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Hoogleraar centrummanagement
Toen Centrummanagement Utrecht in 2013 één
kaarsje mocht uitblazen, schreef een van mijn
illustere voorgangers Aleid Wolfsen al dat CMU
‘een snelle leerling’ was. Supersnel zelfs, want
in het eerste jaar verscheen meer feestverlichting in de binnenstad, werd samen met Toerisme
Utrecht een imagocampagne van de grond getild
en kwamen ondernemersverenigingen met allerlei mooie initiatieven.
Snelle leerlingen, die verdienen veel voldoendes op
hun rapport. Voor sommigen zijn complimenten echter
reden om gemakzuchtig te worden, want “met een
zesje ga je toch ook over?”. Klopt, maar gelukkig
heerst bij Centrummanagement Utrecht de zesjescultuur niet. Ziehier wat het afgelopen decennium allemaal werd bereikt: de bewegwijzering in het centrum,
de mooie entrees naar de binnenstad, de vrolijke
hanging baskets en de winterfestivals zijn slechts een
handvol voorbeelden uit het goedgevulde CMU-portfolio. Samen met de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing werken jullie samen om het stadscentrum vitaal
te houden in een tijd waarin veranderingen elkaar in
razend tempo opvolgen, bijvoorbeeld met de aanpak
van leegstand.
Ook toen de coronacrisis ondernemend Utrecht hard
raakte, bewees CMU zijn waarde. Met alle partners
trokken jullie samen op om ondernemers in moeilijke
en onzekere tijden te ondersteunen en te faciliteren.
Dat leverde mooie dingen op zoals Kleur de Stad, Ommetje Dom en allerlei online initiatieven. Bruisen deed
de binnenstad niet tijdens de coronacrisis, maar mede
dankzij CMU bleef het bubbelen. En dan mag je op je
tiende verjaardag best een fles bubbels opentrekken.
Al tien jaar lang scoort Centrummanagement Utrecht
dikke tienen met een griffel. Zie alle resultaten, kijk
naar de vele bijeenkomsten, lees alle nieuwsbrieven en
sla de jaarverslagen er maar op na. CMU is niet alleen
een snelle leerling, maar inmiddels ook uitgegroeid tot
een hoogleraar centrummanagement die andere steden laat zien hoe je een centrum in goede én onzekere
tijden mooi, vitaal en aantrekkelijk houdt.
Ik feliciteer Centrummanagement Utrecht van harte
met het tienjarig bestaan. Op naar de 25.
Sharon A.M. Dijksma
Burgemeester van Utrecht
3

Een nieuw begin

Terugblikken en
vooruitkijken
Als je een stukje mag schrijven over
tien jaar Centrummanagement Utrecht,
dan is het verleidelijk om je verdiensten en hoogtepunten in die tien jaar
op te sommen. Vierhonderd woorden
over hoe blij we met onszelf zijn. Ik
denk niet dat dat een leuk verhaal
wordt. We hoeven onszelf niet tekort
te doen, want we hebben veel bereikt,
maar na tien jaar CMU voel ik meer
de behoefte om te kijken waar we nu
staan. Waarom we maatschappelijk
relevant zijn. Wat dat voor de ondernemers in de binnenstad betekent.
Terwijl we ons jubileum vieren, vechten
retail, horeca en cultuur om de effecten
van lockdowns en gewijzigd consumentengedrag te overleven. Een ondernemer staat
grotendeels alleen voor die opgave, maar
misschien iets minder alleen dan je zou
denken. Door CMU is er ook collectieve
steun. De landelijke en de lokale pers
weten ons te vinden: CMU is relevant als
spreekbuis van ondernemers. De politiek
weet ons te vinden – soms ook de landelijke politiek. CMU heeft daardoor een
sterke invloed op het beleid. Utrechtse
organisaties weten ons te vinden. Of het
nu gaat om evenementen, inhoudelijke
vragen, stadspromotie of samenwerkingsverbanden: men weet dat je niet zomaar
om CMU heen kunt. Belangrijker nog:
ondernemers weten ons te vinden. Het kan
altijd beter, maar de wisselwerking tussen
ondernemers en CMU is enorm toegenomen.
CMU is nog steeds de organisatie van de
feestverlichting en de hanging baskets.
We steunen nog steeds evenementen.
Maar… wat zijn we in die tien jaar ook
enorm veranderd. We hebben geleerd hoe
we ons budget veel effectiever kunnen
inzetten voor een bestendig economisch
binnenstadsklimaat. Onderzoek, kennisbevordering en, als het gaat om aanvragen
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uit het ondernemersfonds, veel scherpere
eisen aan de indieners.
Is het daarmee toch een opsomming
geworden van tien jaar verdiensten en
hoogtepunten? Nou nee. Het is een jubileum met een verhaal in het teken van
verbondenheid. Dankzij (oud-)bestuursleden en adviseurs die belangeloos meewerkten. Dankzij ambtenaren en politici.
Dankzij het ondernemersfonds en Utrechtse
organisaties zoals Utrecht Marketing en
de vrijwilligers die de Sinterklaasintochten
organiseren en dankzij mensen die mooie
dingen in de binnenstad organiseren.
Zeker ook dankzij de onvermoeibare inzet
van centrummanager Jeroen Roose-Van
Leijden. En dankzij u. Omdat u meedenkt
en meepraat. Omdat u waarde toevoegt
aan de stad. Omdat u niet opgaf toen het
moeilijk werd. U staat er niet alleen voor.
Tien jaar geleden niet. En de komende tien
jaar ook niet.
Arjan Kleuver
Voorzitter CMU

Een nieuw
begin
Ik zie mezelf nog zitten, tien jaar geleden, in een kantoorruimte boven de
Bijenkorf voor het sollicitatiegesprek
voor de functie van centrummanager
voor het centrum van Utrecht. Het is
maar goed dat ik op dat moment geen
weet had van de grote belangstelling
voor de functie want ik was al zenuwachtig genoeg.
Ik herinner me uit ons gesprek vooral nog
de vraag van Tom Broekman: “Ben je wel
van plan om je voor langere tijd aan het
centrum van Utrecht te verbinden?”. Want
het was zoals Tom zei: “Wel een functie
waarbij je echt wel tijd nodig hebt om de
stad beter te leren kennen en waarin je
van betekenis kunt zijn.” Tom gebruikte
destijds de metafoor van ‘de sleutel’ van
de stad ontvangen om dit kracht bij te
zetten.
Inmiddels zijn we tien jaar verder en heb
ik geleerd hoe leuk, leerzaam en dankbaar
het is om me op een dergelijke sleutelpositie bezig te houden met de verschillende
vraagstukken die spelen in het centrum
van Utrecht.
Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen en
kan ik vertrouwen op feedback, ondersteuning en rugdekking van een deskundig en zeer betrokken bestuur want
zonder Jan, Tom, Arjan, Hans, Sebastiaan,
Marjolein, Maryse, Marco, Patrick, Emiel,
Eva en voor hen Arthur, Jos, Joyce, Arjan,
Mia, Ward, Matthijs, Wilfred, Francis,
Peter, Rien, Joris, Hilko, Brigit, Jacques,
Helga, Martin, Iris, Jeroen en Jacq, de
inzet en ondersteuning van Redmar,
Sara, Vera, Thijs-Jan, Meindert, Annelies,
Femke, Janneke, Vincent en de inzet van
alle samenwerkingspartners van CMU, was
het niet gelukt om in de afgelopen jaren
die vraagstukken te beantwoorden, de
uitdagingen het hoofd te bieden en met
CMU te staan waar we nu staan.
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Het harde werk door ondernemers,
vastgoedeigenaren en gemeente werd
afgelopen najaar beloond met mooie rapportcijfers van bezoekers in de rapportage
van het Koopstromenonderzoek 2021. Dat
resultaat was zeker niet vanzelfsprekend
en na tien jaar zijn de vraagstukken nog
lang niet allemaal beantwoord.
Gelukkig kan ik bij het beantwoorden van
die vraagstukken inmiddels bouwen op
tien jaar kennis en ervaring in het centrum, een relevant netwerk van ondernemers, vastgoedeigenaren en instanties
binnen Utrecht en ver daarbuiten en een
netwerk van gelijkgestemde centrumprofessionals waaraan ik als een van de vier
initiatiefnemers van een opleiding voor
centrummanagers nog iedere dag mag
bouwen.
Tien jaar geleden vierde CMU haar eerste verjaardag met een bijeenkomst in
Museum Speelklok. Na de Coronaperiode
voelt deze periode als een nieuw begin.
Ik ben trots op de sleutelfunctie die CMU
al tien jaar vervult en sleutel ook de komende jaren, samen met jullie allemaal,
graag nog even verder aan dit prachtige
centrum.
Proost! Bedankt voor de fijne samenwerking en op naar het volgende lustrum.
Tot ziens in het centrum
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Een prachtige
mijlpaal
2022 is voor zowel CMU als Ondernemersfonds Utrecht (OfU) een bijzonder
jaar, we vieren beide ons tienjarig bestaan. Niet gek natuurlijk, want de oprichting van CMU en OfU liggen in elkaars verlengde. CMU is in de binnenstad als
professionele uitvoeringsorganisatie actief en bekostigt dit met de middelen van
OfU waardoor de collectieve projecten ook daadwerkelijk collectief gefinancierd
worden. Zo vullen we elkaar goed aan en de afgelopen tien jaar hebben we met
veel plezier een goede samenwerking opgebouwd.
Naast onze jubilea is 2022 ook een bijzonder jaar omdat het voelt als een nieuw begin. We laten - daar gaan we vanuit - een
ingewikkelde periode achter ons die wel
veel veranderingen met zich heeft meegebracht. Bepaalde ontwikkelingen zijn in
een versnelling geraakt: denk aan online
winkelen, hoge vastgoedprijzen, leegstand
en veranderingen in reisbewegingen van
toeristen. Wat doet dat met de ondernemers in onze prachtige binnenstad? Gelukkig sta je niet alleen en hebben kunnen
we erop vertrouwen dat CMU het voortouw
neemt om deze uitdagingen gezamenlijk
op te pakken. Een initiatief als Morgen
Mooier Maken is een prachtig voorbeeld
van publiek-private samenwerking waarbij
volop gebruik wordt gemaakt van creatieve oplossingen.
En ook als stad hebben we dit jaar een
hoop te vieren! Dit jaar bestaat Utrecht
900 jaar wat gemarkeerd wordt door een
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aantal mooie evenementen: de singel is
weer rond, de Vuelta komt naar Utrecht
en de Sint Maarten Parade kan weer op
grootse wijze gevierd worden.
Na twee jaar stilzitten, pakken we elke
gelegenheid aan voor een mooi feestje: zo
werd in het eerste weekend van april de
opening van de terrassen opgeleukt met
allerlei artiesten. Dat er overal sneeuw lag
mocht de pret niet drukken. Vol optimisme
treden we het voorjaar tegemoet!
Tot slot wil ik CMU namens iedereen bij
OfU van harte feliciteren met haar tiende
verjaardag. Een prachtige mijlpaal en dank
aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen: het bestuur en de organisatie achter
CMU en ook alle ondernemers in de binnenstad.
Kyra Kasel
Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

Samenwerken
met impact

Een belangrijk onderdeel van de filosofie van Utrecht Marketing is dat wij niets
zonder partners doen en de samenwerking met CMU is hier een prachtig voorbeeld van. Sinds de oprichting van Utrecht Marketing in 2017 is de band tussen
onze organisaties steeds steviger geworden, maar de afgelopen twee jaar hebben wij elkaar echt gevonden. Daarover zo meer. Allereerst natuurlijk van harte
gefeliciteerd met tien jaar CMU, een jubileum dat smaakt naar meer.
Toen de wereld een goede twee jaar
geleden van de een op de andere dag
veranderde en Nederland op slot ging,
kreeg de samenwerking tussen CMU en
Utrecht Marketing vleugels. Ik herinner mij
nog goed hoe wij elkaar vonden en samen
met de gemeente in de oplossingenmodus schoten. Het resultaat: de impactvolle campagne Utrecht Verbindt, die een
podium bood aan alle positieve initiatieven
van ondernemers en bewoners.
Vanaf dat moment ging het hard. Met
elkaar werkten we aan de zomercampagne
Vakantie in ons stadsie, Haal Utrecht in
Huis, de herstelcampagne Zie je in Domstad op basis van mobiele data, perspectiefsessies en Utrecht Lumen. Bijzondere
vermelding voor Kleur de stad, want wat
werden er indrukwekkende tekeningen op
de diverse gebouwen geprojecteerd. Stuk
voor stuk mooie initiatieven die door een
snelle en professionele oplossingsgerichte
samenwerking tot mooie resultaten hebben geleid. Gaaf ook om te zien hoe we
met onze acties meer aandacht voor lokale
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producten hebben kunnen genereren.
Daarnaast maakten we op beleidsmatig
vlak meters, bijvoorbeeld met de tien punten tellende herstelnota.
April 2021 werden in de Winkel van Sinkel
de handtekeningen onder ons partnership
gezet, wat CMU officieel strategisch partner van Utrecht Marketing maakte. Samen
versterken we het merk Utrecht, niet
alleen door erover te praten, maar vooral
door te doen. Door met elkaar campagnes
te ontwikkelen en activiteiten te organiseren. Voor bewoners én bezoekers. Op
structurele basis want we hebben niet voor
niets uitgesproken om tot een duurzame
en meerjarige campagnestijl te komen.
Ik kijk ernaar uit deze ambitie te realiseren en gezamenlijk door te gaan op de
ingeslagen weg want de combinatie CMU/
Utrecht Marketing heeft veel potentie.
Cor Jansen, directeur
Bestuurder Utrecht Marketing

Utrecht samen
mooier maken
De Vereniging van Commercieel
Onroerend goed eigenaren in
Utrecht Centrum (VCOC) heeft twee
bestuurszetels in CMU. Vastned
neemt één daarvan in en Tom Broekman de andere als bestuurslid en
tevens penningmeester. Vastned
belegt in alle grote steden in Nederland en constateert dat vele jaloers
zijn op het CMU-bestuursmodel.

Steden als Amsterdam en Den Haag
werken met het BIZ-model. Dit is echter
vaak op straatniveau georganiseerd en
dan is er ook nog een aparte eigenarenBIZ en gebruikers-BIZ. De kracht van
CMU is dat er één bestuur is voor het hele
centrum waarin alle belangengroeperingen zijn vertegenwoordigd. In de praktijk
blijkt dat wat goed is voor het economisch
functioneren van het centrum ook goed
is voor deze groeperingen. In al die jaren
hebben we hierin onderling nauwelijks
tegenstrijdige belangen bemerkt. Daarnaast ontstaat er door de bundeling ook
financiële slagkracht. Hierdoor heeft CMU
professionele ondersteuning kunnen inhuren, waardoor dit het niveau van vrijwilligerswerk overstijgt. Tot slot is CMU ook de
gesprekpartner van de Gemeente Utrecht
geworden als het gaat over zaken die het
economisch functioneren van het centrum
betreffen.
Heeft CMU zich inmiddels overbodig
gemaakt? Nee, de uitdagingen blijven.
De afgelopen twee jaar heeft het centrum geleden onder de gevolgen van de
coronapandemie. En net nu we hiervan
opkrabbelen, is er de Oekraïneoorlog en
dichterbij huis de energiecrisis en oplopende inflatie. Dit voelt de consument in
zijn portemonnee en de zorg is dat dit leidt
tot noodgedwongen bezuinigingen in het
bestedingsgedrag.
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Toch kijken we ook hier overheen en blijven we optimistisch. Het inwonersaantal
van Utrecht blijft groeien, het centrum is
aantrekkelijk door de mix van de historische binnenstad en het moderne en mooi
ontwikkelde Hoog Catharijne en eigenaren
blijven investeren in het optimaliseren en
verduurzamen van de panden. Verder omarmen zowel eigenaren als de gemeente
het ‘wonen boven winkels’. Al mag het
vergunningstraject nog wel wat soepeler verlopen. Maar wonen boven winkels
brengt leven in de binnenstad en levert
een bijdrage aan de bestrijding van de
woningnood.
Vastned heeft veel contact met winkelformules en we merken dat Utrecht nog
steeds als een aantrekkelijke stad wordt
gezien om een winkel te openen. Ook al
matcht de vraag naar de wat grotere panden soms niet goed met het aanbod van
veelal kleinere panden en is de gemeente
helaas nog geen voorstander van het samenvoegen van panden.
De VCOC blijft pro-actief en met veel
plezier haar inbreng geven. We willen
Utrecht samen mooier maken. Op naar de
volgende tien jaar!
Hilko Hartog
VCOC

Duurzaam
cultureel
ondernemerschap
Al sinds de oprichting van CMU zijn de
musea van Utrecht met een zetel in
het bestuur vertegenwoordigd. Terugkijkend ben ik heel tevreden dat de
waarde van kunst en cultuur, de culturele ondernemers, in deze stichting
duidelijk op waarde wordt geschat.
Dat is terecht. Kunst en cultuur zorgt
voor een verhoging van de economische waarde van de stad, naast
allerlei andere waarden natuurlijk.
In de afgelopen jaren hebben we mede om
die reden vanuit CMU financieel bijgedragen aan verschillende evenementen en
festivals, met als doel om meer bezoekers
naar de binnenstad van Utrecht te trekken.
We zien echter ook dat het veelal incidentele speldenprikken zijn die soms wel en
soms niet zorgen voor een piek in het aantal bezoekers. De komende jaren willen we
onze focus verleggen, anders investeren.
De marketing & communicatiegelden gaan
we daarom vooral inzetten op duurzame
campagnes. Dit houdt bijvoorbeeld bij
musea in dat we niet de tijdelijke tentoonstellingen gaan promoten, maar dat we investeren in het vergroten van de bekendheid van de musea en erfgoedplekken zelf,
alsook hun vaste collectie.
We laten zien dat het aantrekkelijk is een
bezoek aan één of meerdere van deze
plekken te combineren met winkelen en/
of lunchen, borrelen en dineren in één van
de bijzondere horecagelegenheden die
Utrecht rijk is. Dat een dag daarvoor te
kort is en dat er niet mooiers is dan een
verblijf in Utrecht, waarmee we ook de
hotelbranche een impuls willen geven. En
we hopen natuurlijk dat men de volgende
dag weer de regio ingaat. Door in te zetten
op deze verbreding stimuleer je langer
9
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verblijf. Hiervoor willen we de samenwerking met andere ondernemersverenigingen
en stadspromotie in Utrecht en omgeving
intensiveren.
Door in te zetten op meerjarige terugkerende campagnes en structurele partnerships aan te gaan, willen we Utrecht als
aantrekkelijke bestemming voor toeristen goed in de markt zetten. We werken
hierbij nauw samen met Utrecht Marketing
en zetten daarbij nadrukkelijk in op de
cultuurtoerist.
Het is een lastige tijd geweest voor zowel
de commerciële als culturele ondernemer
en we realiseren ons ook dat het trekken van toeristen voor- en nadelen heeft
voor steden. We denken echter dat we ze
als ondernemers van de binnenstad ook
keihard nodig hebben om te overleven,
leegstand en verpaupering tegen te gaan.
Zo kunnen we Utrecht aantrekkelijk houden voor bewoners én bezoekers. Daarvoor blijven we ons inzetten, niet eenmalig
maar duurzaam.
Marco Grob
Zakelijk Directeur Centraal Museum/
Voorzitter Samenwerkende Utrechtse
Musea (SUM)

Wat deden we tijdens de afgelopen
twee bijzondere jaren
Soms moest het werkelijk uit de tenen komen om weer iets te bedenken in
een periode waar we op een gegeven moment murw van werden. Toch wisten
we tijdens de afgelopen twee bijzondere jaren binnen de beperkte kaders met
elkaar telkens iets te verzinnen wat wél mogelijk was.

Ommetje Dom
Er werden door veel mensen ommetjes gelopen. Met verschillende projecten hebben we
daarop ingespeeld. Zo stonden er tijdens de kerstvakantie 2020-2021 meer dan zevenentwintig Dommy-kinderknuffels in verschillende etalages. Als kinderen ze allemaal hadden
gevonden wonnen zij een knuffel in de vorm van de domtoren en een beklimming van de
Dom.
Inpakwinkels
Om het winkelaanbod van
een kwartier te promoten
was er een etalagewinkel
met producten van verschillende winkels. Zo was er een
leegstaande winkel opgevuld en trok de etalage met
producten de aandacht. Naast
de etalagewinkel zijn er ook
“Ik pakje in winkels” geweest
waar bezoekers in de decemberperiode hun cadeaus kosteloos konden laten inpakken.
Dit voor een snellere doorvoer van klanten in winkels
waar toen een maximum
voor gold. Het initiatief heeft
destijds ook nog de landelijke
pers gehaald.
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Leenparaplu’s
In dezelfde periode introduceerden we de leenparaplu’s voor klanten die buiten moesten wachten of die na hun winkelbezoek droog verder konden. Voor bezoekers die wilden
uitrusten zijn de lantaarnpaalkussens op de Lange Elisabethstraat vernieuwd en verder
uitgerold naar de Steenweg. Ook hebben we meermaals de bezoeker verrast met mobiel
entertainment.
Vintageroute
Iets gelijks organiseerden we later tijdens
Pasen met een letterspeurtocht waarbij je
paaseitjes kon winnen als je de zin goed wist
af te maken. Ook lichtproject ‘Kleur de Stad’
speelde hierop in. In het centrum waren zes
iconische gebouwen uitgelicht met tweehonderd tekeningen gemaakt door jong en oud.
Tegen de schemering en in de avond waren
de projecties te bewonderen. Het zorgde
voor heel wat posts op social media. Maar
ook de gemaakte vintageroute gaf mensen
de gelegenheid om middels een ommetje
met vierentwintig zaken kennis te maken.
Mondkapjes
Ook de mondkapjes in Utrechtse stijl zijn
welkom ontvangen door bezoekers en ondernemers. Het heeft zelfs nog een mooie foto
opgeleverd met de burgemeester die het
mondkapje droeg.
Dit is slechts een kleine greep uit de gedane projecten. Heb jezelf een goed idee of
initiatief laat het ons weten. We denken graag mee en nemen de uitwerking uit handen.
11
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Morgen Mooier Maken
Op 29 september 2020 kwamen vastgoed, gemeente en Centrummanagement
Utrecht bijeen over de toenemende leegstand in het hart van het centrum. Hier
spraken we met elkaar af dat een actieve aanpak nodig is en dat de markt dit
probleem niet vanzelf zou oplossen. Deze uitspraak leidde tot een convenant
om actief de leegstandsproblematiek met elkaar vorm te geven: Morgen Mooier
Maken.
wat in de praktijk komt kijken bij een
transformatie of bij initiatieven die zich
melden. Door dit samen met elkaar aan te
gaan, konden vouwen in bepaalde processen worden gladgestreken.
Via ‘Start in het Hart’ meldden zich meer
dan honderd initiatieven en startende,
maar ook bestaande, ondernemers. Dit
resulteerde erin dat we meer dan vijfentwintig initiatieven een tijdelijke plek hebben kunnen geven. Daarnaast zijn meer
dan vijf ondernemers daadwerkelijk gestart met een winkel naar aanleiding van
ons initiatief. Er zijn momenteel tien transformatieprojecten gaande met een potentie van tachtig woningen boven winkels.

Doel van het convenant: verrijking van
het kernwinkelgebied. Dus: van een plek
waar je iets koopt naar een plek waar je
graag wilt verblijven. En dit ingevuld door
initiatieven en winkels die een Utrechts
DNA hebben.
We riepen initiatieven en ondernemers op
zich te melden. Om de eerste stap naar
ondernemen in het centrum laagdrempelig
te maken, startten we de website
www.startinhethart.nl. Op deze website
hebben we verhalen gebundeld van bestaande ondernemers, geven we informatie over Utrecht en brengen we de actuele
leegstand in kaart. De gemeente Utrecht
riep een subsidieregeling in het leven om
transformaties, zoals het wonen boven
winkels, te stimuleren.
In de tussentijd organiseerden we meerdere momenten om alle betrokken partijen
te informeren over de voortgang. Hier
werden aandachtspunten besproken over
12
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De leegstand in Utrecht bedroeg in 2020
meer dan veertig panden. Eind december
2021 was dit aantal teruggebracht tot
vijfentwintig. Er blijft nog een boel te doen
maar verenigd met elkaar blijven we onze
schouders onder het bruisende centrum
zetten.

Aandachtsgebied

Toekomst en onderzoek

Inzicht door data

Tijdens de lockdowns waren de winkelstraten leeg

Voor CMU is het de afgelopen periode steeds belangrijker geworden om aan de
hand van data inzicht te krijgen in het economisch functioneren van het centrum. Door data over bezoek, verblijf en bestedingen is het voor CMU mogelijk
om proactief regie te voeren op de aandachtsgebieden en projecten die spelen
in het centrum. Tijdens de coronalockdowns speelde data een cruciale rol in het
duiden van bezoekersaantallen en het ontkrachten van onterechte beelden over
drukte en onderbuikgevoel.
Als je het centrum beschouwd als een
bedrijf, dan is dit een bedrijf met circa
1400 aandeelhouders (ondernemers en
vastgoedeigenaren), ca. 14.000 medewerkers, een omzet van 1,5 miljard euro dat
jaarlijks goed is voor 32 miljoen bezoeken.
Binnen het aandachtsgebied Toekomst en
Onderzoek doen we al tien jaar regelmatig
onderzoek naar de ontwikkeling van bezoek
aan het centrum door het uitvoeren van
passantenonderzoek. Maar CMU onderzocht
ook de ontwikkeling van de leefbaarheid in
het centrum door bewoners te ondervragen
naar de ontwikkelingen in het woonklimaat
in de afgelopen jaren. Het verzamelen van
data geeft inzicht in het functioneren van
het centrum en stelt ons in staat te bepalen
of de projecten, activiteiten en marketinginspanningen die we plegen, de gewenste
vruchten afwerpen. Data maakt het voor
ons ook mogelijk om effectief bij te sturen
op de langlopende en kortdurende bezoekerscampagnes en de impact van deze
campagnes op daadwerkelijk bezoek en
bestedingen te meten.
Op dit moment beschikt CMU al over
kwantitatieve data als het aankomt op de
ontwikkeling van bezoek aan het centrum
voor een aantal van de grote winkelstraten. Samen met de gemeente Utrecht
werkt CMU aan een netwerk van 21
telsensoren die op korte termijn nog beter
13
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inzicht moeten bieden in de ontwikkeling
van bezoek. Tijdens Koningsdag worden
hiermee de eerste proeven gedraaid. Door
samenwerking met INRetail en Platform De
Nieuwe Winkelstraat hebben de gemeente
en CMU ook de beschikking over de ontwikkeling in omzet en bezoek bij (een deel
van) de grootwinkelbedrijven in Utrecht en
via een eigen dashboard ook inzicht in de
ontwikkeling van meer kwalitatieve data
zoals onder meer herkomst, verblijfstijd,
en combinatiebezoek.
Uit een analyse van het eerste kwartaal
blijkt dat bezoekers inmiddels al weer
aardig de weg weten te vinden naar het
centrum van Utrecht. In de betere weekenden ligt het bezoek weer boven het
niveau van 2019 (20-30%). Door de week
blijft het bezoek vooralsnog wat achter
(-/- 20-40%).
De komende periode staat in het teken van
de doorontwikkeling van een dashboard
voor het centrum waarin indicatoren als
bezoek, verblijfstijd, besteding, leegstand
centraal zullen staan. Bij de ontwikkeling van dit dashboard trekt CMU nauw op
met de gemeente Utrecht en met Utrecht
Marketing.
Verantwoordelijk vanuit het bestuur:
Eva Aertssen en Arjan Kleuver

Aandachtsgebied

Ondersteuning en Ontwikkeling Ondernemers

Digitalisering en kennis delen
Afgelopen periode heeft dik onderstreept hoe belangrijk het voor een fysieke
onderneming is om digitaal goed vindbaar te zijn en je verhaal te kunnen vertellen. Daarnaast is het delen van kennis onder ondernemers een belangrijke
sleutel om te werken aan de toekomstbestendigheid en het onderscheidend
vermogen van ondernemerschap in het centrum van Utrecht.
Binnen dit aandachtsgebied richten we ons
enerzijds op de onderlinge communicatie
tussen ondernemers (binnen verschillende
branches en centrumkwartieren) en anderzijds op de ontwikkeling en het stimuleren
van ondernemerschap in het centrum.
Eind 2019 zijn we daarom al begonnen
met een uitgebreid trainingsprogramma
bestaande uit een digitale scan, trainingen
en workshops om ondernemers te helpen
hun digitale vindbaarheid en prestaties
te verbeteren en daarmee ook de prestaties van hun fysieke onderneming te
versterken. We hadden al het plan om
dit trainingsprogramma door te zetten
maar doordat de urgentie van deze zaken
tijdens de coronapandemie werd onderstreept kwamen er substantieel meer middelen vrij om hierop in te zetten.
Uiteindelijk hebben ruim 200 horecaondernemers, waarvan 163 uit Utrecht en 420
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retailondernemers waarvan 192 uit Utrecht
deelgenomen aan het ondersteuningsprogramma dat door CMU en Get On met
financiële ondersteuning van gemeente en
provincie tot stand kwam.
Maar hier blijft het wat ons betreft niet bij.
We hebben daarom een financieringsaanvraag gedaan bij de landelijke MKB-ideeregeling voor het ontwikkelen en aanbieden van masterclasses op het gebied van
digitalisering. De inhoud hiervan ontwikkelen we mét ondernemers uit het centrum.
Het resultaat: de masterclasses kunnen
we de komende twee jaar zelf aanbieden
en de kennis delen met ondernemers uit
het centrum. Daarnaast blijft het onze
ambitie om ondernemers te faciliteren om
onderling kennis te delen en daarmee ook
een bijdrage te leveren aan het ondernemerschap in het centrum. We denken
hierbij onder meer aan de organisatie van
laagdrempelige intervisiegroepen waarbij

ondernemers ervaringen kunnen delen en
kennis uit kunnen wisselen.
De afgelopen periode kregen we ook de
beschikking over ons eigen communicatieplatform CMU Community. Dit platform stelt
ons en jullie in staat om nog actueler en
gerichter te communiceren met ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum.
Ruim 70 procent van de ondernemers en
vastgoedeigenaren in het centrum leest
minimaal eenmaal per maand de berichten
op dit platform. Onze ambitie is om binnen
dit platform nog meer de samenwerking
te zoeken met de gemeente om te zorgen dat de informatiewaarde en dichtheid

van dit platform de komende periode nog
verder toeneemt. Ook zijn we nog een slag
aan het maken om ervoor te zorgen dat
een nog grotere groep ondernemers en
vastgoedeigenaren een hoge betrokkenheid
heeft op dit platform en breiden we iedere
dag ons bereik uit met het toevoegen van
ondernemers en vastgoedeigenaren op
dit platform. Op dit moment zijn op dit
platform ca. 1400 bedrijven actief: retail-,
horeca-, cultuur- en vastgoedeigenaren.
Verantwoordelijk vanuit het bestuur:
Hans Berkhuijsen en Sebastiaan van
Pommeren

Aandachtsgebied

Bereikbaarheid

Hoe kun je in het centrum komen?
Gelukkig weten bezoekers de weg naar het centrum van Utrecht te vinden nu alles weer mogelijk is. In lijn met onze aandachtspuntennotitie Bereikbaarheid en
ons 10-puntenherstelplan dat we samen met INRetail, de Utrechtse musea, KHN
en Utrecht Marketing schreven, blijf het belang van positieve communicatie over
de wijze waarop je wél naar het centrum kunt komen onverminderd overeind.
Vanuit het aandachtsgebied Toekomst en
Onderzoek weten we dat het centrum van
Utrecht goed is voor een omzet van 1,5
miljard euro en dat het centrum jaarlijks
goed was voor 32 miljoen bezoeken. Het
lijkt dan ook evident om ervoor te zorgen
dat dit gebied goed bereikbaar is voor be15
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zoekers via alle modaliteiten: te voet, per
fiets, openbaar vervoer en met de auto.
Afgelopen periode hebben we vanuit dit
aandachtsgebied onder meer input geleverd op de voorgenomen uitbreiding van
het voetgangersgebied, de studies naar de

varianten voor de Zuidpoort, de inrichting
van het Lombokplein en de uitwerking van
de visie op mobiliteit.
Binnen de werkzaamheden van dit aandachtsgebied valt ook de deelname van
CMU binnen de Commissie van advies
inzake bevoorradingsaangelegenheden in
Utrecht (CABU). Hierbij mengen we ons
samen met de vervoerdersorganisaties TLN
en Evofenedex en MKB Nederland in de
bevoorradingsvraagstukken die voorliggen
voor het centrum. Hieronder vallen onder
meer de vraagstukken ten aanzien van de
venstertijden, uitbreiding van het voetgangersgebied en de aanpak van werven en
de daarmee gepaard gaande aslastbeperkingen. Wij maken ons er hard voor dat
ondernemers in het centrum bevoorraad
kunnen worden en vastgoedeigenaren onderhoud en transformaties kunnen uitvoeren aan hun vastgoed.
Actuele vraagstukken die op dit moment
spelen zijn onder meer de inrichting van
het Lombokplein en de keuze voor de
inrichting van de Zuidpoort. Hierbij denken
we bij voorkeur in een vroegtijdig stadium
met de gemeente mee over dergelijke
vraagstukken en leveren onze bijdrage bij
inspraakprocedures.
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Uitgangspunt hierbij is de notitie die we
hebben gemaakt voor de bereikbaarheid
van het centrum voor de auto, de fietser,
de voetganger, het openbaar vervoer en
touringcars.
Hierbij staat een robuuste verbinding
richting centrum, dat wil zeggen op ieder
moment binnen tien minuten met de auto
vanaf de ring in een van de parkeergarages
rondom de Singels onder meer centraal.
Komende periode blijven we in gesprek
over de communicatie over bereikbaarheid:
We communiceren zoveel mogelijk over de
manieren waarop het centrum wél bereikbaar is in tegenstelling tot het benadrukken
van alle opties die niet mogelijk zijn, we
trekken samen met de gemeente Utrecht
op bij het communiceren van de uitstekende bereikbaarheid van Utrecht en onderhouden een actieve relatie met de pers
omdat zij een belangrijke partner zijn in de
wijze waarop Utrecht communiceert over
haar bereikbaarheid.
Verantwoordelijk vanuit het bestuur:
Jan Hagenouw en Rinus Griep/
Tessa van Beekhuizen

Aandachtsgebied

Marketing

De rode draad
Vanuit dit aandachtsgebied willen we zorgen voor een significante versterking
van een aantrekkelijk, gastvrij en bereikbaar centrum waarbij de belangen van
ondernemers, horeca en cultuur optimaal worden behartigd teneinde (nieuwe)
bezoekers aan te trekken en herhaalbezoeken te genereren.
In de tijd waarin corona het gewone leven
domineerde heeft de focus binnen het
aandachtsgebied Marketing vooral gelegen
op een gastvrije boodschap en bezoekers
vertellen dat het nog steeds goed mogelijk
was om binnen de geldende maatregelen
het centrum van Utrecht op een veilige en
verantwoorde manier te bezoeken. Hierbij
hebben we ondernemers ondersteund met
bezoekerscampagnes waarbij lokaal ondernemerschap en de boodschap koop lokaal
centraal stonden. Ook hebben we door een
samenwerking met de Fietskoerier tijdens
de laatste lockdown gratis bezorgen van
internetbestellingen binnen Utrecht mogelijk gemaakt.
Afgelopen december hebben we samen
met Mr. Beam ‘Kleur de Stad’ geïnitieerd
en gerealiseerd. Een evenement waarbij
er in december 6 kenmerkende gevels in
het centrum werden gezet aan de hand
van kleurplaten die door ruim 200 mensen
in de leeftijd van 2-73 werden gemaakt.
Komend jaar geven we een vervolg aan
dit project en breiden we opnieuw de
Nederlandse Filmroute uit met een nieuwe
17
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locatie waar een Nederlandse film is opgenomen.
Afgelopen jaar hebben we in de zomer en
in het najaar ingezet op een bezoekerscampagne die bij moest dragen aan het
duurzame economisch herstel door het
gericht aanspreken van de doelgroepen
die waren afgestemd op de doelgroepen
zoals die door Utrecht Marketing zijn
geformuleerd. Doel van deze campagne
was om via online advertenties bezoekers
te verleiden tot een fysiek bezoek aan het
centrum. Het effect van deze campagnes
was uiteindelijk 100.000 extra bezoeken
aan het centrum van Utrecht. Inhoud van
de campagne was het aanbod aan retail,
horeca en cultuur dat het centrum rijk is.
Ook als er geen evenementen of activiteiten zijn, heeft het centrum bezoekers
genoeg te bieden. Daarom kiezen we de
komende jaren voor een strategie waarbij
een jaarronde bezoekerscampagne het
fundament vormt voor een communicatielaag waarin we online altijd zichtbaar zijn
als relevante bestemming voor de stedelij-

ke, regionale en nationale bezoeker waarbij het rijke aanbod aan retail, horeca en
cultuur centraal staat. Binnen deze campagnes meten we de impact van advertenties in impressies en daadwerkelijk fysiek
bezoek aan het centrum. Bovenop deze
‘always-on’ laag kiezen we voor piekcampagnes met extra inzet en zichtbaarheid
rondom momenten die ertoe doen. Dit jaar
zullen dat onder meer het openingsweekend en de programmering zijn van Utrecht
900, de Vuelta, het UITfeest en de opening
van de singels en de decemberperiode.
Om onze doelstellingen op het gebied
van marketing te bereiken, gaan we een
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substantieel bedrag vrijmaken in de CMUbegroting voor bezoekerscampagnes en de
piekcampagnes en kleine evenementen of
evenementen die slechts indirect bijdragen
aan de doelstelling minder ondersteunen.
We blijven intensief samenwerken met
Hoog Catharijne, Utrecht Marketing, de
culturele sector, horeca, ondernemers en
andere belanghebbenden door een paar
evenementen stadsbreed te trekken en
groot te maken.
Verantwoordelijk vanuit het bestuur:
Marco Grob en Maryse François

Aandachtsgebied

Openbare Ruimte

Aandacht voor verblijfskwaliteit
Tijdens het Koopstromenonderzoek 2021 behaalde ons centrum mooie cijfers.
Hoewel onze ambities voor de kwaliteit van de openbare ruimte verder gaan
dan cijfers, is het wel mooi om te zien dat de bezoeker het centrum van Utrecht
op zowel sfeer en uitstraling (8,3) als netheid (7,6) hoger waardeert dan de
benchmark en de centra van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
CMU voert intensief het gesprek over het
beheer en onderhoud van het centrum
en leveren input en feedback op grotere
ingrepen zoals grootschalige herontwikkelingen.
Binnen dit aandachtsgebied werken we
aan een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrum. Afgelopen periode hebben we
ons samen met ondernemers onder meer
gebogen op aanpassingen op het beleid
voor uitstallingen die ook in het centrum
straks meer ruimte moeten bieden aan
ondernemerschap, op het optimaliseren
van de inzameling van papier/karton
op woensdag, op het verbeteren van de
communicatie over inzamelmomenten en
aanbiedmomenten en op de mogelijkheden
die er zijn om bijvoorbeeld de Steenweg
meer te vergroenen binnen het programma Morgen Mooier Maken.
Tijdens de coronaperiode hebben we vanuit
dit aandachtsgebied snel geschakeld als
het ging om de inrichting van de openbare
ruimte waarbij er wat ons betreft, bin19
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nen de mogelijkheden en beperkingen van
overheidsmaatregelen en eisen, veel aandacht moest zijn voor een gastvrije boodschap richting bezoeker. Resultaat hiervan
waren onder meer de welkomstmatten,
wachtstippen en het op- en juist ook weer
afschalen van de maatregelen bij bezoekersmanagement op rustige momenten.
Het besluit om het voetgangersgebied permanent uit te breiden biedt mogelijkheden
om de verblijfskwaliteit binnen dit gebied
samen met ondernemers en gemeente
verder te vergroten. Hierbij trekken we ook
nauw op met Bereikbaarheid als het gaat
over het op een nette manier stallen en
opvangen van fietsen buiten dit gebied.
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, bijvoorbeeld het stallen van fietsen, zitelementen,

afvalbakken, groen, afval of verlichting.
Alleen op die manier komen we tot heldere
en pragmatische verbeterpunten.
Komende periode gaan we met de gemeente aan de slag om de Omgevingsvisie
Binnenstad handen en voeten te geven. Wij
zien in de gebiedsprofielen de mogelijkheid
om goede afspraken te maken over beheer
en onderhoud in de verschillende gebieden
maar ook mogelijkheden om het er met
elkaar over te hebben hoe de inrichting van
de openbare ruimte de veranderende functie van de binnenstad kan ondersteunen en
versnellen. Samen met Stadsbedrijven en
Toezicht en Handhaving zullen we afspraken en onderlinge verplichtingen vastleggen bijdragen aan een nog aantrekkelijkere
openbare ruimte en daarmee een gastvrij
centrum voor onze bezoekers.
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Komend jaar zetten we, in cofinanciering
met de gemeente, door middel van bloembakken aan lantaarnpalen, gevels en bruggen, van mei tot oktober opnieuw de stad
in bloei.
Op dit moment loopt er een aanbesteding
voor nieuwe sfeerverlichting die we, hopelijk rond de St. Maartenparade als afsluiting
van de feestelijkheden rondom Utrecht
900, in november zullen onthullen en daarmee zetten we het centrum in de donkere
dagen weer in sfeervol licht. Met als gevolg
van al deze inspanningen hopelijk weer
mooie rapportcijfers tijdens het volgende
Koopstromenonderzoek.
Verantwoordelijk vanuit het bestuur:
Tom Broekman en Marjolein Veenhof

Aanvragen en toekenningen…
Normaal gesproken zouden we hier een overzicht geven van de aanvragen en
toekenningen van het afgelopen jaar. Nu waren 2020 en 2021 bepaald geen
representatieve jaren te noemen. Bestedingen verliepen door de coronacrisis
totaal anders dan gepland. Hierbij een beperkt overzicht in woord in beeld van
twee bijzondere jaren.
Globaal overzicht 2021
Coronacommunicatiemiddelen
Bezoekerscampagne (footfall)
Bezoekerscampagne Zie je in Domstad
Stadsbrede programmering en mobiele acts		
Activiteiten en evenementen in de centrumkwartieren
Aanpak leegstand: Morgen Mooier Maken
Marketingcommunicatie en social media centrumkwartieren
Data en onderzoek
Uitbreiding AED’s in het centrum
Groenvoorziening
Sfeerverlichting
Kleur de stad
Bijdrage aan herinrichting Pandhof St. Marie
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.000
90.000
30.000
60.000
75.000
17.500
30.000
15.000
15.000
80.000
65.000
125.000
30.000

Begroting CMU 2022
Inkomsten
Trekkingsrecht 2022

€

860.000,00

Nacalculatie OZB

€

40.000,00

Restant Trekkingsrecht

€

250.000,00
€

1.150.000,00

€

100.000,00

€

1.250.000,00

€

36.700,00

€

800.000,00

€

190.000,00

€

46.000,00

BTW

€

15.625,00

Reservering vervanging feestverlichting

€

150.000,00

Onvoorzien

€

11.675,00

Totaal

€

1.250.000,00

Inkomsten derden
Bijdrage belangenvereniging HC 2022

€

35.000,00

Initiatievenfonds/EZ

€

25.000,00

Gemeentelijke bijdrage hanging baskets

€

40.000,00

Teruggave BTW

PM

Te besteden 2022
Uitgaven
Bestuurskosten
Voorzitter
Jaarconferentie
Algemene kosten
Verzekeringen
Huur voor kantoor/opslag

€
€
€
€
€

16.800,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
1.900,00

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

€
€
€
€
€
€
€

155.000,00
360.000,00
10.000,00
15.000,00
40.000,00
25.000,00
35.000,00

€

80.000,00

Economische activatie centrumkwartieren
Aanvragen voor economische activatie
Centrumcoach

€
€

150.000,00
40.000,00

Communicatie
Jaarlijkse kosten CMU Community
Jaarverslag
Digitale nieuwsvoorziening (nieuwsbrief, website)
Persbewerking

€
€
€
€

18.000,00
2.000,00
24.500,00
1.500,00

Feestverlichting
Feestverlichting, Energiekosten,
Aanbesteding, Hanging baskets
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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

Wie, wat, waar in het CMU-bestuur
Wie zijn de bestuursleden van CMU? Wie is wie en wie doet wat. En hoe u ze
kunt bereiken leest u hier.
Aandachtsgebied: Ontwikkeling en
Ondersteuning ondernemers
Sebastiaan van Pommeren (bestuurslid)
Overige ondernemers centrum
sebastiaan@vanpommeren.nl
030-2316769
Hans Berkhuijsen (bestuurslid)
Overige ondernemers centrum
utrecht@oilvinegar.nl
06-53964823
Aandachtsgebied: Marketing
Marco Grob (bestuurslid)
Samenwerkende Utrechtse Musea
mgrob@centraalmuseum.nl
06-29621952
Maryse François (bestuurslid)
KHN
maryse@dewinkelvansinkel.nl
06-54304489
Aandachtsgebied: Toekomst en
onderzoek
Eva Aertssen (bestuurslid)
VCOC
Eva.Aertssen@vastned.com
06-44995127
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Arjan Kleuver (voorzitter)
voorzitter@cmutrecht.nl
06-42679066
Aandachtsgebied: Bereikbaarheid
Jan Hagenouw (bestuurslid)
Belangenvereniging Hoog Catharijne
jan@hagenouw.net
06-54312512
Rinus Griep/Tessa van Beekhuizen
(adviseur)
Belangenvereniging Hoog Catharijne
Bedrijf/Klepierre
Aandachtsgebied: Openbare ruimte
Tom Broekman (secretaris/penningmeester)
VCOC
tombroekman@broekmanderodewinkel.nl
06-20738393
Marjolein Veenhof
Ondernemers Vredenburgkwartier
marjoleinveenhof@gmail.com
06-52824200

CMU zorgt voor 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.
Activiteiten en projecten die CMU uitvoert worden financieel mogelijk gemaakt dankzij Ondernemersfonds Utrecht.
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, Gertjan Kooij,
Aad van Vliet, Jelmer de Haas,
Danny van der Hoeven,
Femke van den Heuvel
Drukwerk
Multicopy Utrecht Centrum

Met dank aan
Jeroen Roose-van Leijden, Redmar
Hueting, Kyra Kasel, Hilko Hartog,
Jan Timmers, Sebastiaan Weijmans,
Cor Jansen, Marco Grob, Arjan Kleuver

