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Een centrum in beweging

Als ik je mijn Utrecht zou laten zien, waar 
zou ik je dan mee naartoe nemen? Het is 
moeilijk om deze vraag, die centraal staat 
in dit jaarverslag, te beantwoorden. Utrecht 
heeft zoveel te bieden. Maar waar mijn hart 
zéker sneller van gaat kloppen, is dat we 
steeds meer lokale ondernemers zien kiezen 
voor duurzaamheid en hergebruik. In het 
centrum komen veel toffe nieuwe winkelcon-
cepten van de grond, ook op plekken waar 
starters zich eerder níet konden vestigen. 
Ik ben daar heel blij mee – ik ben niet voor 
niets wethouder (circulaire) economie.    

 
Zeker nu na de heftige coronajaren alle deuren 
weer open zijn, weten bezoekers uit Utrecht en 
(ver) daarbuiten het centrum steeds beter te vin-
den. Ik durf te zeggen dat de stad bruist als nooit 
tevoren. De eerste resultaten van ‘Morgen Mooier 
Maken’, waar we in het afgelopen jaar samen met 
CMU hard aan hebben gewerkt, hebben daar een 
belangrijke bijdrage aan geleverd. Ik denk aan 
de verschuiving van ‘fast fashion’ en grote ketens 
naar vintage en lokale ondernemers. 

En het centrum ontwikkelt zich meer en meer als 
gebied waar mensen niet alleen willen winkelen, 
maar gewoon willen verblijven. Een ijsje eten, 
joggen langs de singel (wandelen mag ook!), 
etalages kijken, een drankje doen. Tegen deze 
achtergrond hebben we in het afgelopen jaar 
stevig ingezet op wonen bóven winkels. Een win/
win/win situatie, want op deze manier gaan we 
leegstand tegen, creëren we woonruimte en zor-
gen we ervoor dat het centrum ook na sluitings-
tijd een levendige plek is.
 
En we zijn nog niet klaar; het centrum is eigenlijk 
nooit af. Bij een eigentijdse stad als Utrecht – een 
stad waar gezond stedelijk leven voorop staat – 
hoort dat we blijven vernieuwen, blijven vergroe-
nen, blijven verduurzamen. Ik ben blij dat de 
gemeente daar, in goede samenwerking met CMU, 
een rol in speelt. Samen met lokale ondernemers 
natuurlijk, want uiteindelijk geven zíj onze stad 
kleur. 
 
Susanne Schilderman
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Verandering van 
spijs, doet eten
Nog nooit was ondernemen zo uit-
dagend als nu. De effecten van de 
lockdowns waren nog niet uitgewerkt 
toen personeelstekorten het herstel  
belemmerden en meteen daarna 
dwong inflatie u tot keuzes die u nooit 
had voorzien. Hoewel het lijkt dat 
we de laatste weken in iets rustiger 
vaarwater komen, vind ik de toekomst 
spannender dan ooit. Vanwege de on-
voorspelbare externe factoren, maar 
ook omdat Utrecht zelf verandert.

Die onzekerheden maken ondernemen niet 
makkelijker, maar veranderingen zijn niet 
per se negatief. Dat hebben we de afge-
lopen tijd gezien aan de invulling die aan 
leegstaande panden gegeven werd. Met het 
project ‘Morgen Mooier Maken’, een samen-
werking tussen CMU, de gemeente, Utrecht 
Marketing en vastgoedondernemers, 
hielpen we ondernemers die in het centrum 
startten aan panden. Dat lukt behoorlijk 
goed. De formules waarmee nieuwe on-
dernemers beginnen zijn vaak echt anders 
dan we kennen: vintage, duurzaamheid en 
gezondheid spelen een steeds belangrijker 
rol. Zelfs nieuwsredacties vinden hun thuis 
in het Utrechtse centrum. 

Deze veranderingen zijn geen reden tot 
paniek, wel tot waakzaamheid. Gelukkig 
is Jacqueline Bots als centrumcoach – 
naast centrummanager Jeroen Roose-Van 
Leijden – CMU komen versterken. 
Jacqueline zal zich onder meer richten op 
uw betrokkenheid bij CMU en daarmee bij 
de ontwikkelingen in het centrum. 

De gemeente streeft veranderingen na. We 
merken gelukkig dat het College van B&W 
het belang van ondernemers zwaar laat 
wegen. De burgemeester en de wethouders 
Schilderman en Oosters willen duidelijk dat 
het centrum economisch gezond, levendig 
en veilig is en zijn voor CMU makkelijk te 
bereiken, constructief en meedenkend. 

Op het gebied van bereikbaarheid zijn de 
gesprekken taaier, maar ook daarover heb-
ben we recent betere afspraken kunnen 
maken. De mooie woorden en positieve 
houding van de gemeente ten spijt: CMU 
heeft wel zorgen over de financiële onder-
bouwing van die ambities. Een centrum dat 
verandert is prima en zelfs onvermijdelijk, 
maar verwacht niet van ondernemers dat 
ze die verandering financieren.

Het budget van CMU is voor 2023 hoger 
door veranderde regels van de gemeente. 
De financiering van het ondernemersfonds 
brengt automatisch wat onvoorspelbaar-
heid met zich mee en daar budgetteert 
het bestuur ook op. We kiezen ervoor om 
het grootste deel van dat extra budget 
wederom aan te wenden voor marketing. 
Onze motivatie: je kan het als onderneming 
nog zo goed voor elkaar hebben en willen 
inspelen op veranderingen, maar als er 
geen klanten zijn verkoop je niks. 

Je kunt dus stellen: in Utrecht blijft genoeg 
hetzelfde voor een stabiele basis en er ver-
andert genoeg om nieuwe kansen te zien, 
nieuwe ondernemingsmodellen te ontwik-
kelen. Verandering van spijs doet eten: 
aan u de taak daarop in te spelen. Daarbij 
is CMU ook in 2023 de partij die verbindt, 
communiceert, helpt en financiert. 

Arjan Kleuver
Voorzitter CMU 



5 Samen investeren in het centrum

Een belangrijk onderdeel in het hoofdstuk 
was weggelegd om het rijke aanbod aan 
retail, horeca, musea en overige cul-
tuur onder de aandacht te brengen van 
bezoekers uit de stad, regio en nationaal. 
We staken de bezoekerscampagne in een 
nieuw ‘Altijd jouw Utrecht…’ jasje waarin 
we bewoners en ondernemers vroegen om 
te vertellen wat zij mensen van binnen en 
van buiten Utrecht zouden laten zien. De 
campagne kreeg zowel online als fysiek 

in artikelen in magazines en overspannin-
gen in het centrum zichtbaarheid. Met de 
onlinecampagne wisten we circa 100.000 
(extra) bezoekers te verleiden tot een 
bezoek aan ons centrum.

Het heeft enorm geholpen dat we met 
filmbeelden tijdens het NFF en de bijbeho-
rende Nederlandse Film route, het unieke 
verhaal van St. Maarten in de vorm van 
een projectie op het Stadhuis en met de 
bijna 1000 tekeningen op gevels tijdens 
Kleur de Stad ook beschikten over prach-
tig beeldmateriaal om het verhaal van het 
centrum kracht bij te zetten.

De pagina 
omslaan…
Met 2022 is er weer een hoofdstuk 
toegevoegd aan het boek vol avon- 
turen van ondernemers en vastgoed-
eigenaren in het centrum van Utrecht. 
Het was geen saai hoofdstuk en er 
waren er genoeg verrassende wen-
dingen in het verhaal. Zo introduceer-
den we nieuwe en namen we afscheid 
van enkele vertrouwde karakters en 
wisten we onze ‘lezers’ te verrassen 
met bijzondere acties en verrassende 
projecten om zo hopelijk hun aan-
dacht bij het boek vast te houden.



Dit jaar is de sfeerverlichting in het cen-
trum vervangen. De nieuwe verlichting 
is niet alleen energiezuiniger, maar heeft 
ook een hogere dagwaardebeleving dan 
de vorige verlichting. De sfeerverlichting is 
op sommige plaatsen in het centrum nog 
niet optimaal dus in het volgende hoofd-
stuk bekijken we hoe we nog wat meer 
licht kunnen brengen. De strijd om de 
inzameling van bedrijfsafval te verbeteren 
– waarbij de belangrijke rol die inzame-
laars hierbij spelen tijdens de recente 
staking maar weer eens pijnlijk zichtbaar 
was – woedt nog onvermoeid voort en 
zowel de gemeente als CMU hebben hierin 
nog steeds hoge ambities.

Het hoofdstuk van 2022 stond ook in het 
teken van creatief gebruik van beschikbare 
ruimte. We vulden leegstaande panden 
tijdelijk en in sommige gevallen zelfs per-
manent in met retail, horeca, journalistie-
ke en/of culturele concepten en baanden 
de weg vrij voor een bloksgewijze aanpak 
voor een haalbaarheidsonderzoek voor 
wonen boven winkels en het vergroten van 
het verblijfsklimaat en vergroening van de 
Steenweg.

We wijden ook een paar alinea’s aan on-
derzoek en data. Met circa 20 telsensoren 
in het centrum hebben we steeds beter in-
zicht in de ontwikkeling van het aantal be-
zoekers gedurende de dag, week, maand 

en seizoen. En we beschikken inmiddels 
ook over data die meer inzicht geven over 
herkomst, verblijfstijd en combinatiebe-
zoek. Dat onderzoek en die data helpen de 
karakters in ons boek om te kunnen doen 
wat ze moeten doen: een relevante bij-
drage leveren aan het verbeteren van het 
economisch functioneren van het centrum 
van Utrecht.

In 2022 namen vier ondernemers het 
voortouw en ontwikkelden samen met 
Get On masterclasses op het gebied van 
digitalisering en staken vooralsnog twintig 
andere ondernemers aan met hun enthou-
siasme. We namen afscheid van Redmar 
Hueting, Patrick de Leeuw en Hilko Hartog, 
maar aan het einde van het hoofdstuk 
maakte Jacqueline Bots haar entree als 
nieuwe centrumcoach, een welkome 
aanwinst in het team van centrummanage-
ment. 

En daarmee kwam weer een hoofdstuk ten 
einde al lijkt het volgende hoofdstuk op-
nieuw veelbelovend. En of u nu een hoofd- 
of bijrol speelt of slechts meeleest, ik wens 
u veel leesplezier.

Tot ziens in het centrum

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager
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Zoals waarschijnlijk al bekend, zet 
ik me sinds kort in voor het centrum 
van Utrecht. Ik heb daarmee het 
vertrouwde gezicht Redmar Hueting 
opgevolgd. We zijn pas vier maanden 
verder maar ik geloof dat ik geen spijt 
hoef te hebben van mijn oversteek 
van het Brabantse richting de Dom-
stad. 

Ik zocht diversiteit en als ik iets heb 
gevonden, is dat het. Van een sfeervol 
verlicht centrum in de donkere maanden 
tot fietsen weren uit het centrum. Van 
kwartieroverleg tot Vredenburgkwartier 
Festival. En van bezoekers droog het cen-
trum laten verkennen door middel van een 
leenparaplu tot aan het organiseren van de 
jaarbijeenkomst. 

Een belangrijke factor in het vinden van 
mijn weg is de kennis en kunde van mijn 
ervaren collega Jeroen Roose-van Leijden, 
maar zeker ook de betrokken bestuurs-
leden van CMU, waardoor ik een zachte 
landing heb ik kunnen maken in deze 
uitdagende functie. 

Samen met jullie hoop ik het komende 
jaar de kwartieroverleggen nieuw leven in 
te blazen om de eigenheid van elk kwar-
tier nog meer identiteit te geven. Daar-

naast kijk ik er naar uit met elkaar mooie 
evenementen en initiatieven op de kaart 
te zetten. En zeker ook om jullie klankbord 
te zijn richting het bestuur van CMU, door 
van jullie te horen wat er speelt en waar 
behoeftes liggen. Want alleen op die ma-
nier kunnen wij ons als Centrummanage-
ment Utrecht op de best mogelijke manier 
inzetten voor jullie. 

Ideeën, vragen, suggesties? Weet me te 
vinden. Weet ook dat de CMU Community 
app ideaal is ter informatie, het melden 
van storingen of overlast of het delen van 
berichten. Naast online zullen we dit jaar 
ook het Inspiratie Café introduceren om de 
betrokkenheid en verbinding onderling te 
stimuleren maar ook thema’s uit te kun-
nen lichten die voor elke ondernemer van 
belang zijn.

Risico van mijn nieuwe vak heb ik inmid-
dels ook ontdekt, bij het afleveren van wat 
nieuwe leenparaplu’s kunnen mijn ogen 
zomaar landen op pareltjes van schoenen. 
Dat risico neem ik maar op de koop toe. Ik 
moet tenslotte bijdragen aan het econo-
misch welzijn van het centrum. Ik hoop 
steeds meer gezichten te ontmoeten om 
samen met jullie te blijven bouwen aan 
deze prachtige stad. Graag tot gauw!

Jacqueline Bots
Centrumcoach
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Risico van het vak
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Soms krijg je moeilijke vragen. Zoals 
de vraag om je mee te nemen naar 
mijn favoriete plek in Utrecht. Voor 
een stad die onlangs zijn 900ste ver-
jaardag vierde en die zoveel historie, 
schoonheid en verhalen met zich mee-
draagt; een bijna onmogelijke opgave. 
Ik vond het antwoord toen ik uit het 
raam van mijn kantoor keek. De plek 
waar ik je mee naartoe neem verbindt 
het verleden met het heden.

In de tweede helft van de 19e eeuw was 
Nederland in de ban van een nieuw fe-
nomeen: de trein. Het was de drijfkracht 
voor economische ontwikkeling en bracht 

de wereld dichterbij. De stad Utrecht 
vervulde dankzij zijn strategische ligging 
in het midden van het land een spilfunctie. 
Er werden dan ook verschillende stations 
gebouwd, waarvan het historische Ma-
liebaanstation de oudst bewaarde is. Het 
station ligt aan de Oosterspoorlijn, die in 
1874 de verbinding vormde van de route 
Amsterdam, Hilversum naar Utrecht-
Lunetten. In de gloriedagen van het Malie-
baanstation stapten bemiddelde reizigers 
hier op de trein naar Parijs.

Sinds 2012 rijden er geen treinen meer 
op dit traject. Reden hiervoor was de 
komst van de Uithoftram die het spoor zou 
doorkruisen. ProRail besloot het traject 
op te heffen. Wat overbleef was een stuk 

Als ik je mijn Utrecht zou 

laten zien, dan zou ik je 

meenemen naar…

Een ideale bestemming 

Afgelopen zomer namen Utrechters je mee naar hun mooiste plekken en herin-
neringen in de stad in een prachtige film van Utrecht Marketing, onderdeel van 
onze gezamenlijke marketingcampagne. Wij vroegen onze partners waar zij ons 
mee naar toe zouden nemen.
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Laten we er voor nu vanuit gaan dat ik 
een goede vriend uit Friesland ontvang 
op het Centraal Station. Rustig lopen we 
door Hoog Catharijne om stil te staan op 
de plek waar de singel onder het winkel-
centrum doorloopt. Uitkijkend op Tivoli-
Vredenburg vertel ik over Rondje Singel, 
waarmee in september vorig jaar werd 
gevierd dat de singel weer rond is. Wat 
was het een feest, met als spectaculaire 
afsluiter het slotconcert op het water. 

Vervolgens door naar de Oudegracht. Het 
is een zonnige zaterdag, dus er is – ge-
lukkig maar, de ondernemers hebben de 
omzet keihard nodig – veel publiek. Als 
Utrecht Marketing hebben wij het hele jaar 

Mooie Utrechtse verhalen 
Als ik je mijn Utrecht zou laten zien...
dan zou ik je meenemen naar… Tsja, 
hier zijn zoveel antwoorden op te 
geven. Het antwoord is daarbij ook 
nog eens afhankelijk van de specifieke 
gast, want gezien het grote aanbod in 
ons centrum kan ik voor iedereen een 
‘programma op maat’ samenstellen. 
Wat echter altijd voorbijkomt, is de 
combinatie van rust en levendigheid 
die hier te vinden is. 

ongebruikt spoor tussen de voormalige 
spoorwegovergang bij de Abstederdijk 
naar de Gansstraat bij begraafplaats 
Kovelswade. Een tracé met een oppervlak-
te van 22.000 m2, dat dankzij een bewo-
nersinitiatief is omgevormd tot een nieuw 
fiets- en wandelpark. 

Het is één van de eerste participatie-
projecten van de gemeente Utrecht, op 
initiatief van een groep bewoners rond 
de oude spoorlijn. Het resultaat is zeer 
geslaagd, met veel groen en veel herin-
neringen aan het spoorse verleden. 
Zo zijn de oude bovenleidingsportalen 
blijven staan, net als de spoorbrug over 
de Venuslaan en de Krommerijn, de 

spoorrails en de nostalgische houten 
stootjukken.

Het is een voorbeeld van hoe je een in 
onbruik geraakte plek in de stad een 
nieuwe functie kunt geven en je morgen 
mooier maakt. Een historische verbinding 
tussen het centrum van de stad en het 
buitengebied. Dus als ik de zinnen even 
wil verzetten en behoefte heb aan frisse 
lucht, dan is het Oosterspoorbaanpark de 
ideale bestemming. Wandelen jullie een 
keer met me mee?

Nicole Kuppens
Directeur Spoorwegmuseum
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Het dakterras met de 
Schele Maagd
Een plek in het centrum die nog wei-
nig mensen kennen… af en toe loop 
ik even naar boven bij de Grote Zaal 
in TivoliVredenburg. Naar het kleine 
dakterras… waar het beeld van de 
Schele Maagd staat. Op verzoek van 
het centrumsbewoners is dit beeld 
ooit verplaatst van heel hoog naast de 
Hertz naar beneden, zichtbaar vanaf 
het Vredenburgplein en uitkijkend 
over de ouhet centrum. In 2017 was 
dit de plek waar de Utrechtse band 
Kensington de Culturele Zondag af-
sloot met een vol zingend en dansend 
Vredenburgplein.  
 
Vanaf dit dakterras kan ik dromen over 
onze plannen voor deze omgeving van 

door de stadscampagne Altijd jouw Utrecht 
lopen, waarmee wij meer fysiek bezoek 
naar de stad trekken. We zetten hierbij 
in op mensen die passen bij de stad, die 
geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld het his-
torische centrum, fietsen, cultuur en erf-
goed. Alles waar mijn vriend ook interesse 
in heeft. Dus via Achter de Dom (wat een 
stilte!) door naar de Domtoren en omhoog. 
Het blijft genieten van het uitzicht. Hier 
hebben we het ook over de restauratie en 
Van Dom tot steengoed, dat het restmate-
riaal dat vrijkomt tijdens de werkzaamhe-
den een nieuwe bestemming geeft.
Eenmaal beneden op naar het unieke  
Zocherpark waar we onze wandeling 
langs de singel starten die ook langs de 
Catharijnesingel voert. Wat is het toch 

een bijzonder stukje Utrecht. Dan de kano 
in om alles vanuit een ander perspectief 
te bekijken, om af te sluiten op een van 
de vele zonnige terrassen. Tijdens het 
drinken van een goed glas Utrechts bier 

komt vanzelfsprekend de historie van de 
stad en de viering van Utrecht 900 jaar 
te sprake. Wat heb ik daarvan genoten in 
2022, evenals van de komst van de Vuelta. 
Met elkaar hebben we er in Utrecht, zeker 
ook in de regio, echt iets bijzonders van 
gemaakt. 

Aan het einde van de dag stapt mijn goede 
vriend vol verhalen de trein weer in. Ver-
halen die wij als Utrecht Marketing continu 
vertellen. Over hoe mooi het hier is en 
hoeveel de stad bewoners en bezoekers 
te bieden heeft. Dit doen wij niet alleen, 
maar samen met talloze partners waaron-
der CMU. Ook dit jaar kijk ik uit naar onze 
intensieve samenwerking. En het werkt! 
Mijn vriend komt in ieder geval binnenkort 
terug met zijn partner om Utrecht verder 
te ontdekken. 

Cor Jansen, directeur 
Bestuurder Utrecht Marketing
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TivoliVredenburg. Samen met de ge-
meente, ondernemers, buurtbewoners én 
Centrum Management Utrecht verbeteren 
we de sfeer en toegankelijkheid van de 
Vlaamse en Hollandse Toren (de stegen, 
die we straks van die oneerbiedige titel 

kunnen verlossen). Er komt meer groen, 
levendigheid in de etalages en een be-
tere verlichting. Ook maken we met een 
nieuwe open gevel en een eigen entree 
naar de Grote Zaal meer verbinding met 
het buitengebied. 
 
Op een haar na is het klaar: het ontwerp 
van deze nieuwe entree aan het Vreden-
burgplein. De gevel wordt transparanter, 
maar houdt de karakteristieke uitstraling, 
zoals we die kennen van het ontwerp van 
de beroemde architect Herman Herzber-
ger. Er is in het ontwerp veel aandacht 
besteed aan verduurzaming van glas 
en verlichting. Boven op het dak van de 
entree komt groen, om zo een bijdrage te 
leveren aan de vermindering van de hit-
testress in de stad. Ook de foyers rondom 
de grote zaal krijgen een facelift, zo 
staat de deur aan de pleinkant straks de 
hele dag open voor ontmoeting, cultuur 
en muziek. Een bijzondere plek met een 
prettige verbinding met het Vredenburg-
plein.
 
Margriet van Kraats
Directeur Programma TivolVredenburg
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Als ik je mijn Utrecht zou laten zien, 
dan zou ik je meenemen naar... Hoezo 
naar één plek? We zijn er nu toch en 
het centrum heeft alles om je meer 
dan een dag te vermaken. 

In de ochtend zou ik starten in het Uni-
versiteitskwartier bij één van de eigen-
tijdse koffiebars in de Voorstraat. Daarna 
door naar het Vredenburgkwartier om te 
kijken wat er van kleine tot grote merken 
in de wereld te koop is. Al wandelend 
door de winkelstraten richting de Oude-
gracht om vervolgens naar het Domkwar-
tier te gaan. 

Op weg daarnaartoe, maak dan vooral een 
tussenstop bij De Pandhof, de klooster-
tuin van de Domkerk. Een bijzondere plek 
die je misschien niet snel zult bezoeken. 
Maak je rondje Domkwartier af met een 
bezoekje aan de Lijnmarkt met alle mooie 
boetiekjes en bijzondere winkels. 
Inmiddels komt de lunchtijd in zicht. 
Waar je ook bent in het centrum, van de 
lunchhoreca krijg je van het aanbod alleen 
al positieve keuzestress. Ga je voor een 
paddenstoelentosti, bijzondere sappen, 
sandwiches, uitgebreide lunch of iets to 
go? Je komt het tegen. 

Na de lunch door naar het Museumkwar-
tier voor een bezoek aan een van de mu-
sea. Welke je ook kiest, dit mag voor een 
geslaagd bezoek aan het centrum niet 

ontbreken. Loop vooral nog even door de 
Twijnstraat, wat een dorp op zich is met 
diverse speciaalzaken. 

Langs de schemerige Oudegracht lopen we 
richting het Stadhuiskwartier. Veel gelo-
pen, veel gezien, moe maar voldaan. Op 
de Neude sluiten we dag af om naar huis 
te gaan. Achteraf gezien hadden we voor 
ons bezoek beter een dag extra uitgetrok-
ken. Want met slechts een tipje van de 
sluier, hebben we nog maar een deel van 
het centrum gezien.

Redmar Hueting
Relatiebeheerder Ondernemersfonds 
Utrecht

Een tipje van de sluier
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Om proactief regie te kunnen voeren 
op het economisch functioneren van 
het centrum en om meer inzicht te 
krijgen op het effect van de projecten 
en activiteiten die worden uitgevoerd, 
vormt onderzoek een steeds belang-
rijker onderdeel binnen de activiteiten 
die CMU uitvoert.

Kwantitatief onderzoek
Samen met de gemeente Utrecht hebben 
we het afgelopen jaar gewerkt aan een 
netwerk van telsensoren die nog beter 
inzicht moeten bieden in de ontwikkeling 
van bezoek. Alle in het centrum geplande 
telsensoren zijn in 2022 geplaatst en 
werkzaam. Daarmee worden de passan-
tenstromen, fietsers en voertuigen in twee 
richtingen duidelijk in kaart gebracht in de 
betreffende gebieden en straten. In aan-
vulling op dit netwerk van sensoren maakt 
CMU ook gebruik van een laserteller op 
de Lange Elisabethstraat en koopt data in 
bij RMC/Citytraffic die passantenstromen 
op de Steenweg en de Oudegracht rap-
porteert. Hiermee kunnen we onder meer 
duiden hoe de verdeling in passanten is 

per weekdag en per uur maar bijvoorbeeld 
ook richting potentiële huurders aangeven 
in hoeverre een locatie in een specifieke 
straat aantrekkelijk is om je als onderne-
mer te vestigen in relatie tot de huur die 
wordt gevraagd voor die locatie.

Kwalitatief onderzoek
CMU maakt daarnaast gebruik van data 
van onderzoeksbureau Perfect Place om 
meer inzicht te hebben in de herkomst, 
verblijfstijd en het combinatiebezoek bin-
nen het centrum van Utrecht. We werken 
aan een standaard rapportage zodat we 
deze data eenvoudig en inzichtelijk kunnen 
delen met ondernemers en vastgoedeige-
naren. 

Door samenwerking met INRetail en deel-
name aan Platform De Nieuwe Winkel-
straat (DNWS) hebben de gemeente en 
CMU ook de beschikking over de ontwik-
keling in omzet en bezoek bij (een deel 
van) de grootwinkelbedrijven in Utrecht en 
in 17 andere grote steden (ter vergelijk). 
Dankzij deelname aan DNWS heeft CMU 
via het platform Retailinsiders ook inzicht 
in de (landelijke) omzetontwikkelingen 
binnen de verschillende retail branches.

Aandachtsgebied
Toekomst en onderzoek

Telsensoren bieden inzicht
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De afgelopen jaren hebben we veel 
aandacht besteed aan het ondersteu-
nen van ondernemers om hun digitale 
vindbaarheid en prestaties te verbe-
teren. Ruim 200 ondernemers hebben 
gebruik gemaakt van het trainingspro-
gramma die we mede middels finan-
ciële ondersteuning van gemeente en 
provincie hebben kunnen aanbieden. 
Zeker in coronatijd werd het voor 
fysieke winkels nog belangrijker om 
digitaal goed vindbaar te zijn en hun 
online verkopen te vergroten.

Digitalisering
Vorig jaar zijn vier ondernemers aan de 
slag gegaan om samen met Get On mas-
terclasses te ontwikkelen om die onder-
nemers die de eerste stappen al hebben 
gezet op het gebied van digitalisering 
weer een niveau verder te brengen. Uit de 
vraagstukken die deze vier ondernemers 
hebben besproken zijn zeventien cursus-
sen gevormd op verschillende niveaus. 
Denk hierbij aan cursusmateriaal voor 
bloggen, sociale media strategie, Linkedin 
voor B2B, Branding, e-mailmarketing en 
dus nog vele andere.
Met deze kennis zorg je ervoor dat je als 

Aandachtsgebied
Ondersteuning en Ontwikkeling Ondernemers

Betrokken, zichtbaar en relevant

Komend jaar gaat CMU samen met Utrecht 
Marketing en Market Response ook onder-
zoek doen door middel van een bezoekers-
panel. Hierbij worden per kwartaal onge-
veer 2000 bezoekers en niet-bezoekers 
benaderd met als doel om 300 bezoekers 
en 500 niet-bezoekers te ondervragen 
naar hun ervaringen en kijk op Utrecht. 
Per kwartaal is een deel van de vragen 
vast en een deel van de vragen flexibel 
zodat we in kunnen spelen of kunnen 

vragen naar specifieke momenten of 
campagnes. Het onderzoek moet ons meer 
inzicht geven in de mate waarin we erin 
slagen om de juiste bezoekers te bereiken, 
wat bezoekers waarderen, waar ze naar 
op zoek zijn, wat ze besteden en hoe ze 
Utrecht beoordelen.

Verantwoordelijk vanuit het bestuur: 
Eva Aertssen en Arjan Kleuver

Bij Rachmaninoff werd enthousiast meegedaan aan de ontwikkeling van Masterclasses Digitaliseren voor Utrechtse 

ondernemers.
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ondernemer online sterker wordt en daar 
profiteert je fysieke winkel van. Want hoe 
beter je online gevonden wordt, hoe groter 
de kans dat je fysieke winkel ook meer pu-
bliek trekt. Via onze nieuwsbrief laten we 
regelmatig weten hoe je je als ondernemer 
in kunt schrijven voor deze verschillende 
cursussen die je grotendeels online in je 
eigen tijd kunt volgen.

Inspiratie Café
Naast deze trainingen starten we met Inspi-
ratie Café’s eens per kwartaal om zo voor 
een grotere groep ondernemers relevant 
te zijn. We willen het onderlinge contact 
tussen ondernemers, vastgoedeigenaren 
en andere instanties stimuleren. Laagdrem-
pelig onder het genot van een drankje en 
hapje. Altijd met een inspirerende spreker 
die kan inhaken op een actueel onderwerp 
wat ons allemaal bezighoudt. De eerste 
netwerkborrel zal plaatsvinden op maandag 
15 mei om 18:00 uur. Zet deze datum dus 
alvast in je agenda. Nadere informatie over 
de locatie en spreker volgt te zijner tijd. 

CMU-Community
Steeds meer bedrijven en cultuur- en 
vastgoedeigenaren maken gebruik van ons 

communicatieplatform CMU-Community. 
Het platform stelt ons in staat om snel en 
gericht actuele informatie te communice-
ren en in contact te komen met de gebrui-
kers van het platform. We zijn nu in een 
fase beland waar we de nog niet aangeslo-
ten bedrijven 1op1 zullen gaan benaderen 
met als doel zoveel mogelijk bedrijven te 
activeren binnen het platform. 

Enquêtes
Komende periode willen we ook meer 
gebruik gaan maken van de functionali-
teit Enquêtes van de app waar we tot op 
heden nog geen gebruik van hebben ge-
maakt. De output hiervan kunnen wij goed 
gebruiken om ervoor te zorgen dat we de 
zaken die voor ondernemers belangrijk zijn 
nog beter kunnen duiden richting de poli-
tiek en onze samenwerkingspartners maar 
geven ons ook input om de juiste zaken 
op te kunnen pakken binnen de andere 
aandachtsgebieden waar CMU zich mee 
bezig houdt.

Verantwoordelijk vanuit het bestuur: 
Hans Berkhuijsen en Sebastiaan van 
Pommeren

Aandachtsgebied
Bereikbaarheid

Focus op de mogelijkheden
CMU voert, gezamenlijk met Klépierre, 
intensief het gesprek met de gemeen-
te Utrecht over de bereikbaarheid 
van het centrum en levert input en 
feedback op plannen. Bereikbaarheid 
is een duidelijk onderdeel van ons 
10-punten herstelplan welke is opge-
steld in samenspraak met INRetail, 
de Utrechtse musea, KHN en Utrecht 
Marketing. 

Naast het 10-punten herstelplan is er ook 
een aandachtspuntennotitie geschreven 
specifiek voor bereikbaarheid, waarin het 
belang onderschreven wordt voor goede 
bereikbaar voor bezoekers via alle modali-

teiten: te voet, per fiets, openbaar vervoer 
en met de auto. 

Vanuit CMU vinden we het belangrijk om 
in te zetten op alle verkeersmodaliteiten. 
We vragen extra aandacht voor bestem-
mingsverkeer richting het centrum. Meer 
specifiek vragen wij om een robuuste ver-
binding voor autoverkeer. Dit houdt in dat 
een bezoeker altijd binnen tien minuten 
vanaf de ring in één van het centrumpar-
keervoorzieningen terecht kan. Uit onder-
zoek is gebleken dat tien procent van onze 
bezoekers de auto gebruikt als vervoers-
middel, deze groep zorgt voor zeker 25 
procent van de omzet die gemaakt wordt 
in het centrum. Dit blijft dus een belang-
rijke groep bezoekers. 
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Vanuit aandachtsgebied Bereikbaarheid is 
er ook aandacht voor een kwaliteitsslag 
voor het parkeren op afstand (vanaf een 
P+R dus ook binnen 10 minuten in het 
centrum), vervolgens zou een bezoekers 
binnen 5 minuten te voet op de bestem-
ming moeten zijn en tot slot vinden wij 
dat er voldoende aandacht en mogelijk-
heden moeten zijn voor de distributie van 
goederen en materialen die nodig zijn 
voor alle economische activiteiten in het 
centrum zoals de distributie van goederen 
en producten die bijdrage aan de circa 
1,5 miljard aan omzet jaarlijks in het 
centrum.

Afgelopen periode hebben we onder meer 
input geleverd op de inrichting van het 
Lombokplein. We zijn kritisch op de plan-
nen en vragen ons af of met deze inrich-
ting (waarbij er op meerdere plekken krui-
send verkeer is) de robuustheid van deze 
essentiële verbinding richting centrum niet 
in het gedrang komt. Ook is de realisa-
tie van de knip op de Catharijnesingel 
onder Hoog Catharijne een veelbesproken 
onderwerp in de afgelopen periode. We 
zijn kritisch op de locatie van de knip in 
relatie tot het functioneren van het zuide-
lijke gedeelte van het centrum. Afgelopen 
december is er ook overleg geweest met 
de verantwoordelijk wethouder. Er is onder 
andere afgesproken dat minimaal een keer 
per jaar overleg zal plaatsvinden met de 
wethouder.

Komende periode blijven we in gesprek 
over bereikbaarheid. Wij denken bij voor-
keur in een vroegtijdig stadium mee met 
de gemeente over dergelijke vraagstuk-
ken en blijven onze bijdrage leveren bij 
inspraakprocedures. Uitgangspunt blijft 
dat we niet willen focussen op wat er niet 
mogelijk is maar we benoemen hoe je er 
wel kunt komen en welke gebieden wel 
toegankelijk zijn.

Verantwoordelijk vanuit het bestuur: 
Jan Hagenouw en Rinus Griep

Aandachtsgebied
Marketing

Richting kiezen en koers houden
Een jaar geleden besloten we voor 
een scherpe koers te kiezen en ons in 
de marketingcommunicatie meer te 
richten op het bestaande aanbod aan 
retail, horeca, musea en cultuur. Daar-
bij maken we gebruik van jaarlijks 
terugkerende evenementen en een-
malige highlights als middel om het 
verhaal van dat aanbod te vertellen. 

De samenwerking met Utrecht Marketing 
is succesvol. Daarnaast zijn we de samen-

werking gaan opzoeken met de Stichting 
Utrechts Museumkwartier (SUM). Samen 
zetten we met een slimme onlinebezoe-
kerscampagne in op het aantrekken van 
kwalitatieve verblijfstoeristen. ‘Slim’ omdat 
binnen de campagne het effect van de 
onlinecampagne wordt gemeten op basis 
van gerealiseerd fysiek bezoek aan het 
centrum. De basis is hiervoor gelegd en 
uitingen naar onze lokale-, regionale-, 
nationale- en internationale bezoekers 
worden op elkaar afgestemd, met herken-
bare uitingen, in lijn met de duurzame be-
zoekersstrategie en binnen de ontwikkelde 
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verhaallijn en beeldtaal “Altijd 
jouw Utrecht…”. 
Deze lijn zetten we door in 2023. We bun-
delen op een slimme manier het beschik-
bare marketingcommunicatiebudget van 
CMU en SUM. Dat resulteert komend jaar 
opnieuw in een gezamenlijke bezoekers-
campagne met daarbij altijd aandacht voor 
het rijke aanbod aan retail, horeca en mu-
sea in het centrum. We spelen minder in 
op tijdelijke zaken. De kwartierbudgetten 
worden samen met de ondernemers in alle 
kwartieren ook binnen deze lijn ingezet: er 
moet ruimte zijn voor leuke, tijdelijke of 

kwartierversterkende activiteiten. Het 
budget voor de kwartieren is verhoogd 
voor 2023 naar €200.000.

We investeren in het verstevigen en 
structureren van de samenwerking bin-
nen marketingcommunicatie. We streven 
hierbij naar duidelijkheid in wie welke rol 
hierin heeft en dat we elkaar daarop ook 
aanspreken. 

Rondje Singel concert afgelopen zomer
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CMU voert intensief het gesprek met 
de gemeente over het beheer en on-
derhoud van het centrum en leveren 
input en feedback op grotere ingrepen 
zoals grootschalige herontwikkelin-
gen. Binnen dit aandachtsgebied wer-
ken we aan een schoon, heel, veilig en 
aantrekkelijk centrum. 

Afval
Dat schone centrum hebben we groten-
deels te danken aan onze vuilnisman-
nen, waarop we trots zijn en voor wie we 
begrip hebben als ze staken voor betere 
arbeidsvoorwaarden. Wat we wel jammer 
vinden is de actie toch wel impact had op 
de kwetsbare historische centrum, het vi-
siekaartje van Utrecht. Wat ons nog meer 
spijt is dat de herhaalde oproep om afval 

binnen te houden geen effect had en de 
stad in no time vol lag met bergen afval. 
En niet alleen van ondernemers, veel  
bewoners grepen de gelegenheid met 
beide handen aan om hun grofvuil eens 
lekker op straat te dumpen. Nog groter  
is dan ook ons compliment aan alle  
medewerkers van de gemeentereiniging  
en Stadsbedrijven die al op de eerste dag 
na de staking massaal het centrum hebben 
schoongeveegd. 

Ondergrondse containers, daarover wordt 
al heel lang gesproken met de gemeente. 
Ook in 2022. Inmiddels is er een op 
de Mariaplaats geëffectueerd die goed 
functioneert. Het zou mooi zijn als dit 
jaar ook op de Neude en het Vredenburg 
ondergrondse containers mogelijk worden 
gemaakt. Het zou de stad een stuk frisser 
maken. 

Aandachtsgebied
Openbare Ruimte

Duidelijke regels en een positieve  
uitstraling

Hoe doen we dit alles?
We ontwikkelen een gezamenlijke agenda. 
Hierin hebben niet alleen de jaarlijks 
terugkerende momenten een plek, maar 
ook bijzondere gebeurtenissen (zoals 
Vuelta en Utrecht 900). Tijdens deze 
momenten brengen we gezamenlijk 
Utrecht extra onder de aandacht met inzet 
van extra marketingcommunicatiebudget 
en middelen. Komend jaar richt bezoekers-
campagne zich weer op de bezoeker uit 
de regio, maar ligt er meer nadruk op de 
nationale en de internationale bezoeker. 

Een uniek verhaal op een unieke plek
Enkele jaren geleden was bij ons al het 
idee ontstaan om het verhaal van de 
schutspatroon van Sint-Maarten op een 
unieke manier te vertellen, zichtbaar te 
maken in het centrum. De vraag was al-
leen hoe? Afgelopen jaar kwam voor ons 
alles samen. We stelden ons de vraag wat 
wij in het centrum zouden kunnen doen 
tijdens Utrecht 900. We wilden namelijk 

graag afsluiten met een knaller en bij 
voorkeur eentje die typisch Utrechts is. 
Daar leende het verhaal van Sint-Maarten 
zich goed voor. Het team van Mr. Beam 
hielp ons met het uitwerken van dit idee 
tot een ludieke en spectaculaire projectie 
op het Stadhuis. De projectie werd onder-
steund met typisch Utrechtse geluiden en 
muziekjes. De afsluiting, hoe kan het ook 
anders was met toeters, slingers en feest-
mutsen van 900 jaar Utrecht. 

Heb je het gemist? Niet getreurd, dit jaar 
gaan we dit Utregse verhaal wederom vier 
dagen in ons prachtige centrum vertonen. 
Help jij ons dan ook weer met het delen 
van dit verhaal via jouw kanalen?

Wij kunnen het immers niet alleen, samen 
maken we het centrum!

Verantwoordelijk vanuit het bestuur: 
Marco Grob en Maryse Francois
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Zonder afvalinzameling ziet de binnenstad er al snel zo uit.

Dankzij de mensen van de gemeente ziet het er gelukkig meestal zo uit.

Vervoer
Wat de stad ook schoner zou maken is 
grootschalig elektrisch vervoer in de bin-
nenste ring. We kijken met stadsbedrijven 
naar de mogelijkheden van vernieuwing 
en elektrificatie van de auto’s. Ook de 
kwetsbaarheid van het centrum maakt dat 
de aanvoer van goederen steeds lastiger 
wordt. Wat betreft fietsen in het centrum: 
we zetten in op een mentaliteitsverande-
ring van fietsers die gebruik gaat maken 
van een van de vele, grotendeels gratis, 
fietsenstallingen.

Handhaving
Gedurende de coronapandemie heeft CMU 
intensief overleg gehad met de afdeling 
Toezicht en Handhaving om aan te geven 
waar het goed én ook minder goed liep in 
het centrum. Na een personele wisseling is 
er op dit moment helaas minder intensief 
overleg met de afdeling VTH en de verant-
woordelijken binnen het centrum. Wij be-
treuren dat om dat omdat we juist tijdens 
de coronaperiode zulke goede ervaringen 
hadden opgedaan in de samenwerking en 
communicatie. We zetten ons dan ook in 
om dit overleg in ere te herstellen. 

Uitstallingenbeleid
Vooralsnog ontbrak het in het centrum aan 
een helder uitstallingenbeleid. Dat zorgde 
voor een hoop onduidelijkheid bij onder-
nemers en zorgde ook in het geval van 
handhaving vaak voor onwenselijke en 
niet uit te leggen situaties. De gemeente 
Utrecht heeft afgelopen periode met  
verschillende ondernemers en met CMU 
overleg gehad over aanpassingen in de 
APV. CMU heeft op de laatste concept  
versie van het uitstallingenbeleid samen 
met KHN nog een reactie gegeven en 
het lijkt erop dat dit met ingang van het 
tweede kwartaal én gaat leiden tot wat 
meer ruimte om je ondernemerschap 
in het centrum te laten zien (daar waar 
formeel voorheen uitstallingen in het 
centrum helemaal niet waren toegestaan) 
en dat het zorgt voor heldere regels zodat 
er minder discussie is tussen ondernemers 
en handhaving en we werken aan een 
levendige maar verzorgde uitstraling van 
de straten in het centrum.

Verantwoordelijk vanuit het bestuur: 
Tom Broekman en Marjolein Veenhof



Kleur de Stad
2022 begonnen we door de stad kleur 
te bieden. We zaten nog midden in de 
coronacrisis en de straten waren leeg. 
Net als met ons initiatief Ommetje Dom 
een jaar eerder, boden we bezoekers de 
mogelijkheid om toch naar de stad te 
komen en te genieten van al het moois 
dat het te bieden heeft. Tijdens Kleur de 
Stad werden gevels in het centrum in het 
licht gezet door middel van projecties van 
tekeningen gemaakt door jong en oud, 
Utrechters, studenten. Het project was 
zo’n succes dat we eind 2022 een nieuwe 
editie organiseerden. Een nieuwe traditie 
lijkt geboren. Naast dit prachtige evene-
ment ondersteunden we dit jaar ook de 
verlichte olifantenpaadjes op het Domplein 
van Desire Lanes.

Sint-Maarten en Sfeerverlichting
In november kon gelukkig ook weer uit-
gebreid stil worden gestaan bij het feest 
van de beschermheilige van onze stad: 
Sint-Maarten. Dit jaar kon de bijzondere 
lichtstoet Parade zonder Muren, een extra 
grote versie van de Sint Maarten Parade 
worden bewonderd gecombineerd met 
de speciale Utrecht 900 Sfeerroute in het 
centrum met bijzondere projecties, kunst-

werken en optredens. En natuurlijk niet 
te missen: de nieuwe sfeerverlichting die 
we samen met vertegenwoordigers uit het 
centrum hebben geselecteerd en die deze 
winter voor het eerst de stad verlichtten.

Utrecht 900
En dat brengt ons natuurlijk bij het 
grootste evenement van afgelopen jaar, 
waar ook wij onze bijdrage aan hebben 
verleend: Utrecht 900. Met een divers pro-
gramma dat op 2 juni startte, kwam op 11 
november, de dag van Sint-Maarten, een 
eind aan de viering van Utrecht 900 jaar 
stadsrechten. De decoratiematerialen, die 
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Wat deden we afgelopen jaar
Begonnen we het jaar 2022 toch weer met een lockdown, de rest van het jaar 
stond gelukkig weer in het teken van Een nieuw begin. We schreven het al in 
ons vorige jaarverslag. Samen konden we weer genieten van al het moois dat 
Utrecht te bieden heeft en konden de deuren weer open en evenementen weer 
worden georganiseerd.
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door vastgoedeigenaren en ondernemers 
werden gefinancierd vanuit het Onderne-
mersfonds Utrecht, zorgden ervoor dat het 
centrum vijf maanden lang feestelijk was 
aangekleed.

Open
Ook dit jaar weer droeg de actualiteit weer 
ideeën voor acties van onze kant aan. 
Zo dachten we, samen met de gemeente 
Utrecht mee over energiebesparing en 
ondersteunden we de ondernemers, naast 
advies, met praktische zaken zoals een 
deurbordje met daarop ‘Open’ zodat deu-

ren gesloten konden blijven, energie werd 
bespaard en klanten eenduidig zagen dat 
ze net zo welkom waren bij onze centrum- 
ondernemers.  

Zomerse evenementen
Niet te missen verder afgelopen zomer: 
Spaanse sferen in de stad met de start van 
de Vuelta en aanverwante festiviteiten in 
en rondom het centrum. En in september 
nog zo’n uitgesteld feest: Rondje Singel. 
Tijdens dit feestelijke weekend vieren we 
op en rond het water dat de singel weer 
rond is.

Dit is slechts een greep uit alle projecten die wij organiseerden of bij betrokken 
waren. Heb je zelf een goed idee of initiatief? Laat het ons weten. We denken graag 
mee en nemen de uitwerking uit handen.
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Begroting CMU 2023
Inkomsten

Trekkingsrecht 2023 € 1.350.000,00  

Nacalculatie OZB € 25.000,00  

Restant Trekkingsrecht € 450.000,00  

€ 1.825.000,00

Inkomsten derden € 120.000,00

Bijdrage belangenvereniging HC 2023 € 35.000,00

Bijdrage SUM    € 20.000,00

Initiatievenfonds/EZ € 25.000,00

Gemeentelijke bijdrage hanging baskets € 40.000,00

Teruggave BTW PM

Te besteden 2023 € 1.945.000,00

Uitgaven

Bestuurskosten
Voorzitter
Jaarconferentie
Administratieve kosten
Verzekeringen
Kosten vergaderingen en bijeenkomsten
Huur voor kantoor/opslag

€
€
€
€
€
€

16.800,00
16.000,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
2.200,00

€ 40.000,00

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
Sfeerverlichting
Hanging baskets

€
€
€
€
€
€
€
€
€

178.250,00
720.000,00
10.000,00
35.000,00
57.500,00
25.000,00
35.000,00

230.000,00
80.000,00

€ 1.370.750,00

Economische activatie centrumkwartieren
Aanvragen voor economische activatie
Centrumcoach

€
€

150.000,00
46.000,00

€ 196.000,00

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

€
€
€

€

19.000,00
2.000,00

27.500,00

1.500,00

€ 50.000,00

BTW € 20.000,00

Onvoorzien € 268.250,00

Totaal € 1.945.000,00
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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)
Koninklijke Horeca Midden Nederland
maryse@dewinkelvansinkel.nl
06-54304489

Aandachtsgebied: Toekomst en 
onderzoek
Eva Aertssen (bestuurslid)
VCOC  
Eva.Aertssen@vastned.com
06-44995127

Arjan Kleuver (voorzitter) 
voorzitter@cmutrecht.nl
06-42679066 

Aandachtsgebied: Bereikbaarheid
Jan Hagenouw (bestuurslid)
Belangenvereniging Hoog Catharijne 
jan@hagenouw.net
06-54312512  

Rinus Griep (adviseur)
Belangenvereniging Hoog Catharijne 
Bedrijf/Klepierre 
rinus.griep@klepierre.com
06-31911188
 
Aandachtsgebied: Openbare ruimte
Tom Broekman (secretaris/penning-
meester) 
VCOC 
tombroekman@broekmanderodewinkel.nl 
06-20738393 

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

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. 

Sebastiaan van Pommeren Hans Berkhuijsen Marco Grob Maryse François Eva Aertssen

Arjan Kleuver Jan Hagenouw Rinus Griep Tom Broekman Marjolein Veenhof



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
Dit jaarverslag van 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.

Alle activiteiten en projecten van CMU worden gefinancierd door vastgoedeigenaren en ondernemers in het centrum van 
Utrecht vanuit het Ondernemersfonds Utrecht.

Postadres
Postbus 506 
3500 AM Utrecht 
06-39719777 
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl

Concept, realisatie, redactie,
eindredactie en coördinatie
Thijs-Jan Lanning
Meindert Witvliet
Jeroen Roose-van Leijden

Vormgeving
Annelies van Roosmalen

Fotografie
Thijs-Jan Lanning, Meindert Witvliet, 
Jelle Verhoeks, Ruben Drenth, 
Dorien Hein, Nathan Reinds, 
Aad van Vliet, Niels

Drukwerk 
Multicopy Utrecht Centrum

Met dank aan 
Jacqueline Bots, Arjan Kleuver, 
Susanne Schilderman, Marloes Konings, 
Margriet van Kraats, Margot Kat, 
Nicole Kuppens, Evertjan de Rooij, 
Cor Jansen, Sebastiaan Weijmans, 
Eva Aertssen, Redmar Hueting, 
Rinus Griep, Tom Broekman, 
Hans Berkhuizen


