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Bakkers klaar? Bakken maar!
De vele horecaondernemers in het centrum zullen het
beamen: zonder mise-en-place wordt de service een
bende. 2018 was voor CMU een jaar waarin we een
nieuwe kaart voor 2019 hebben samengesteld. Dat
vereiste denkwerk, praatwerk en probeerwerk en ondertussen moest de business gewoon doorgaan. De
keuzes zijn gemaakt, de probeersels zijn weggegooid
en nieuwe ingrediënten staan klaar.
De vele evenementen die we in 2018 steunden, leverden ongetwijfeld een bijdrage aan het ondernemersklimaat in het centrum. Het uitstekende overleg met
de gemeente over betere afvalinzameling zal in 2019 al zijn vruchten afwerpen.
De resultaten van ons onderzoek naar bezoekers en hun uitgaven in de centrum
staafden onze overtuiging dat Utrecht zeker niet ‘vol’ is, zoals sommigen beweren.
CMU leverde ook in 2018 doorlopend bijdragen aan plannen en debatten die ons
centrum aangaan, op elk niveau. De vraag is echter gerechtvaardigd of we daarmee
het maximale rendement halen uit de middelen die we ter beschikking hebben. Ons
bestuur voelt de verplichting die vraag te stellen. Over de antwoorden op die vraag
leest u meer in dit jaarverslag.
Van alles een beetje levert een ‘mixed grill’ op die je in elke provinciestad in elk
doorsnee restaurant vindt. Maar dat is niet genoeg voor het Utrechtse centrum. We
zullen in 2019 veel meer focussen op city marketing. Ons streven is dat te doen
met Utrecht Marketing omdat we samen sterker staan, maar dan moeten we wel
dezelfde boodschap hebben. De belangrijkste wijziging in onze begroting is dan
ook: meer geld naar marketing. Dat levert de bezoekers op die we zo hard nodig
hebben. Onze andere prioriteiten (bereikbaarheid, openbare ruimte, onderzoek)
kunnen we prima uitvoeren met kleinere budgetten.
Ook qua bemensing zijn we er klaar voor. Hoewel oud-voorzitter Jacques Blommendaal. bestuursleden Rien van den Hoek en Mia Amram en bestuursadviseur Arjan
ten Pas afgelopen jaar het bestuur verlieten – zeer veel dank voor hun jarenlange
inzet! – verwelkomden we Joyce Verdijk (shopmanager Bijenkorf) terug in ons
bestuur en zeer recent besloten Marjolein Veenhof (Juwelier Punte), Sebastiaan van
Pommeren (Van Pommeren) en Hans Berkhuijsen (Oil&Vinegar) ook om zich voor
CMU in te gaan zetten. Welkom! Intern zijn de verantwoordelijkheden opnieuw op
een rijtje gezet en daarmee zijn we, denk ik, veel slagvaardiger.
Dat ik in 2018 uw voorzitter mocht worden is een grote eer. Voor het mooiste centrum van Nederland is het van belang dat we de taart groter maken, want anders is
er niet genoeg voor iedereen. CMU moet zowel in de keuken als in de bediening van
u, onze achterban, een topprestatie leveren. Dank voor uw betrokkenheid in 2018.
Zet, met ons, een tandje bij in 2019.

Arjan Kleuver
Voorzitter CMU
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Een nieuwe stijl,
een frisse wind…
Een week voor het schrijven van de
tekst voor het jaarverslag hebben we
binnen CMU, na eerder een nieuwe
voorzitter, ook drie nieuwe bestuursleden benoemd. Nu we nog vaker
vergaderen bij ondernemers en ieder
bestuurslid zich het komende jaar
hard maakt voor een van de vijf aandachtsgebieden is er daarmee sprake
van een heerlijke frisse wind, meer
zichtbaarheid van de bestuursleden en
daarmee van CMU in het centrum.
2018
Naast versterking van het bestuur met
nieuwe bestuursleden, was 2018 ook het
jaar waarin we wisselden van voorzitter;
Jacques Blommendaal bedankten voor
zijn inspanningen en Arjan Kleuver als
nieuwe voorzitter verwelkomden. In dat
jaar gingen we ook, na zorgvuldig onderzoek door onze stagiaire Nanine Koolstra,
uitvoerig met de gemeente in gesprek over
maatregelen die moeten leiden tot een nog
betere inzameling van bedrijfsafval in het
centrum. We houden het komende jaar
goed in de gaten of de maatregelen die
reeds zijn uitgevoerd hun vruchten blijven
afwerpen en gaan verder met het uitrollen
van het pakket aan aanbevelingen die uit
het onderzoek naar voren kwamen.
Passantenonderzoek
Uit 2018 hebben we met een nieuwe editie
van het passantenonderzoek, herkomstonderzoek op basis van mobiele data in
december, analyse van de tellingen door
Locatus van 2008-2018 én de resultaten
van het koopstromenonderzoek Randstad
2018, voldoende gegevens in handen om
met elkaar de schouders te zetten onder
het centrum. Het belangrijkste aandachtspunt is de noodzaak om méér kwaliteitsbezoekers naar het centrum te trekken,
de verblijfsduur van deze bezoekers te
verlengen en de gemiddelde besteding te
verhogen. Focus ligt daarbij voor zeventig
procent op de regionale en voor dertig
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procent op de nationale bezoeker. Het komende jaar willen we ook meer informatie
en inzichten uit onze onderzoeken delen
met ondernemers in het centrum.
Trainingen
Daarnaast blijven we ons richten op het
vergroten van de aantrekkelijkheid van de
openbare ruimte en op het verder verbeteren van de bereikbaarheid door robuuste
verbindingen voor alle verkeersmodaliteiten. Ook willen we vaker trainingen en
workshops organiseren over thema’s die
ondernemers inspireren en verder kunnen
helpen bij succesvol ondernemen in het
centrum. Heeft u hierover zelf nog ideeën
of suggesties, laat ons dit dan vooral
weten.
Frisse wind
Wij gaan tijdens onze jaarbijeenkomst
graag in gesprek over de ideeën die er
zijn om het centrum samen nog mooier
te maken en nog beter te laten functioneren. Op die manier blijven we zorgen voor
de frisse wind door het centrum die een
bezoek ervan meer dan de moeite waard
maakt. Ik wil iedereen bedanken voor zijn
of haar inspanningen in het centrum van
Utrecht in 2018 en kijk er naar uit om met
de ambitieuze plannen onder de armen
ook van 2019 weer een fantastisch jaar te
maken.
Graag tot ziens in het centrum.
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Samenwerken,
cijfers en een
sterk merk
Utrecht groeit en is in trek om te
wonen, te werken én te bezoeken.
Toegegeven, er moeten nog stappen
worden gemaakt, maar Utrecht is
een sterk merk aan het worden.
Vertellen van het verhaal
Met talloze partners als de gemeente, de
culturele instellingen en Centrummanagement Utrecht werkte Utrecht Marketing
ook in 2018 hard aan het vertellen van het
verhaal van Utrecht als creatieve en
inspirerende stad. Soms achter de schermen, maar veelal vol in het zicht. Neem
bijvoorbeeld de Culturele Zondagen Utrecht
Centraal en Utrecht Digitaal en natuurlijk
Knus. Alle drie in samenwerking met CMU
en alle drie succesvolle evenementen.
Plan voor bezoekersmarketing
Over bezoeken gesproken. In 2019 neemt
Utrecht Marketing de huidige bezoekerscampagnes onder de loep. Wat gaat goed,
wat kan beter en wat zijn onze ambities?
We gaan opnieuw kijken naar onze bezoekers waardoor we bezoekersdoelgroepen
én -doelstellingen concreter kunnen invullen en onze marketing en communicatie
hier beter op kunnen afstemmen. Dit
resulteert in een nieuw plan voor bezoekersmarketing dat uiteindelijk samen met
gemeente, CMU en andere partners wordt
opgesteld.
Grotere rol data
Bovenstaande past in de doelstelling van
Utrecht Marketing om nog meer te doen
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met harde data. Om te weten wat wel en
niet werkt, zijn gegevens nodig. Heel veel
gegevens. Utrecht Marketing heeft in
2018 stappen gezet om het centrale,
kwalitatieve kenniscentrum van stad en
regio te worden door eigen onderzoek op
te starten of bestaande onderzoeken
beter te benutten. Het draait hierbij om
onderwerpen als cultuur, vrije tijd en
economie. Ook dit jaar wordt hier fors op
ingezet zodat data een grotere rol kunnen
spelen wanneer onderwerpen ter sprake
komen waarbij veel emotie en beleving
komt kijken. Denk aan de discussie over
de belasting van het centrum.
Neem contact op
Vragen, kritische noten of sprankelende
ideeën? Neem vooral contact met ons op.
Utrecht maken we immers samen. De
afgelopen jaren heeft dat tot veel succes geleid en dit zal in de toekomst niet
anders zijn.
Ronald Besemer
Manager Utrecht Marketing

Investeren loont
TivoliVredenburg, Zara en Sting, maar ook: een wekelijkse boerenmarkt, knusse steegjes en het authentieke
Wijk C. Met in totaal zo’n tweehonderd ondernemers
is het Vredenburgkwartier het kloppende hart van
Utrecht als winkelstad.

Pr-campagne
Het Vredenburgkwartier kan zich dankzij inzet van professionals nu ook online
laten gelden. Behalve mooie foto’s, het
laatste nieuws en tips voor hotspots en
activiteiten zet de Pr-campagne in op de
betrokkenheid van ondernemers zelf, en
dat werkt. Met steeds meer volgers op
Instagram en Facebook is het veelzijdige
gezicht van het kwartier inmiddels definitief op de (online) kaart gezet. In 2019 zal
de campagne verder worden voortgezet.

Het centrum is een
essentieel onderdeel van de
Utrechtse economie
Boost
Het is maar een van de vele manieren
waarop ondernemers het centrum van
Utrecht een boost geven met middelen
rutrecht

@vredenburgkwartie
200 ondernemers

tier Utrecht

Vredenburgkwar

VOLGEN

pen, te overnachten,
De plek om te shop
eten.
eken en heerlijk te
concerten te bezo
artier!
ijdige Vredenburgkw
Ontdek het veelz
nnenstad
#beleefhetindebi
#hartsiecentrum

uit het ondernemersfonds. Denk bijvoorbeeld ook aan de (in 2018 uitgebreide)
sfeerverlichting, winterfestival KNUS, de
stickeractie Shop Local in het Stadhuiskwartier - of blader verder in dit jaarverslag. Dit alles blijft niet onopgemerkt.
Winkelplatform Shopkaart riep Utrecht in
2018 al uit tot populairste winkelgebied
van Nederland.
Essentieel
Dat komt mooi uit, want het centrum is
een essentieel onderdeel van de Utrechtse
economie. Met circa 21.000 banen komt
het centrum op een gedeelde tweede
plaats met het Utrecht Science Park, met
het stationsgebied als grootste ‘werkgever’
van de stad. Dit aantal bleef de laatste
jaren vrijwel stabiel. Het centrum neemt
acht procent van de totale werkgelegenheid in Utrecht voor haar rekening (bron:
Utrecht Monitor). Investeren loont dus.
Middelen
Maar ook buiten het centrum worden middelen uit het Ondernemersfonds volop ingezet. Ruim 7.2 miljoen euro werd er door
ondernemerscollectieven geïnvesteerd in
het ondernemersklimaat van onze stad.
Alan Grommers
Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht
Benieuwd wat er verder allemaal
gebeurt in Utrecht? Laat je inspireren
op www.ondernemersfondsutrecht.nl
of volg ons op Instagram:
@ondernemersfondsutrecht.
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Aanvragen en toekenningen in 2018
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. Deze initiatieven maken onderdeel uit van de jaarplannen die gemaakt worden in ieder centrumkwartier. Hieronder staat een
overzicht van de initiatieven per kwartier.
Kwartier

Initiatief

Toegekende bijdrage

Museumkwartier

Marketing & Branding
Sinterklaasactiviteiten
Samenwerking Culturele Zondagen
Sint Maarten
Utrecht Centraal

€
€
€
€
€

11.500,00
10.000,00
10.000,00
1.500,00
7.500,00

Vredenburgkwartier

Marketing & branding
Utrecht Centraal
Smartlappenfestival

€
€
€

25.000,00
5.000,00
2.000,00

Universiteitskwartier

Marketing & Branding
Stock & Sample Sale
Midnight Shopping
Streekbierfestival
Mosselfestival
Backroads Festival
Le Mini Who?
Fonteyn Festival
Klein New Orleans
Jazz Predikherenbuurt
Smartlappenfestival
Utrecht Centraal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.500,00
3.750,00
3.750,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00

Domkwartier

Marketing & Branding
Canal Pride
Domkwartier-evenementen
Sint Maarten
Kerstactiviteiten
Nederlands Filmfestival
Utrecht Centraal

€
€
€
€
€
€
€

14.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

Stadhuiskwartier

Marketingcommunicatie en branding
Wijnroute
Classic Car & Coffee
Beach Festival
Bok en Rock
Sinterklaasactiviteiten

€
€
€
€
€
€

2.500,00
5.000,00
2.500,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
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Terugblikken en vooruitkijken in de
centrumkwartieren
Utrecht is ingedeeld in Kwartieren. Ieder centrumkwartier had al zijn eigen
schild, met eigen kleur, sinds afgelopen jaar is daar ook een eigen beeldmerk
bijgekomen met daarop een voor dat kwartier typerend icoon. Per kwartier is
vanuit CMU een contactpersoon actief om u nog sneller en persoonlijker van
dienst te kunnen zijn. Hoe het vorig jaar ging en wat de plannen zijn voor dit
jaar vertellen de CMU-contactpersonen Femke, Janneke en Natasja.

Stadhuiskwartier

Het afgelopen jaar besteedde het Stadhuiskwartier aandacht aan de
branding van het kwartier
door in te zetten op social
media. We hebben hierbij
een duidelijke groei van
volgers gemeten.

stadhuiskwartier

Daarnaast organiseerden we evenementen rondom de Canal Pride, waarbij we
met een gesponsorde banner mee hebben
gevaren. Ook verzorgden we zonnekleppen met kwartierlogo voor onze leden
om uit te delen aan hun klanten tijdens
het EK Beachvolleybal op de Neude en
organiseerden we twee keer de inmiddels
bekende en steeds uitverkochte Wijnwandeling, waarvan Wijncafe Lefebvre
initiatiefnemer is.

Shop Local
In het najaar hebben we de SHOP LOCAL
sticker gelanceerd! Een pure bewustwordingsactie, zodat bezoekers/bewoners
van Utrecht weten dat ze een lokale
retailer ondersteunen. De stickers zijn te
vinden op alle deuren en winkelruiten in
ons kwartier. In 2019 lanceren het Dom-,
Universiteits-, en Museumkwartier deze
stickeractie ook.
Samenwerking
Een andere leuk en nieuw evenement was
het Sintfestijn - een samenwerking met
het Museumkwartier. Hierbij hebben beide
kwartieren een dag in hetzelfde weekend
allerlei leuke activiteiten samen met de
ondernemers georganiseerd. Met als hoogtepunt het bezoek van de echte Utrechtse
Sint in beide kwartieren.
2019
In 2019 organiseren we diverse evenementen, zoals een kinderfestival, de wijnroute, een verdere uitrol van Shop Local,
het aanhaken bij het NFF en de (her)
opening van het (oude) Stadhuis.
Gratis Lidmaatschap
Een niet onbelangrijke ontwikkeling in
2019, is dat we graag iedere ondernemer
in het Stadhuiskwartier gratis lid willen
laten worden. Voorheen was je wel of geen
lid van onze ondernemersvereniging. Dit
willen we graag rechttrekken om zo de
betrokkenheid, inspraak en verbondenheid
te vergroten.
Vragen?
Stel ze aan uw CMU-contactpersoon
Femke van Vlokhoven
femke@cmutrecht.nl - 06-22934746
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Femke

Natasja

Janneke

Aanspreekpunt aandachtsgebied:

Aanspreekpunt aandachtsgebied:

Aanspreekpunt aandachtsgebied:

Openbare ruimte

Toekomst en onderzoek, Marketing

Marketing

Universiteitskwartier

Naast de vele jaarlijkse
evenementen in het Unikwartier zoals de Stock
& sample sale, Fonteyn
festival, Streekbierfestival,
universiteits
kwartier
Mosselfestival en Jazz on
the block, heeft de Voorstraat vorig jaar zijn eigen versie gevierd
van Le Guess who; Le Voorstraat Presents
another Who.
Pakkethub
Het ontwerp voor de herinrichting van de
Voorstraat-Wittevrouwenstraat is definitief

geworden, de Hardebollenstraat is verkocht aan een ontwikkelaar (waardoor alle
kleine creatieven helaas moesten vertrekken) en er is onderzoek gedaan naar het
realiseren van een pakkethub in de wijk.
Marketingcampagne
Daarnaast zijn we als kwartier gestart met
het uitwerken van een marketingcampagne. Als eerste resultaat wordt binnenkort
een nieuwe website opgeleverd waarop
alle ondernemers in het kwartier mooi
geportretteerd staan en bezoekers kunnen
ontdekken wat er allemaal te doen is in dit
eigenwijze kwartier.
Vragen?
Stel ze aan uw CMU-contactpersoon
Natasja Zak
natasja@cmutrecht.nl - 06-20176219

Vredenburgkwartier
In 2018 is er veel gebeurd
in het Vredenburgkwartier,
zowel fysiek als digitaal.
Het marktplein ging op de
schop en er hebben diverse
activiteiten plaatsgevonden
zoals Utrecht Centraal, het
Smartlappenfestival en
Serious Request van 3FM.

vredenburg
kwartier

Brainstormsessies
Daarnaast zijn er brainstormsessies
geweest om Achter Clarenburg aantrekkelijker te maken als entree van het historische centrum, is er een enquête uitgevoerd naar de winkelopeningstijden en is
er hard gewerkt aan het vergroten van de
online zichtbaarheid van het Vredenburgkwartier op Facebook en Instagram door
een influencer.
9
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Fan base
Komend jaar breiden we onze fan base
verder uit door middel van een eigen
promo-video en een website en een offline
campagne met opvallende posters en
ansichtkaarten.
Vragen?
Stel ze aan uw CMU-contactpersoon
Natasja Zak
natasja@cmutrecht.nl - 06-20176219

Museumkwartier

In het Museumkwartier
werden we in 2018 actiever en professioneler op
facebook en instagram.
Hiermee willen we de diversiteit van het kwartier
meer onder de aandacht
brengen.

museumkwartier

Verder is in 2018 samengewerkt met
Utrecht Centraal en Utrecht Digitaal (Culturele Zondagen). In het geval van Utrecht
Digitaal hebben ondernemers gekozen
voor het geven van een extra impuls aan
deze zondag in het Museumkwartier:
op drie plekken in het kwartier konden
mobiele en interactieve kunstwerken van
Freerk Wieringa worden bewonderd.
Sintfestijn
In november vond in het Museumkwartier
en het Stadhuiskwartier het Sintfestijn
plaats, op aansluitende dagen. In het
Museumkwartier konden kinderen deze
dag, een zondag, van alles beleven, zoals
genieten van de pepernoten van de pepernotenmachine en de pietenband die door
de straten gingen, een ritje maken met
een paard en wagen, in de draaimolen,
meedoen aan een kleurwedstrijd, zich laten schminken, spelletjes spelen, shoppen
op de Sintmarkt, op de foto of een praatje
maken met de Sint en nog veel meer.
KNUS
Tot slot was het natuurlijk ontzetten KNUS
in de Twijnstraat en een deel van de
Oudegracht op zondag 16 december.
Twijnstraat & de Markt was net als voorgaande jaren enorm druk en de bezoekers
konden genieten van meer dan honderd
10
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kramen, gezellige sfeer en
de hele dag allerlei mobiele
en minder mobiele optredens.
2019
Voor 2019 is besloten dat er nog meer
op de branding van het kwartier wordt
ingezet. Momenteel wordt gesproken over
de manier waarop en via welke kanalen/
communicatiemiddelen (naast die al worden gebruikt). Dit jaar wordt ook in het
Museumkwartier de Shop Local campagne
opgestart.
Citydressing
Verder is de wens uitgesproken meer
interactie tussen de musea en de overige
ondernemers te bewerkstelligen. Bij grotere events in de musea kan bijvoorbeeld
ook op andere plekken in het kwartier aandacht aan gelijke thema’s worden gegeven, in de vorm van citydressing maar er
wordt ook bekeken of er andere manieren
zijn om elkaar te versterken.
Vragen?
Stel ze aan uw CMU-contactpersoon
Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365

Domkwartier

In het Domkwartier wordt
maandelijks door een
betrokken groep ondernemers gebrainstormd over
manieren om het kwartier
domkwartier
nog meer op de kaart te
zetten. In 2018 heeft dat
geresulteerd in de website
www.domkwartier.com, waar in het eerste
jaar honderd ondernemers op geplaatst
zijn.
Over al deze ondernemers is een klein
stukje geschreven en werd door een fotograaf drie foto’s gemaakt (buitenaanzicht,
overall foto van de onderneming en een
sfeervolle detailfoto). Er is gekozen voor
een integrale aanpak van deze vermeldingen om uniformiteit te bewaren. Naast de
site, is ook de Instagram en de facebookpagina van het kwartier geprofessionaliseerd.
Canal Pride
Verder heeft het Domkwartier zich laten
zien door aan te sluiten op de Culturele
Zondag Utrecht Centraal, de Canal Pride
en vonden in het weekend voor kerst
diverse mobiele optredens plaats verspreid
over het kwartier.
Laat ze maar lachen
In samenwerking met het NFF en Stichting
Laat ze maar Lachen heeft het kwartier
Utrechtse kinderen die uit gezinnen komen
waar een uitje niet zo vanzelfsprekend
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is, een speciale filmvoorstelling georganiseerd. De kinderen werden natuurlijk in de
watten gelegd en beleefden een bijzondere
middag.
2019
Voor 2019 is er opnieuw een bedrag gereserveerd voor het uitbouwen van de website. Hiermee kunnen we onder meer de
ondernemers die zich in 2018 niet hebben
aangemeld, alsnog ook vermelden. Verder
is er gekozen om de Shop Local campagne
die in 2018 in het Stadhuiskwartier startte
ook door te trekken naar andere kwartieren, waaronder het Domkwartier. De ‘Shop
Local Ondernemers’ zullen als aparte categorie op de website te vinden zijn.
Flyer
Verder wordt er momenteel gewerkt aan
een mooie flyer voor het kwartier die bezoekers helpt nog meer bijzondere plekken
in het Domkwartier te ontdekken, want
daar gaat het steeds om; ontdek het kwartier, want er is ontzettend veel te zien,
doen en beleven. Ook de Canal Pride staat
weer op de planning voor dit jaar. Naar
alle waarschijnlijkheid gaan we opvallende
gadgets uitdelen. Tot slot wordt momenteel bekeken hoe we kunnen samenwerken
met partijen die betrokken zijn bij de renovatie van de Domtoren.
Vragen?
Stel ze aan uw CMU-contactpersoon
Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365

Een businessplan op één A4-tje
CMU-bestuursleden zijn vrijwilligers. Mensen die een toonaangevende rol vervullen in het Utrechtse centrum. Mensen die zich voor meer verantwoordelijk
voelen dan alleen hun eigen zaak of belang. Wie zo’n bestuursrol op zich neemt
en daar tijd, moeite en verantwoordelijkheid in steekt, wil die verantwoordelijkheid ook voelen. Verschil maken. Iets bereiken voor de achterban.
In de loop van 2018 kwamen we tot de
conclusie dat onze manier van werken tot
dat moment nog mogelijkheden onbenut
liet. Kwaliteiten en ambities van het bestuur smoorden soms in een vastgeroeste
werkwijze. Het was tijd om onszelf een
spiegel voor te houden.
Model
We wilden in elk geval bereiken dat de
individuele bestuursleden een concrete
verantwoordelijkheid hadden. In het najaar van 2018 heeft het bestuur daarom
in een aantal sessies aan de hand van het
OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies en Measures) een nieuwe werkwijze
uitgewerkt. Houdend van hippe managementtaal en trainingssessies of juist niet,
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het
uitgesproken zinvol was om onszelf aan
de hand van dit model tegen het licht te
houden.
Lean and mean
Stap voor stap werd duidelijk hoe we de
ideeën van de bestuursleden beter vorm
konden geven en waar we onze prioriteiten
wilden leggen. Belangrijk, want CMU wil
‘lean and mean’ zijn. Het geld dat via het
ondernemersfonds ter beschikking staat,
moet renderen en de beperkte capaciteit
van het bestuur moet maximaal benut
worden. En met OGSM kom je tot scherpe
keuzes. Een businessplan op één A4-tje.
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Portefeuille
Zoals u in dit jaarverslag leest, hebben
bestuursleden nu een portefeuille. Het is
niet langer zo dat het bestuur maandelijks
alleen bijeenkomt om te spreken over wat
de centrummanager en de voorzitter gedaan hebben. We weten waar we naartoe
willen. We weten wie we aan kunnen spreken en ook u kunt ons op onze beleidsonderdelen aanspreken. Overigens blijft het
uiteraard wel zo dat de centrummanager,
de CMU-contactpersonen en de voorzitter
uw eerste aanspreekpunten zijn.
Prioriteit
We kwamen onder meer tot de conclusie
dat in 2019 – en vermoedelijk de komende
jaren –marketing onze belangrijkste prioriteit is. Zeker in onze begroting. De andere
prioriteiten blijven belangrijk want anders
waren het geen prioriteiten, maar kunnen
met een kleiner budget toe. We maken
scherpere keuzes.
Mensenwerk
Bovenal: alles is mensenwerk. Een bestuur
dat met tegenzin vergadert en besluiten
neemt, kan nooit echt effectief zijn. De tijd
wijst uit of we inderdaad de juiste keuzes
maken, maar de bestuursvergaderingen
zijn levendig en constructief. Nog steeds
zijn de agenda’s te lang en natuurlijk discussiëren we over de inhoud, maar het is
ook gezellig, positief, constructief en met
een doel voor ogen.

Aandachtsgebied

Toekomst en onderzoek

Een belangrijke pijler onder
onze activiteiten
In 2018 was het belangrijkste onderzoek dat CMU
liet uitvoeren zonder twijfel het STRABO-onderzoek, naar onder meer koopgedrag en herkomst
van bezoekers van het centrum.
Rustig
De uitkomsten staafden de geluiden uit
onze achterban: het is weliswaar wat
drukker dan drie jaar geleden en de lijn is
opwaarts, maar het is nog steeds te rustig
en zelfs rustiger dan voor de crisis. De
uitgaven per bezoeker dalen en het aantal
vierkante meters is toegenomen. Bezoekers komen relatief weinig met de auto,
maar automobilisten geven wel het meeste
uit per bezoek.
Leidraad
De uitkomsten zijn niet alleen een belangrijke leidraad voor CMU zelf: we dringen
er ook bij beleidsmakers en politici op aan
zich niet te laten leiden door de onware
bewering dat Utrecht ‘veramsterdamt’.
Overigens lijken de voorlopige uitkomsten
van andere onderzoeken ook in overeenstemming te zijn met het onderzoek dat
CMU liet uitvoeren. Een andere belangrijke
bijdrage was de financiering van het document dat door de VCOC is opgesteld over
de toekomst van het Utrechtse centrum.
Ook daarvoor was onderzoek vereist en
ook dat onderzoek is op grote schaal gedeeld met beleidsmakers en politici.
Onderzoek
Het bestuur besloot in 2018 dat onderzoek
een belangrijke pijler blijft onder de activiteiten van CMU. Bestuurslid Hilko Hartog
is vanuit zijn dagelijkse rol als portfoliomanager bij Vastned zeer goed op de hoogte
van onderzoeken naar winkelgebieden en
binnensteden. Samen met voorzitter Arjan
Kleuver is Hilko het aanspreekpunt binnen
en buiten het bestuur voor alles wat onderzoek betreft. Het gereserveerde budget
voor onderzoek is relatief beperkt.
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Marketing
Het bestuur vindt dat verantwoord omdat
we uitdrukkelijk gekozen hebben voor
marketing als prioriteit, maar ook omdat
we geen dubbel werk hoeven te doen. Er is
veel onderzoek beschikbaar en wij zien het
als onze taak die informatie te bemachtigen, te vertalen naar de Utrechtse situatie,
te gebruiken als basis voor de keuzes die
we maken en de uitkomsten en inzichten
met ondernemers in het centrum te delen.
Budget
Van het beschikbare budget willen wij
vooral onderzoeken wat de Utrechtse binnenstadbewoner wil. Te vaak wordt louter
het geluid van actiegroepen gehoord. CMU
pleit voor een breder onderzoek omdat het
ons onwaarschijnlijk lijkt dat de meeste
binnenstadbewoners in het centrum wonen
voor de rust. Omdat ons streven samenvalt met werkzaamheden die de gemeente
nu uitvoert, bekijken we nog of aanvullend
onderzoek nodig is op de informatie die de
gemeente bemachtigt.
Uiteraard staan wij zeer open voor suggesties. Heeft u behoefte aan informatie, wilt
u de resultaten van het STRABO-onderzoek nog eens lezen of heeft u suggesties
voor toekomstige onderzoeken: Hilko en
Arjan staan tot uw beschikking.
Portefeuillehouders: Hilko Hartog en
Arjan Kleuver
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie:
Natasja Zak

Aandachtsgebied

Ondersteuning en ontwikkeling ondernemers

We blijven ondernemers ondersteunen
Er zijn meer aandachtsgebieden die voor de hand liggen als je
nadenkt over de werkgebieden van een centrummanagementorganisatie. Toch zijn er weinig die zo’n open deur lijken als
deze.
Inspiratiebijeenkomsten
Wij zetten ons al ruim zeven jaar in voor ondernemers. Zo organiseerden we in de afgelopen jaren verschillende inspiratiebijeenkomsten zoals
workshops social media in samenwerking met Toerisme Utrecht, bijeenkomsten over de belangrijkste trends in retail in samenwerking met INRetail en bijeenkomsten over het verbeteren van online-vindbaarheid en
de customer journey in samenwerking met gemeente Utrecht en Google
My Business.
Podium
Ook de komende jaren blijven we ons op dit aandachtsgebied ontwikkelen. Zo willen wel vier keer per jaar een bijeenkomst organiseren om ondernemers te inspireren en verder te helpen binnen een specifiek thema.
Tijdens de bijeenkomsten willen we ondernemers laten leren van elkaar
door actieve en succesvolle collega’s binnen een thema een podium te
bieden en daarnaast waar nodig een expert in te huren die praktische
tips heeft voor de ondernemers.
Social media
Als eerste thema kiezen we voor: Social media op dinsdag 2 april. Tijdens deze bijeenkomst laten we zien welke centrumondernemers al op
een succesvolle manier actief zijn op deze kanalen, hoe ze dat aanpakken en wat het hen brengt. Daarnaast bieden we praktische tips en
tricks om zelf aan de slag te kunnen en de vruchten te plukken van een
betere online zichtbaarheid.
Samenwerking
Voor de ontwikkeling van dit programma zoeken we nadrukkelijk samenwerking met de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en het
ROC. Daarnaast horen we graag van ondernemers uit het centrum over
welke thema’s zij graag meer willen weten. Heb je zelf ideeën of suggesties over de invulling van deze Kennis en Kunde-bijeenkomsten in het
centrum van Utrecht. Meld je dan bij Jeroen Roose-van Leijden of Arjan
Kleuver.
Centrummanagement Coach Café’s
Naast de organisatie van de Centrummanagement Coach Café’s willen
we ons binnen dit aandachtsgebied ook richten op het ontsluiten van
kennis via de website van CMU en het ontwikkelen van bijvoorbeeld toolkits op het gebied van onderwerpen zoals bereikbaarheid en gastvrijheid.
Portefeuillehouders: Arjan Kleuver en Jeroen Roose-van Leijden
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie: Jeroen Roose-van Leijden
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Aandachtsgebied

Bereikbaarheid

Scherp blijven op bereikbaarheid
Uit recent onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid per openbaar vervoer aan de
stad Utrecht door bezoekers als zeer goed wordt beoordeeld. Op andere wijze
Utrecht bereiken of in Utrecht je bestemming vinden, verdient nog de nodige
aandacht.
Onder bereikbaarheid verstaan we niet
alleen het bereikbaar zijn van de stad zelf
(van buitenaf), maar ook het verplaatsen
in de stad zelf en het kunnen parkeren van
je vervoersmiddel.
Belangrijke onderwerpen die we de komende periode nadrukkelijk gaan volgen
en ons actief mee gaan bemoeien zijn:
• De ontwikkelingen rondom het Westplein, Graad van Roggeweg en Daalsetunnel.
• De doorstroom van auto’s aan de
Catharijnesingel, terwijl veel parkeergarages maar half gevuld zijn.
• Onderscheid in bestemmings- en doorgaand verkeer.
• Aandacht voor ‘the last mile’; in dit
kader denken we in het bijzonder aan
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het verbeteren van de aansluiting tussen
station Vaartsche Rijn (zowel te voet als
per openbaar vervoer) en het zuidelijk
Museumkwartier.
• Het bereikbaar blijven van het centrum
voor bezoekers die minder mobiel zijn
of erg jong, bijvoorbeeld per touringcar
(incl. veilige routes vanaf het uitstappunt).
• In- en uitstappunten van buslijnen.
• Fietsparkeren – ondanks de grootste
fietsenstalling ter wereld blijven ook
oplossingen in het centrum zelf nodig.
Portefeuillehouders: Jeroen Puik,
Jan Hagenouw en Marco Grob
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie:
Jeroen Roose-van Leijden

Aandachtsgebied

Marketing

Als meer bezoekers ons doel is….
dan moeten we daar op inzetten
De missie van CMU is: zorgen voor een significante versterking van een aantrekkelijk, gastvrij en bereikbaar centrum waarbij de belangen van de ondernemers,
horeca en cultuur optimaal worden behartigd teneinde (nieuwe) bezoekers aan
te trekken en herhaalbezoeken te genereren.
Passantenonderzoek in 2021
We willen actief werken aan het verhogen van kwalitatieve bezoekers aan het
centrum van Utrecht. En dan met name
regionaal en nationaal. In 2021 voeren we
opnieuw een passantenonderzoek uit, onze
inzet is dat de bezoekersaantallen tegen
die tijd moeten zijn gestegen met dertig
procent, de verblijfsduur van bezoekers
moet zijn verlengd met eveneens dertig procent en het gemiddeld besteedde
bedrag moet zijn toegenomen met acht
procent.
Regionale en landelijke campagne
De werkgroep Marketing wil deze (nieuwe)
bezoekers onder meer aantrekken door
het opzetten van een regionale en landelijke campagne waarin we laten weten wat
Utrecht zo bijzonder maakt. Daarnaast willen we inzetten op drie tot vier projecten
die er toe doen. Dat wil zeggen projecten
met impact, dat kan een evenement maar
bijvoorbeeld ook een campagne zijn.
Herhaalbezoek willen we stimuleren door
slimme samenwerkingsverbanden met
horeca, retail, en cultuur. De verblijfsduur
van onze bezoekers moet worden ver-
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lengd door hen bijvoorbeeld aantrekkelijke
combinatiepakketten aan te bieden van
hotelovernachtingen, museumbezoeken en
dinerreserveringen.
Om deze doelstellingen te bereiken gaan
we:
• een substantieel bedrag vrijmaken in de
CMU begroting voor marketing.
• kleine evenementen of evenementen die
slechts indirect bijdragen aan de doelstelling minder ondersteunen.
• Utrecht in de regio én landelijk promoten, herhaal bezoek genereren en de
verblijfsduur te verlengen.
• een marketingplan inclusief heldere
KPI’s maken en uitvoeren.
• intensief samenwerken met Hoog Catharijne, Utrecht Marketing, de Bijenkorf, de
culturele sector, horeca, ondernemers en
andere belanghebbenden door een paar
evenementen stadsbreed te trekken en
groot te maken.
Portefeuillehouders: Maryse François en
Joyce Verdijk
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie:
Natasja Zak en Janneke Heinen

Aandachtsgebied

Openbare Ruimte

Het visitekaartje van ons centrum
De beleving van de openbare ruimte speelt een cruciale rol in
de beoordeling van bezoekers aan het centrum van Utrecht. Dit
aspect speelt een grote rol bij het rapportcijfer dat bezoekers
geven in landelijk consumentenonderzoek en provinciaal koopstroomonderzoek. CMU zet zich in voor zowel optimaal beheer
en onderhoud van het centrum als voor ingrepen zoals grootschalige herontwikkelingen.
Verbeterpunten
Binnen het programma Openbare ruimte werken we aan een schoon,
heel, veilig en aantrekkelijk centrum. Voorbeelden van onze inspanningen zijn onder meer de verbeterpunten ten aanzien van de
inzameling van bedrijfsafval, inzet op meer handhaving op verkeerd
gestalde fietsen en ongewenst verkeer in het winkelwandelgebied op
drukke punten in het centrum.
Zachtere overgang
Daarnaast spreken we ook met ondernemers, bewoners en gemeente
over de ingrepen die we kunnen doen op Achter Clarenburg, het
overgangsgebied tussen Hoog Catharijne en de historische binnenstad. We bespreken met elkaar hoe we er met korte en lange
termijnmaatregelen voor kunnen zorgen dat deze overgang wat
‘zachter’ kan worden. Na de Korte Jansstraat/Domstraat, Mariaplaats,
Zadelstraat, St. Maartensbrug en het Domplein heeft op dit moment
ook de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat onze
aandacht.
Beleving
Het verbeteren van de beleving van de openbare ruimte kan alleen
door constructief en regelmatig overleg met alle betrokken partijen.
Daarnaast schouwen we jaarlijks de openbare ruimte in het centrum
waarbij we iedere keer inzoomen op een beperkt aantal specifieke
thema’s. Alleen op die manier komen we tot heldere en pragmatische
verbeterpunten.
Convenant
Komend jaar gaan we met de gemeente ook aan de slag om ons huidige convenant: ‘De Rode Loper uit’ te vernieuwen. Hierin zullen we
in overleg met onder meer Stadsbedrijven, Toezicht en Handhaving
opnieuw afspraken en onderlinge verplichtingen vastleggen die in de
periode 2020-2025 gaan bijdragen aan een nog aantrekkelijker openbare ruimte en daarmee een gastvrij centrum voor onze bezoekers.
Portefeuillehouder: Tom Broekman
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie: Jeroen Roose-van Leijden
(Herontwikkelingen) en Femke van Vlokhoven (Beheer en onderhoud)
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Wie, wat, waar in het CMU-bestuur
Wie zijn de bestuursleden en ondersteunende medewerkers van CMU?
Wie is wie en wie doet wat. En hoe u ze kunt bereiken leest u hier.
Aandachtsgebieden: Ontwikkeling
en ondersteuning ondernemers
Arjan Kleuver (voorzitter)
Onafhankelijk
voorzitter@cmutrecht.nl
06-42679066
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager
centrummanager@cmutrecht.nl
06-39719777
Aanspreekpunt: Openbare
ruimte (herontwikkelingen),
Ontwikkeling en ondersteuning ondernemers,
Bereikbaarheid

Aandachtsgebied: Marketing
Maryse François (bestuurslid)
KHN
maryse@dewinkelvansinkel.nl
06-54304489
Joyce Verdijk (bestuurslid)
Grootwinkelbedrijven
Utrecht centrum
joyce.verdijk@debijenkorf.nl
06-11687466

Aandachtsgebied: Toekomst
en onderzoek
Hilko Hartog (bestuurslid)
VCOC
Hilko.hartog@vastned.com
06-22496147
Arjan Kleuver (voorzitter)
Onafhankelijk
voorzitter@cmutrecht.nl
06-42679066

Op www.cmutrecht.nl vindt u een
organogram van onze organisatie.
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Aandachtsgebied: Bereikbaarheid
Jan Hagenouw (bestuurslid)
Belangenvereniging Hoog
Catharijne
jan@hagenouw.net
06-54312512
Marco Grob (bestuurslid)
Stichting Het Utrechts
Museumkwartier
mgrob@centraalmuseum.nl
06-29621952
Jeroen Puik (adviseur)
Belangenvereniging Hoog
Catharijne Bedrijf/Klepierre
jeroen.puik@klepierre.com
06-52015319

Aandachtsgebied: Openbare ruimte
Tom Broekman
(Secretaris/Penningmeester)
VCOC
tombroekman@broekmanderodewinkel.nl
06-20738393

Algemeen
Sebastiaan van Pommeren
Overige ondernemers
centrum
sebastiaan@vanpommeren.nl
030-2316769
Marjolein Veenhof
Ondernemers Vredenburgkwartier
marjoleinveenhof@gmail.com
06-52824200
Hans Berkhuijsen
Overige ondernemers
centrum
utrecht@oilvinegar.nl
06-5396823

Begroting CMU 2019
Inkomsten
Trekkingsrecht 2019

€

825.000,00

Nacalculatie OZB 2018

€

50.000,00

Restant Trekkingsrecht

€

180.000,00
€

1.055.000,00

€

85.000,00

€

1.140.000,00

€

32.300,00

€

758.500,00

€

240.000,00

Communicatie
Magazine, Jaarverslag, Digitale nieuwsvoorziening
(nieuwsbrief, website), Persbewerking
Jaarlijkse kosten mailmanagementsysteem

€

46.000,00

BTW

€

14.500,00

Onvoorzien

€

48.700,00

Totaal

€

1.140.000,00

Inkomsten derden
Bijdrage belangenvereniging HC 2018

€

35.000,00

Initiatievenfonds/EZ

€

25.000,00

Gemeentelijke bijdrage hanging baskets

€

25.000,00

Teruggave BTW
Te besteden 2019

PM

Uitgaven
Bestuurskosten
Voorzitter, Jaarconferentie, Algemene kosten, Verzekeringen
Centrumbrede economische activatie
Centrummanagement organisatie, Aandachtspunt 1: Marketing
Aandachtspunt 2: Bereikbaarheid, Aandachtspunt 3: Openbare
ruimte, Aandachtspunt 4: Toekomst & Onderzoek, Aandachtspunt 5: Ontwikkeling ondernemers, Bezoekerscampagne(s)
ism Hoog Catharijne, Bijdrage aan Culturele Zondag Utrecht
Centraal, Bijdrage aan Sinterklaasintocht, Bijdrage aan Café
Theater Festival, Bijdrage aan NFF
Feestverlichting, Reservering uitbreiding sfeerverlichting
Energiekosten verlichting, Hanging baskets
Economische activatie centrumkwartieren
Aanvragen voor economische activatie
Organisatie ondersteuning centrumkwartieren
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CMU zorgt voor een significante versterking van een aantrekkelijk, gastvrij
en bereikbaar centrum waarbij de belangen van de ondernemers, horeca
en cultuur optimaal worden behartigd teneinde (nieuwe) bezoekers aan te
trekken en herhaalbezoeken te genereren.
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 • Ondernemersverenigingen uit de verschillende centrumkwartieren • Hoog Catharijne
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neemt u dan via onderstaande gegevens contact met ons op.
Uw reactie wordt gewaardeerd.
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)
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ectorhoogstadarchitecten,
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Babet Hogervorst, Jurjen Drenth,
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Jelmer de Haas

