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Zin in Utrecht!

Wat ben ik blij en trots dat ik 
al voor de achtste keer een 
bijdrage kan en mag leveren 
aan dit jaarverslag. Des te meer 
omdat ik nu weet dat ik, na een 
intensief aanbestedingstraject, 
ook de komende jaren als cen-
trummanager mag werken in en 
aan het prachtige centrum van 
Utrecht. Joehoe! Dat is eruit.  

Het traject rondom de aanbesteding heeft me des te 
meer doen beseffen wat een gave baan en opdracht ik 
heb in het centrum van Utrecht. Ik heb er enorm veel zin 
in om, samen met een enthousiast en zeer betrokken be-
stuur, de ondernemers en alle anders betrokken partijen, 
de komende jaren de schouders te blijven zetten onder 
ons prachtige centrum. 

Onderdeel van de aanbesteding was het schrijven van 
een helder en compact plan van aanpak voor de komen-
de jaren. Dat plan heb ik tijdens het traject met glans 
verdedigd en ga ik de komende periode met het bestuur 
handen en voeten geven. Reken erop dat je het komende 
jaar veel van CMU gaat zien en horen, al was het alleen 
maar omdat we nog vaker te vinden zijn in het centrum 
en ook met jullie gaan communiceren via een digitaal 
communicatieplatform.

We gaan een vervolg geven aan de bezoekerscampagne 
voor de regionale en nationale bezoeker en kiezen scherp 
voor enkele evenementen als middel om Utrecht op de 
kaart te zetten. Hierbij zoeken we de samenwerking op 
door net als Utrecht Marketing in te spelen op de zaken 
die actueel zijn en spelen in het centrum.

Komend jaar gaan we verder met het bieden van onder-
steuning aan ondernemers door training, workshops en 
intervisie. Heb je zelf leuke ideeën of suggesties voor het 
centrum of kunnen we je ergens bij helpen dan horen we 
dat natuurlijk graag.

Mijn handen jeuken, ik heb er zin in!

Tot ziens in het centrum.

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager
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De bocht door 
en nu vooruit
Vorig jaar planden we een koers- 
wijziging. Geen kleine evenementjes 
meer, maar alleen zaken die structu-
reel voor meer bezoekers zorgen. Meer 
geld voor stadspromotie. Minder geld 
voor andere prioriteiten, omdat je die 
ook slimmer kunt regelen in plaats van 
duurder. Bestuursleden die zelf meer 
verantwoordelijkheid hebben en niet 
alleen de vergadering bijwonen om te 
horen wat besloten was. 

Campagne
Nou kan ik zeggen dat wij erg blij zijn met 
wat we nu doen, maar ik hoop vooral dat u 
zich ook herkent in de nieuwe opzet en ons 
daarin steunt. De campagne ‘Zin in Utrecht’ 
heeft stof doen opwaaien. In de eerste 
plaats bij mogelijke bezoekers van de stad, 
maar ook bij beleidsmakers en de gemeen-
te. CMU gaat hier zeker mee door, want om 
het ondernemersklimaat in de binnenstad 
gezond te houden, hebben we simpelweg 
mensen nodig. Leuke mensen vooral. 

Lobby
Ook de trainingen voor ondernemers wor-
den steeds beter bezocht en de onderzoe-
ken die we kleinschalig uitvoeren, helpen 
ons bij onze lobby. Op het gebied van 
openbare ruimte en bereikbaarheid mer-
ken we dat niet alles soepel loopt. De wil 
is er vaak wel, ook bij de gemeente, maar 
daarmee zijn de problemen niet meteen 
opgelost. 

Dynamiek
In 2020 kunnen we vooral op volle kracht 
vooruit en meer oogsten van onze in-
spanningen. Ons bestuur doet dat met 
bevlogenheid en plezier, want de vergrote 
verantwoordelijkheid voor bestuursleden 
heeft gezorgd voor veel meer dynamiek. 
De vergaderingen zijn leuker, de betrok-
kenheid is veel groter en de wil om ver-
schil te maken voor centrumondernemers 
is enorm. 

Bevlogenheid
Die bevlogenheid zien we ook terug 
bij centrummanager Jeroen Roose-Van 
Leijden. CMU is verplicht  het centrum-
management aan te besteden. Noch voor 
het bestuur, noch voor Jeroen is dat per se 
leuk. Uit de zorgvuldige aanbestedingspro-
cedure is naar voren gekomen dat Jeroen 
de centrummanager blijft en hoewel 
de concurrentie voor hem beperkt was, 
was hij wel een duidelijke winnaar. We 
zien zeer uit naar de samenwerking met 
Jeroen, de komende jaren en als u Jeroen 
spreekt: feliciteer hem, want hij heeft het 
verdiend. 

Communicatie
De grootste wijziging voor 2020 zal waar-
schijnlijk de communicatie met u zijn. 
Hoewel blijkt dat u vrij enthousiast bent 
over ons magazine, zoeken wij toch ook 
wat modernere methodes om met u in 
contact te komen en uw feedback op te 
halen. Dat is ook een goed democratisch 
principe: u betaalt via het ondernemers-
fonds en wij zorgen voor draagvlak. Dat 
lukt niet zonder communicatie. Reken er 
dus op dat u in 2020 van ons hoort. En wij 
- want anders gaat het niet - van u!

Arjan Kleuver
Voorzitter CMU 
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Handvatten
De groeiende stad biedt kansen en tegelij-
kertijd zijn er ook zorgen. Voor een goed 
debat is het van belang het hoofd koel te 
houden en de feiten op een rij te hebben. 
Utrecht Marketing heeft in 2019 dan ook 
fors ingezet op onderzoek en het verza-
melen van data. Zo is er hard gewerkt om 
inzicht te krijgen in de profielen van de 
bezoekers van het centrum. De resultaten 
van dit segmentatieonderzoek worden 
binnenkort gepresenteerd en bieden 
handvatten voor toekomstige (bezoekers)
campagnes.

Winterfeest in Utrecht
Over campagnes gesproken. Eind decem-
ber is Winterfeest in Utrecht afgerond. 
Deze campagne richtte zich op Utrecht 
en de regio en verleidde gezinnen met 
kinderen tijd in de stad door te brengen. 
Dit in samenwerking met Schuttevaer en 
een aantal culturele partijen. Daarnaast 
werd in december de aandacht gevestigd 
op de Uitagenda Utrecht, dat het vijfjarig 
bestaan vierde in TivoliVredenburg met 
een expositie en een bijeenkomst. Uit het 
lezersonderzoek 2019 blijkt dat vier op de 
vijf lezers dankzij het magazine nieuwe 
winkels, restaurants en cafés ontdekken. 

Aanhaken op de agenda
Dit jaar staat er weer veel moois te ge-
beuren. We verwelkomen de Vuelta, FC 
Utrecht viert haar vijftigjarig jubileum en 
in april wordt de Domtoren voor iedereen 
toegankelijk door middel van een unieke 
bezoekerslift. Ook worden de Culturele 
Zondagen, die meer gaan aanhaken op 
de agenda van de stad, vernieuwd. Er 
komt extra aandacht voor de wijken, maar 
tegelijkertijd wordt het centrum niet uit 
het oog verloren. In september vindt het 
Uitfeest plaats, dat wordt gekoppeld aan 
de opening van de singel en Open Monu-
mentendag, in juni komt er een straat-
festival en een maand later een meer-
daags Kadeconcert aan de Weerdsingel.

Marketingstrategieën
De komende periode gaat Utrecht Mar-
keting verder met ontwikkelen van suc-
cesvolle marketingstrategieën voor zowel 
de leisure als de zakelijke markt. Hoe 
krijgen we meer verblijfstoeristen en hoe 
halen we meer congressen binnen die bij 
ons passen? Bovenstaande doet Utrecht 
Marketing niet alleen, maar op typisch 
Utrechts wijzen: samen met talloze part-
ners in stad en regio. Zo worden tenslotte 
de mooiste resultaten geboekt.     

Cor Jansen
Directeur Utrecht Marketing 

De feiten 
op een rij

Er is niets mooiers dan werken in én voor Utrecht. De stad sprankelt, bruist  
en verandert. Door samen op te trekken en naar elkaar te luisteren, geven we 
richting aan de groei. 



Vol trots en met enthousiasme worden 
via sociale media leuke adresjes ge-
deeld; verborgen parels, tips van locals, 
restaurants waar je lekker kunt eten en 
winkels waar je heerlijk kunt shoppen. 
Zo vormt zich een platform om mooie 
initiatieven in het zonnetje te zetten en 
ondernemers(collectieven) uit te lichten. 

Alleen ga je sneller,  

maar samen kom je verder

Als geen ander gelooft OfU in de kracht 
van samen. Het loont om je aan te sluiten 
bij een collectief en in co-creatie campag-
nes en projecten te ontwikkelen. Door je 
gezamenlijk te presenteren, kun je samen 
het verschil maken. Het gezegde ‘alleen 
ga je sneller maar, samen kom je verder’ 
is treffend, zowel voor een ondernemers-
fonds als een centrummanagementorga-
nisatie. Bijvoorbeeld door niet alleen 
samen op een positieve manier oplossin-
gen zoeken voor problemen, maar vooral 
ook door te kijken naar kansen in je eigen 
omgeving en te denken in mogelijkheden: 
wat is er en kan er wél? 

Onlangs heeft bij ons een wisseling van de 
wacht plaatsgevonden en heb ik het stokje 
van Alan Grommers overgenomen als 
fondsmanager. De afgelopen maanden ben 
ik veel op pad gegaan om kennis te maken 
in alle trekkingsgebieden en om te zien/
horen wat er overal speelt. 

De slogan Zin in Utrecht! voelt voor 
mij bijzonder toepasselijk, want de lijst 
aan activiteiten en projecten, door heel 
Utrecht, maar in het bijzonder in het cen-
trum, lijkt oneindig. Het bruist, het leeft, 
er speelt van alles in de stad. Afgelopen 
jaar is er door ondernemerscollectieven 
bijna acht miljoen euro geïnvesteerd in het 
ondernemersklimaat van onze stad. Wij 
hebben er zin in, jij ook?

Kyra Kasel
Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht
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Wij hebben er zin in!

Het afgelopen jaar lanceerde CMU de bezoekerscampagne Zin in Utrecht! Een 
prachtig project wat met financiële middelen vanuit Ondernemersfonds Utrecht 
gerealiseerd is en daarnaast ook parallellen vertoont met doelstellingen van het 
ondernemersfonds.

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 2019 
Alle collectieven van ondernemers die onder de paraplu van CMU vallen, kunnen 
aanspraak maken op financiering vanuit Ondernemersfonds Utrecht. De aan- 
vragen 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 Marketingcommunicatie
Evenementen in samenwerking met 
Musea en Culturele Zondagen

€

€

21.000,00
 19.000,00

Vredenburgkwartier Marketingcommunicatie 
Revitalisatie Achter Clarenburg

€ 

€

30.000,00
10.000,00

Universiteitskwartier Marketingcommunicatie
Stock & Sample Sale
Jazz on the block
Fonteyn Festival
Another Who
Streekbierfestival
Festivals Lucas Bolwerk
Shop Local
Smartlappenfestival
Backroads/Mosselfestival

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

16.000,00
4.000,00
1.500,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00

Domkwartier Marketingcommunicatie
Canal Pride
Shop Local
Sint Maarten
Decemberactiviteiten
Nederlands Filmfestival
Evenementen in het Domkwartier

€

€

€

€

€

€

€

23.000,00
2.500,00

500,00
1.500,00
2.500,00
5.000,00

 6.500,00

Stadhuiskwartier Wijnroute
Shop Local
Alles Kids
Sinterklaasactiviteiten
Kerstactiviteiten
Canal Pride
Nederlands Film Festival
Opening Stadhuis
Verenigingsactiviteiten

€

€

€

€

€

€

€

€

€

7.500,00
5.000,00

 5.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
2.500,00
1.000,00

15.000,00



Stadhuiskwartier
Het Stadhuiskwartier 
begon vol goede moed 
aan 2019. Tot dat daar in 
april iets heel verdrietigs 
gebeurde. Judith van Brug-
gen, zeer gewaardeerd 
bestuurslid van de onder-
nemersvereniging, overleed zeer plotse-
ling. Dit gaf een dreun in het kwartier. Zij 
wordt erg gemist.

2019 
Afgelopen jaar stond weer in het teken van 
branding en promotie via sociale media, 
waarbij we wederom een groei van volgers 
hebben gemeten. Daarnaast lanceerden 
we Shop Local Tassen, in navolging van de 
stickers uit 2018. De tassen liggen bij de 
‘echte lokale ondernemers’. 
Begin juni heetten we de burgemeester 
en de gemeenteraad ‘welkom-terug’ op 
hun oude stek het Stadhuis, middels een 
mooi schilderij. In september haakten we 
weer aan bij het NFF en gaven we gratis 
entreekaartjes weg. Op sociale media liep 
tegelijkertijd een winactie waarbij volgers 
entreekaarten konden winnen voor het 
Filmbal. Opnieuw werkten we samen de 

Culturele Zondag Alles Kids. In samenwer-
king met CZ was er een leuk programma 
georganiseerd in het kwartier, zoals een 
zeepkistenrace op Oudkerkhof, hele grote 
spring- en klauterballen voor het Stadhuis 
en er reden door het kwartier twee grote 
mobiele space-raketten. Natuurlijk was er 
weer de zeer succesvolle wijnwandeling. 

Het bestuur heeft in 2019 de nodige 
ondersteuning kunnen bieden aan onder-
nemers en derden, zich kunnen inzetten 
als gesprekspartner naar onder meer 
de gemeente en trokken we een nieuw 
bestuurslid aan in de persoon van Hans 
Janssen van Margaret Wines.
 
2020
Dit jaar staat in het teken van sociale 
media, Koningsdag, het verder uitrollen 
van Shop Local, de Vuelta, Canal Pride, 
NFF en een alternatief voor de Wijnwan-
deling. Na de succesjaren van de Wijn-
wandeling wil ondernemer Ernest Lefebvre 
wederom het initiatief nemen om tot een 
nieuw evenement te komen waarbij ver-
binding wordt gezocht tussen de bezoekers 
van de diverse winkels èn horeca in ons 
kwartier.

8

Terugblikken en vooruitkijken in de 
centrumkwartieren  
Utrecht centrum is ingedeeld in Kwartieren. Per kwartier is vanuit CMU een con-
tactpersoon 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 contact-
personen, Femke, Janneke en Redmar.

stadhuiskwartier

Een aantrekkelijk centrum voor iedereen



Universiteits-
kwartier
Het Universiteitskwartier 
is dit jaar verder op de 
kaart gezet met een eigen 
identiteit. Het kwartier heeft 
zich geprofileerd met zijn 
ondernemers als creatief en 
pioniers van de stad.

2019
Het afgelopen jaar maakten we ruim tach-
tig portretten van ondernemers uit het 
Universiteitskwartier. Deze zijn gepubli-
ceerd op de website www.unikwartier.nl. 
Hierdoor is het platform ook echt door en 
voor ondernemers geworden. Wij deden 
ook actief mee aan de Zin in Utrecht-cam-
pagne. Daarnaast hebben we een geweldig 
prijzenpakket samengesteld voor de eerste 
selfie winactie. 

Tijdens het voorjaar en de zomer is het 
‘Unikwartier’ in een grote campagne zowel 
indoor als outdoor zichtbaar geweest. Dit 
gebeurde in bushokjes, printmedia, sociale 
media, musea en diverse andere cultu-
rele hot spots. Daarnaast is de sfeer in 
dit centrumkwartier, evenals het Vreden-
burgkwartier en het Universiteitskwartier, 
vastgelegd in een prachtige film.

Dit jaar is een werkgroep opgericht die re-
gelmatig bij elkaar komt om de voortgang 
te bespreken van zaken die spelen. Ook 
moet zij zorgen voor meer continuïteit, 
betrokkenheid en draagvlak bij besluiten.

2020
Dit jaar gaan we ons in het Universiteits-
kwartier richten op verdere uitbreiding van 
de digitale zichtbaarheid. Ook worden we 
op straatniveau steeds zichtbaarder. Zo 
organiseren we dit jaar een kwartierbreed 
festival met onder de naam Unifest.

Vredenburg-
kwartier
Het Vredenburgkwartier 
heeft zich afgelopen jaar 
online gemanifesteerd. 
Daarnaast zijn er initiatie-
ven geweest waarmee we 
een nog aantrekkelijker 
winkelgebied hebben willen 
creëren. 

2019
Afgelopen jaar is door middel van social 
media het Vredenburgkwartier verder op 
de kaart gezet. De persoonlijke touch van 
posten (Instagram) heeft haar vruchten 
afgeworpen. De activiteiten en initiatie-
ven in het Vredenburgkwartier worden 
inmiddels door een kleine 1300 mensen 
gevolgd.  

Voor de Utrecht Canal Pride werden we 
verrast door een guerrilla-actie van ver-
schillende ondernemers uit het kwartier. 
Die hadden ‘s nachts de handen in een 
geslagen om een deel van de Lange Elisa-
bethstraat te versieren met paraplu’s in 
regenboogkleuren. Een ander mooi initia-
tief in de Lange Elisabethstraat, kwam 
vanuit een ondernemer: lantaarnpaal-
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universiteits
kwartier

vredenburg
kwartier



10 Een aantrekkelijk centrum voor iedereen

kussens met het logo van het Vredenburg-
kwartier. Dit geeft de straat een vriendelijk 
en uitnodigend karakter. Rondom kerst 
paradeerden Venetiaanse IJskoninginnen 
op stelten en Winterlichten in verlichte 
kostuums door het kwartier om iedereen 
fijne feestdagen te wensen. 

Ook het Vredenburgkwartier zette zichzelf 
nog meer op de kaart met een prachtige 
film over het kwartier. Tijdens de anderhal-
ve minuut durende film word de veelzijdig-
heid van dit kwartier getoond waarbij we 
laten zien dat dit centrumkwartier meer te 
bieden en te ontdekken heeft dan alleen 
maar winkelstraten en winkelketens. 

2020
In dit jaar gaan we door met het verder op 
de kaart zetten van het Vredenburgkwar-
tier. De continuïteit van de branding is in 
2020 dan ook een belangrijke pijler.

Museumkwartier
Veelzijdig en divers. Dat 
is het Museumkwartier. 
Dat weten wij hier, maar 
omdat ook de rest van 
Utrecht dit magen moet 
weten, zetten we daar 
goed op in met onze 
promotionele activiteiten. Zowel buiten als 
online liet en laat het Museumkwartier van 
zich horen.

2019
In het Museumkwartier hebben we in 2019 
weer diverse activiteiten ondernomen om 
het kwartier nog meer op de kaart te zet-
ten. Zo haakten we in het najaar aan op 
de Culturele Zondag Alles Kids, waarbij 
diverse mobiele acts in het kwartier te 
vinden waren. Ook presenteerden we het 
kwartier in UITLEVEN van DUIC en ver-
spreidden we een huis-aan-huiscampagne 
in diverse wijken in Utrecht waarin bewo-
ners werden geprikkeld om het prachtige 
en veelzijdige Museumkwartier eens echt 
te ontdekken. 
Natuurlijk werden er ook dit jaar weer al-
lerlei evenementen georganiseerd zoals 

museumkwartier

Ha  Buu r !

We wonen nu al een tijdje bij elkaar in de buurt en lopen elkaar wel eens tegen het lijf. 

Maar hoe goed kennen we elkaar nu echt?

 

Wist je bijvoorbeeld dat je bij mij heerlijk kunt ontspannen en dat er hier van alles te ontdekken valt? Mijn groene

en bruisende omgeving zit vol verborgen pareltjes: musea, filmhuizen, tuinen en kerken, historische steegjes,

lokale winkeltjes en sfeervolle horeca.

 

Omdat een goede buur goud waard is, nodig ik je van harte uit voor een gezellig dagje Museumkwartier. Om

gelijk goed te beginnen, krijg je op vertoon van deze brief voor in totaal twee personen  kosteloos toegang tot

Museum Catharijneconvent   op een dag in oktober of november 2019.

 

Struin na je museumbezoek verder langs de Maliesingel en zigzag door verstopte steegjes en poortjes. Loop

binnen bij antiekwinkeltjes en kunstgalerieën op de Oudegracht en haal wat lekkers bij de speciaalzaken op de

Twijnstraat. Ontdek de unieke Zeven Steegjes en eindig op het altijd gezellige Ledig Erf. Wees nieuwsgierig en

laat je hier verrassen! Dit is jouw stad.

 

Tot snel!

 

Je Buur,

 

Museumkwartier Utrecht

Echt Utrecht

 

@museumkwartierutrecht

#museumkwartierutrecht
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Twijnstraat & de Markt. Tijdens de dagen 
voor kerst huurden we de Fietsband in 
om extra sfeer in de straten te creëren. 
Daarnaast hebben we volop ingezet op 
Instagram en Facebook.

2020
Voor dit jaar staan er weer een hoop 
activiteiten op stapel. Zo staat een 
samenwerking met de Sint Maarten 
Parade op de wensenlijst, gaan we verder 
met de ontwikkeling van het filmpje dat 
we van het kwartier maken, ontwikkelen 
we een Z-Card met leuke weetjes over 
het kwartier en bijzondere plekken om te 
ontdekken. Ook dragen we weer bij aan 
Twijnstraat & de Markt, en zullen we het 
kwartier ook online blijven promoten.

Domkwartier
Gave gekleurde Domtorens 
tijdens de Canal Pride. Een 
prachtige Domkwartier 
Z-card, verkrijgbaar in een 
van die vele leuke winkels 
in het Domkwartier. In dit  
centrumkwartier in het hart 
van de stad laten we ons niet onbetuigd 
wanneer het gaat om promotie, zichtbaar-
heid en aanhaken op de actualiteit. 

2019
Ook organiseerden we in het Domkwartier 
dit jaar voor de tweede keer, in samen-
werking met het Nederlands Film Festival 
(NFF) en de Voedselbank, een speciale 
filmvoorstelling voor kinderen die niet 
zo vaak zomaar een uitje hebben. En 
om in de filmwereld te blijven: ook het 
Domkwartier toont haar schoonheid en 
veelzijdigheid in een prachtige film. En de 
Domtoren zelf schitterde in het licht aan 
het eind van het jaar tijdens het Keys of 
Light-project. Daarnaast werd afgelopen 
jaar verder gewerkt aan het optimalise-
ren van de website van het Domkwartier, 
gaven we de promotie van het kwartier via 
sociale media een flinke boost en werden 
leuke activiteiten georganiseerd rond de 
kerstperiode.

2020
Ook in dit jaar staat er in het Domkwartier 
weer van alles te gebeuren. Zo laten we 

uiteraard weer van ons horen tijdens de 
Canal Pride en is er in de kersperiode weer 
van alles te beleven. Daarnaast willen de 
ondernemers ook dit jaar graag weer een 
koppeling maken met een goed doel. Of 
dat weer in samenwerking met het NFF zal 
zijn, bekijken we nog.

domkwartier

Vanaf 2020 is er één 
aanspreekpunt voor alle 
kwartieren. Dus heb je 
vragen over jouw kwar-
tier? Stel ze aan 
Redmar Hueting 
redmar@cmutrecht.nl
06-12796630 
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Schermen
Voor de buitenwereld is de campagne goed te zien.  
De inmiddels bekende knipogende U was al levens-
groot te zien naast verschillende snelwegen, op diver-
se digitale schermen in en rond de stad en reizigers en 
winkelend publiek in Hoog Catharijne krijgen de uiting 
op een gigantisch indoorscherm te zien.

Website
Bij de ondernemingen in het centrum is de campagne 
ook aanwezig: centrumondernemers ontvingen raam-
stickers en ansichtkaarten waarmee ze hun deelname 
aan ‘Zin in Utrecht’ kunnen laten zien. Zo worden 
bezoekers nog eens extra geattendeerd op de nieuwe 
website zininutrecht.nl.
 
Online
Daarnaast heeft de campagne een stevige online 
focus. Er zijn een Facebook- en Instagram-account 
live gegaan. Daarop worden dagelijks nieuwe tips ge-
deeld, die steeds meer likes krijgen. Door de gestage 
groei in volgers neemt de zichtbaarheid extra toe. 
Een belangrijke rol in de campagne is gereserveerd 
voor advertentiecampagnes op Facebook en Insta-
gram. Omdat daarbij gericht kan worden getargeten 
op mensen in een bepaald gebied, worden deze 
advertenties vooral gezien door mensen van buiten 
de stad. 

Winacties
Een feestelijk onderdeel van de campagne ‘Zin in 
Utrecht!’ waren in 2019 de winacties. Ze werden 
gesponsord op Instagram en daarmee getoond aan 
mensen die perfect in de doelgroep passen. Er waren 
vier winacties tot eind 2019. De prijzen zijn samen-
gesteld door Centrummanagement Utrecht en ter be-
schikking gesteld door diverse ondernemers. Zo krij-
gen de ondernemers nieuwe bezoekers over de vloer 
en worden ze vermeld in de tekst op de website. 

Zin in Utrecht

Meer regionale én  
landelijke bezoekers
In september ging op initiatief van CMU de  
activatiecampagne ‘Zin in Utrecht!’ van start. 
Het doel: meer regionale en landelijke be-
zoekers richting stad en centrum trekken, ze 
langer laten blijven en meer laten besteden. 
Kortom een solide basis creëren voor centrum- 
ondernemers en het centrum.   
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Aandachtsgebied

Toekomst en onderzoek
Vanuit CMU zijn Hilko Hartog (Vastned) en Arjan Kleuver (onafhankelijk)  
trekkers van dit aandachtsgebied.

Bewonersonderzoek
Een van de onderzoeken die we in 2019 
financierden ging over de leefbaarheid in 
de binnenstad. In opdracht van CMU heeft 
Strabo bv de verwerking en rapportage 
verzorgd van een onderzoek onder de be-
woners van de Utrechtse binnenstad. Het 
onderzoek geeft inzicht in de meningsvor-
ming van bewoners over het woonklimaat 
van de binnenstad.

Woonklimaat
Uit dit onderzoek blijkt dat het woonkli-
maat in de Utrechtse binnenstad over het 
algemeen (zeer) goed wordt beoordeeld. 
Ook verschillende aspecten van de binnen-
stad als het horeca-, winkel-, supermarkt- 
en het cultuuraanbod worden als goed 
beoordeeld. Over een aantal andere aspec-
ten zijn de bewoners juist kritischer. Zo 
worden het parkeertarief en de parkeerca-
paciteit met een onvoldoende beoordeeld. 
De luchtkwaliteit, het geluidsniveau en 
de groenvoorziening zijn andere aspecten 
waarover de bewoners relatief kritisch zijn. 

Supermarktaanbod
De groenvoorziening, veiligheid en netheid 
vindt men de belangrijkste factoren die 
van invloed zijn op het woonklimaat. Maar 

zoals net genoemd zijn de bewoners juist 
wel redelijk kritisch over de beoordeling 
van deze aspecten. Het supermarktaanbod 
en de luchtkwaliteit vullen de top vijf aan 
van belangrijkste factoren die van invloed 
zijn op het woonklimaat. 

Tevreden
De belangrijkste redenen om naar de 
binnenstad te verhuizen zijn om dichtbij 
alle voorzieningen te zitten, vanwege hun 
werk of studie of omdat er woonruimte 
beschikbaar was of werd aangeboden. Het 
belangrijkste voordeel van het wonen in de 
binnenstad is (eveneens) dat men dichtbij 
alles in de buurt woont. De gezelligheid 
en levendigheid van de binnenstad spelen 
ook een voorname rol. Gevraagd naar de 
nadelen kon een tiende geen antwoord 
verzinnen. Bewoners die wel een antwoord 
wisten te geven noemden geluidsoverlast, 
drukte en het tekort aan parkeerruimte als 
belangrijkste nadelen.

Heeft u behoefte aan informatie, wilt u de 
resultaten van het onderzoek nog eens le-
zen of heeft u suggesties voor toekomstige 
onderzoeken: Hilko en Arjan staan tot uw 
beschikking.

Binnenstadsbewoner overwegend positief  

Binnen dit aandachtsgebied richten we ons op relevante trends en ontwikke- 
lingen voor het centrum en willen we die inzichten en lessen ook delen met  
ondernemers, bewoners en beleidsbepalers. 
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Aandachtsgebied

Ondersteuning en ontwikkeling 
ondernemers
Vanuit CMU zijn Hans Berkhuijsen (Oil & Vinegar) en Sebastiaan van Pommeren 
(Van Pommeren) samen met de centrummanager trekkers van dit aandachts- 
gebied.

Supportprogramma
Afgelopen jaar startten we een ondersteu-
ningsprogramma voor ondernemers ter 
verbetering van hun digitale zichtbaarheid. 
We maakten voor ruim 250 bedrijven in 
het centrum een rapport met daarin een 
overzicht van de digitale prestaties. Hierop 
volgden verschillende trainingen. Daar-
naast maakten tien ondernemers gebruik 
van een-op-een-advies en vier onderne-
mers verwezen we door voor verdere hulp. 
De resultaten van deelnemers logen er 
niet om: ranking in de top-5 op Google, 
hogere respons en meer interactie en ho-
gere ranking op specifieke zoekwoorden. 
In 2020 gaan we dan ook door met deze 
scans en trainingen en met behulp van de 
SLIM-regeling voor het MKB hopen we nog 
meer ondernemers te kunnen bedienen.

Intervisie
In samenwerking met INRetail gaan we dit 
jaar in een pilot werken aan intervisie on-
der ondernemers. Een groep van twaalf tot 
zestien ondernemers gaat onder begelei-
ding op een leuke, laagdrempelige manier 
van elkaar leren. Binnen deze sessies 
willen we ondernemers niet alleen laten 
vertellen over hun passie en de zaken die 
goed gaan. We gaan ook werken aan ver-
beteringen. Hierbij besteden we ook aan-

dacht aan vaardigheden die je als onder-
nemer nodig hebt om consumenten op een 
verrassende manier te blijven bedienen en 
de verwachtingen te overtreffen. 
   
Communicatie
Naast alle manieren waarmee we al met 
de ondernemers in het centrum commu-
niceren, introduceren we dit jaar ons eigen 
digitale communicatieplatform in samen-
werking met CHAINELS. Via dit platform 
kunnen we met alle ondernemers op 
kwartier-, branche- en straatniveau com-
municeren over onze aandachtsgebieden, 
evenementen, activiteiten, bijeenkomsten 
en actuele zaken die spelen. Het platform 
is voor iedere ondernemer straks benader-
baar via desktop én mobiel via een app. 
Later dit jaar volgen een aantal trainingen 
voor ondernemers. 

Informatie & Inspiratie
Dit jaar organiseren we nog twee bijeen-
komsten. Ze bestaan uit twee onderdelen: 
informatie en inspiratie. Informatie over 
een actueel onderwerp (zoals nieuwe wet-
geving rondom de WAB) en inspiratie zoals 
bijvoorbeeld de laatste trends en ontwik-
kelingen binnen de retail of horeca of een 
inspirerend verhaal uit een andere stad of 
ander land door een externe spreker. 

Ondersteuning digitale zichtbaarheid 

Binnen dit aandachtsgebied richten we ons op de ontwikkeling van onder- 
nemers. Te denken valt hierbij aan het aanbieden van trainingen en  
workshops. We willen hierbij meer inzetten op een vervolg van de trainingen 
digitale zichtbaarheid.



15 Een aantrekkelijk centrum voor iedereen

Economische vitaliteit van het centrum 

Binnen dit aandachtsgebied richten we ons op onderzoek, advies en projecten 
die bijdragen aan een uitstekende bereikbaarheid van het centrum. Dit raakt 
ook het onderwerp stadsdistributie. Voor 2020 houden we onder meer rekening 
met een onderzoek naar de effecten op het Lombokplein voor de bereikbaarheid 
van het centrum.

Uitgangspuntennotitie
De economische vitaliteit van het centrum 
is sterk afhankelijk van de bereikbaarheid. 
Daarom is dit een van de speerpunten 
binnen CMU. Afgelopen jaar hebben we 
een uitgangspuntennotitie opgesteld. Door 
deze vast te leggen, willen wij de focus 
houden op de voor het CMU belangrijke 
punten. Het gaat er daarbij om hoe wij 
denken om te moeten gaan met de diverse 
soorten mobiliteit. Dit moet de basis zijn 
om als constructieve gesprekspartner be-
trokken te zijn bij de diverse dossiers. 

Complexe dossiers
Er zijn drie zichtbare voorbeelden van 
dossiers die spelen, te weten: West-
plein, Tolsteegbarierre, Springweggarage. 
Deze taaie en complexe dossiers lijken 
op zichzelf te staan, maar hebben effect 
op elkaar. Niet altijd is direct zichtbaar 
wat effect is omdat de planvorming over 
meerdere jaren gaat. Om mee te kunnen 
denken over de bereikbaarheid van het 
centrum is het van groot belang om de 

stadsbrede visie van de gemeente Utrecht 
helder te krijgen. 

Wonen, werken en verblijven
Ook komt dit terug in de Omgevingsvisie 
2040 waarin wordt voorgesorteerd op 
stappen die de komende jaren gezet gaan 
worden. CMU wil een structurele partner 
zijn voor de gemeente. Opbouwend mee-
denken hoe deze mooie stad op duurzame 
wijze een plek kan zijn om te wonen, 
werken en verblijven. Dit moet tevens het 
uitgangspunt zijn in de communicatie over 
de bereikbaarheid van het centrum. 

Stadsplattegronden
In het centrum zijn afgelopen jaar ook de 
nieuwe stadsplattegronden neergezet. Op 
deze plattegronden zijn de centrumkwar-
tieren zichtbaar gemaakt en is nadrukkelijk 
meer ruimte voor de bijzondere zaken die 
in de directe omgeving te vinden en te zien 
zijn. De plattegronden zijn zo gemaakt dat 
ze zijn georiënteerd in de richting waarop 
je ze bekijkt en je naar het gebied kijkt.

Aandachtsgebied

Bereikbaarheid
Vanuit CMU zijn Marco Grob (Centraal Museum), Jan Hagenouw 
(Hagenouw Eten & Drinken) en Jeroen Puik (Hoog Catharijne/
Klépierre) trekkers van dit aandachtsgebied.
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Aantrekkelijk, gastvrij en bereikbaar
Vorig jaar hebben we ons voorgenomen 
het centrum significant te versterken. 
Aantrekkelijk, gastvrij en bereikbaar voor 
bezoekers en de belangen van de cen-
trumondernemers en de culturele sector 
optimaal behartigd. Hoofddoel: (regionale) 
bezoekers aantrekken en herhaalbezoeken 
genereren.

Opvallende campagne
Om deze plannen te verwezenlijken heb-
ben we in 2019 de basis gelegd door een 
opvallende campagne te starten die de 
tongen los zou maken. Daarin zijn we 
geslaagd. ‘Zin in Utrecht!’ deed van zich 
spreken, binnen en buiten de stadgrenzen. 
De campagne was tot ruim buiten Utrecht 
te zien middels bilboards en digitale scher-
men, landelijke te volgen via de website 
en sociale media en actiematig zoals dor 
het aanhaken bij het Nederlands Film 
Festival (NFF). En daar bleef het niet bij. 
We zijn begonnen ons centrum verder te 
ondersteunen door aan te haken bij grote 
evenementen als ‘Keys of Light’ in de pe-
riode voor kerst waarbij middels pianospel 
de Domtoren prachtig werd verlicht. 2019 
was de start van een nieuw begin.

We gaan verder
Dit jaar gaan we op deze ingeslagen weg 
verder. Sterker nog, we gaan alles samen 

nog groter maken. Niet alleen naar buiten 
toe, ook intern gaan we de zaken nog 
doeltreffender aanpakken. Zo gaan we van 
drie Kwartiermakers naar een Centrum-
coach en een marketingmanager.

Grote evenementen
Ook verleggen we de focus van meerdere 
kleine naar een aantal grote evenementen. 
Te denken valt hierbij aan grotere samen-
werking met NFF, met als voorwaarde 
dat dit festival wel toegankelijker wordt 
voor het grote publiek. Wij denken dat 
wij daaraan wel kunnen bijdragen. Ook 
denken wij dat Keys of Light een prachtige 
publiekstrekker is mits het lichtproject 
zichtbaarder in stad en regio wordt. En als 
laatste denken wij dat een groots opgezet 
straatfestival, wellicht in combinatie met 
de Canalpride, een uitgelezen kans biedt 
om meer bezoekers uit de regio naar de 
stad te trekken.

De agenda van de stad
Daarnaast denken wij dat het goed is om 
met de inhoud van de bezoekerscampagne 
voor het centrum jaarlijks aan te haken op 
de agenda van de stad. Zoals bijvoorbeeld 
dit jaar de start van de Vuelta zijn. Vanaf 
2020 gaan we alles samen groter maken. 

Aandachtsgebied

Marketing
Vanuit CMU zijn Maryse François  
(De Winkel van Sinkel) en  
Joyce Verdijk (De Bijenkorf) trekkers 
van dit aandachtsgebied.

Aantrekkelijk, gastvrij en bereikbaar

Binnen dit aandachtsgebied richten we ons op het aantrekken van meer  
bezoekers, die langer verblijven en meer besteden. 
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Aandachtsgebied

Openbare Ruimte
Vanuit CMU zijn Tom Broekman  
(Thom Broekman en de Rode Winkel)  
en Marjolein Veenhof (Punte Juwelier) 
trekkers van dit aandachtsgebied. 

Schoon, heel en veilig
Het centrum verwacht steeds meer be-
zoekers. De stad zelf groeit en het aantal 
mensen dat er werkt en recreëert en in het 
centrum gaat wonen, stijgt. In de op te 
stellen Omgevingsvisie moet duidelijk wor-
den hoe de stad er uit gaat zien in 2040. 
De kernwaarden Schoon, Heel en Veilig 
zullen belangrijk blijven.

Herinrichtingen
De gemeente investeert, samen met 
CMU en andere stakeholders, veel in de 
openbare ruimte, dat is te zien aan het 
aantal prachtig voltooide herinrichtingen. 
CMU heeft met de gemeente Utrecht een 
convenant gesloten. Daarin staan duide-
lijke afspraken over hoe wij met elkaar 
omgaan. 

Vuilnis
De openbare ruimte wordt dagelijks 
prima schoongeveegd en prullenbakken 
regelmatig geleegd. Overlast van kauw-
gum en peuken is er nog wel. Daarnaast 
zijn er veel bedrijfsafvalinzamelaars. Dit 
veroorzaakt onduidelijkheid bij bewoners 
en ondernemers. Het wegbezuinigen van 
de speciale lichtgewichtvuilniswagens 
en de ouderdom en kwetsbaarheid van 
vuilnisopleggers, betekent dat het huisvuil 
door Stadsbedrijven regelmatig pas om 
16.00 uur weggehaald wordt. Met dit pro-
bleem kampen wij al decennia, maar hierin 
is nog steeds geen vooruitgang geboekt. 

Fietsen
Per fiets het centrum bezoeken is goed. 
Het is jammer dat een groot aantal 
mensen de fiets niet op de geëigende 
plaatsen stalt. De gemeente heeft veel 
geïnvesteerd in fietsenstallingen en er 
komen er nog meer bij. Bovendien zijn 
er op drukke momenten diverse pop-up 
stallingen. Hotspots waar nu veel fietsen 
staan, die onveilig zijn of voor overlast 
zorgen, hebben de aandacht. Er moet 
worden ingezet op gedragsverandering. 
Het ziet ernaar uit dat dit alleen kan 
worden afgedwongen door handhaving.

Bedelaars
Commerciële bedelaars en overlast ge-
vende muzikanten zijn niet bepaald een 
visitekaartje voor de stad. Het is bekend 
dat steden waar in de APV een bedelver-
bod is opgenomen, geen overlast is van 
commerciële bedelaars. 

Bloembakken en feestverlichting
In samenwerking met de gemeente komen 
er dit jaar weer bloembakken aan de lan-
taarnpalen, gevels en na een succesvolle 
pilot dit jaar, aan vijf bruggen. Dit levert 
een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van 
het centrum. Ook de jaarlijkse, door CMU 
gefinancierde, feestverlichting, draagt 
daaraan bij.

De openbare ruimte is van ons allemaal

Binnen dit aandachtsgebied vallen niet alleen alle zaken die te maken hebben 
met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte maar ook zaken die  
betrekking hebben op herontwikkeling en ingrepen in de openbare ruimte.
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Wie zijn de bestuursleden en onder-
steunende medewerkers van CMU?  
Wie is wie en wie doet wat. En hoe u 
ze kunt bereiken leest u hier. 

Aandachtsgebied: Ontwikkeling en 
Ondersteuning ondernemers 
Arjan Kleuver (voorzitter) 
voorzitter@cmutrecht.nl - 06-42679066 

Jeroen Roose-van Leijden 
(centrummanager)
centrummanager@cmutrecht.nl
06-39719777

Sebastiaan van Pommeren (bestuurslid)
Overige ondernemers centrum 
sebastiaan@vanpommeren.nl
030-2316769

Hans Berkhuijsen (adviseur)
Overige ondernemers centrum
utrecht@oilvinegar.nl - 06-5396823 

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 

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 

Marjolein Veenhof (bestuurslid)
Ondernemers Vredenburgkwartier
marjoleinveenhof@gmail.com
06-52824200

Wie, wat, waar in het CMU-bestuur 

Vlnr: Marco Grob, Sebastiaan van Pommeren, Joyce Verdijk, Arjan Kleuver, Hans Berkhuijsen, Jeroen Puik, 

Maryse François, Marjolein Veenhof, Tom Broekman, Hilko Hartog, Jeroen Roose-van Leijden, Jan Hagenouw 
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Begroting CMU 2020
Inkomsten

Trekkingsrecht 2020 €  825.000,00  

Nacalculatie OZB 2019 €  40.000,00  

Restant Trekkingsrecht €  100.000,00  

€  965.000,00 

Inkomsten derden € 85.000,00

Bijdrage belangenvereniging HC 2020 € 35.000,00

Initiatievenfonds/EZ € 25.000,00

Gemeentelijke bijdrage hanging baskets € 25.000,00

Teruggave BTW PM

Te besteden 2019 € 1.050.000,00

Uitgaven

Bestuurskosten
Voorzitter, Jaarconferentie, Algemene kosten, Verzekeringen

€ 29.800,00

Centrumbrede economische activatie
Centrummanagement organisatie, Marketing
Bereikbaarheid, Openbare Ruimte
Toekomst & Onderzoek, Ontwikkeling ondernemers
Bezoekerscampagne (s) ism Hoog Catharijne
Bijdrage aan sinterklaasintocht
Feestverlichting en hanging baskets

€ 766.500,00 

Economische activatie centrumkwartieren
Aanvragen voor economische activatie
Organisatie ondersteuning centrumkwartieren

€ 199.000,00 

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

€ 46.000,00

BTW € 13.125,00

Onvoorzien € 4.575,00

Totaal € 1.050.000,00



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

Concept, realisatie
Eindredactie en Coördinatie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)

Vormgeving
Annelies van Roosmalen (DTP-Express)

Fotografie
Thijs-Jan Lanning, Jelmer de Haas, 
Juri Hiensch, Ramon Mosterd,
Gertjan Kooij, Aad van Vliet


