgebied onderzocht.
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Convenant ‘De Rode Loper uit’
In 2016 zijn voor de periode tot 2020 afspraken gemaakt tussen gemeente en CMU
om gezamenlijk te werken aan onderwerpen die betrekking hebben op het verbeteren van Bereikbaarheid/Vindbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.
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Stadhuiskwartier
Museumkwartier

Vredenburgkwartier

Universiteitskwartier

Domkwartier

Kwartieren
De Kwartieren bieden de mogelijkheid om de veelzijdigheid
van het centrum te laten zien
en de samenwerking tussen de
ondernemers te versterken. Een
groeiend aantal ondernemers is
betrokken bij onderwerpen die
betrekking hebben op het economisch functioneren van hun
Kwartier.

Ondersteuning initiatieven
Vele tientallen initiatieven van ondernemers zijn door CMU ondersteund. Het gaat om
een bedrag van € 750.000 over vijf jaar. Daarnaast hebben we financieel bijgedragen
aan de kwalitatieve verbetering van de Sinterklaasintocht. Het aantal bezoekers aan
de intocht en daarmee ook het centrum nam daardoor sterk toe. De samenwerking
met de voormalige stichting Culturele Zondagen (nu Marketing Utrecht) heeft geleid
tot drie succesvolle edities van de Culturele Zondag ‘ Kijken, Kijken, Kopen’. Met de
organisatoren van de Sint Maartensoptocht wordt samengewerkt door de jaarlijkse
ontsteking van de feestverlichting en de zeer succesvolle Sint Maartensoptocht op
elkaar af te stemmen.
Daarnaast financieren wij verschillende kleinere ondernemersinitiatieven uit de centrumkwartieren waarmee deze kwartieren hun eigen unieke kleur uitdragen zoals de
markten in het Museumkwartier, de Stock en Sample sale uit het Universiteitskwartier en de Wijnroute in het Stadhuiskwartier.
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Financieel overzicht 2017
Inkomsten
Trekkingsrecht 2017

€

800.000,00

Rentevergoeding 2016

PM

Nacalculatie OZB 2016

PM
€

800.000,00

€

82.500,00

€

882.500,00

€

38.500,00

€

480.500,00

€

248.000,00

Communicatie
Magazine, Extra uitgave i.v.m. jaarconferentie/lustrum
Digitale nieuwsbrieven, Onderhoud en redactie website
Persbewerking, Jaarlijkse kosten ondernemersplatform

€

37.500,00

Advies en onderzoek

€

30.000,00

BTW

€

48.000,00

Totaal

€

882.500,00

Inkomsten derden
Bijdrage belangenvereniging HC 2016

€

35.000,00

Initiatievenfonds

€

25.000,00

Gemeentelijke bijdrage hanging baskets

€

22.500,00

Teruggave BTW
Te besteden 2017

PM

Uitgaven
Bestuurskosten
Voorzitter, Jaarconferentie, Algemene kosten, Verzekeringen

Centrumbrede economische activatie
Centrumbrede evenementen/bijdrage aan derden
Culturele zondag Utrecht Centraal
Intocht Sinterklaas, Knüss Winterfest
Bezoekersinformatie, Campagne(s) ism HC
Feestverlichting
Feestverlichting, Bijzonder element feestverlichting
Energiekosten verlichting, Hanging baskets

Economische activatie centrumkwartieren
Aanvragen voor economische activatie
Organisatieontwikkeling centrumkwartieren
Organisatieontwikkeling VCOC
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EKKO

NEDERLANDS
VOLKSBUURTMUSEUM

WOLFF CITY
BIOSCOOP

PAARDENVELD
WERFTHEATER

UNIVERSITEITSKWARTIER

RASA

VREDENBURGKWARTIER

ST. AUGUSTINUSKERK

NEUDE

PATHÉ
REMBRANDT

LAVIE

KRUISSTRAAT

WESTERKERK

FILMTHEATER
‘T HOOGT

TIVOLIVREDENBURG

MA

STADSSCHOUWBURG
KRUIDENIERSMUSEUM

BIBLIOTHEEK NEUDE

KASTEEL OUDAEN

STADHUISKWARTIER

SINT WILLIBRORDKERK

THEATER KIKKER

SCHILLERTHEATER

VREDENBURG

STADHUIS

STATIONSSTRAAT
& RADBOUD

DOM UNDER

PIETERSKERK

DOMKWARTIER

MUSEUM SPEELKLOK

DOMTOREN

DOMKERK
PAUSHUIZE

GODEBALD &
MOREELSEPARK

ACADEMIEGEBOUW

AAMU

LEPELENBURG

CONSERVATORIUM

UTRECHTS ARCHIEF
SPRINGWEG

SINT-GERTRUDISKERK

SPRINGHAVER
THEATER

LUTHERSE KERK

CMU zet zich in voor een ondernemende en vitaal centrum dat economisch
optimaal functioneert en waar het prettig is om te zijn. CMU ondersteunt
ondernemersverenigingen, doet aan promotie en marketing, zorgt voor
feestverlichting en hanging baskets en neemt initiatieven die leiden tot verbetering van de openbare ruimte en de bereikbaarheid.
ST. CATHARINAKATHEDRAAL

DE INKTPOT

DOOPSGEZINDE
KERK

Colofon
Deze extra nieuwsbrief Centrummanagement Utrecht verschijnt eenmalig en is een uitgave van Centrummanagement
Utrecht (CMU), een samenwerkingsverband van: • Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Centrum Utrecht
• Stichting Utrechts Museumkwartier • Grootwinkelbedrijven centrum Utrecht • Koninklijke Horeca Nederland • OndernemersUNIVERSITEITSMUSEUM
verenigingen uit de verschillende centrumkwartieren • Hoog Catharijne
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neemt u dan via onderstaande gegevens MUSEUMcontact met ons op.
GEERTEKERK
Uw reactie wordt gewaardeerd.
KWARTIER
Postadres
Postbus 506
3500 AM Utrecht
06-39719777
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl
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Concept, realisatie
Eindredactie en Coördinatie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
Vormgeving
Annelies van Roosmalen (DTP-Express)

Fotografie
Jurjen Drenth, Jelmer de Haas,
Thijs-Jan Lanning, Vincent van der Velde, Cathy van Schaik, Bert
Muller,
CENTRAAL
MUSEUMGerrit
Serne, Gert-Jan Kooij, Edwin Brugman,
Hanne Nijhuis, Felix Kalkman
NICOLAÏKERK
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