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Centrum Management Utrecht

Nieuwsbrief

Druk vegende ondernemers bepaalden donderdag-
ochtend 8 maart het straatbeeld in de Zadelstraat 
tijdens de officiële start van een project van Neder-
land Schoon in de Binnenstad van Utrecht.

Voor de Binnenstad van Utrecht is er een samenwerkings-
verband Keurmerk Veilig Ondernemen waarbinnen onderne-
mers, gemeente, politie en brandweer samenwerken aan de 
pijlers schoon, heel, veilig en aantrekkelijk. Het project van 
Nederland Schoon is een resultaat van dit samenwerkings-
verband en richt zich in eerste instantie op de Zadelstraat, 
de Mariaplaats, de Lijnmarkt en het Oudkerkhof. Maar het is 

Kick-off project NL Schoon

Koopzondagen 2012
25 maart (extra, Culturele (Koop)Zondag), 1 april, 6 mei, 28 mei (2e Pinksterdag), 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 
2 september, 7 oktober, 4 november, 11 november (extra), 18 november (extra), 25 november (extra), 2 december, 
9 december, 16 december, 23 december, 30 december.

Extra koopzondag 25 maart: Kijken, Kijken, Kopen Koopzondag!
Zondag 25 maart is het Kijken, Kijken, Kopen Koopzondag. In samenwerking met Culturele Zondagen en Utrecht 2018 
wordt een unieke koopzondag georganiseerd. Tijdens deze koopzondag vinden verrassende optredens plaats in winkels 
en op straat en wordt het winkelende publiek getrakteerd op mooie 2018-acties van de winkeliers zelf. Alles is er op 
gericht het winkelende publiek bekend te maken met de ambitie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 
te worden. CMU hoopt met haar partners dat we u en uw klanten en bezoekers een unieke combinatie van cultuur en 
commercie kunnen aanbieden. Met mooie optredens, aanbiedingen en veel bezoekers. Het wordt een onvergetelijke en 
succesvolle culturele koopzondag! (Zie ook pagina 13)

In dit nummer onder meer: 
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Nieuws uit de historische binnenstad 14

de bedoeling om de successen die binnen dit project worden 
geboekt op termijn te vertalen naar de overige gebieden in 
de Utrechtse Binnenstad.

In de drie straten zijn bezems en vegers en blikken uitge-
deeld aan de ondernemers. Daarnaast wordt in goed overleg 
met de afdeling Stadswerken bekeken of er extra afvalbak-
ken nodig zijn en waar deze dan geplaatst kunnen worden. 
Ook wordt er gekeken naar een nog betere afstemming van 
aanbieden en ophalen van restafval en karton en naar een 
zo optimaal mogelijk veegschema binnen dit gebied (zie ook 
pagina 2 en 3).
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‘Wat een stad! 
En wat een potentie!’

In januari startte Centrummanagement Utrecht 
samen met ‘De Zakenpartner’ een pilotproject in 
samenwerking met ‘Nederland Schoon’. Sindsdien 
spannen gemeente en ondernemers in de Zadel-
straat, de Lijnmarkt, de Mariaplaats en Oudkerkhof 
zich samen extra in om deze straten schoon te 
houden. Met dank aan IJzerhandel Pijper aan de Ou-
degracht zijn de afgelopen weken al bezems en stof-
fers en blikken uitgedeeld in deze straten.

Smet en smerig
Waarom vind ik dit nu zo belangrijk? Om heel eerlijk te 
zijn: ik leid aan een lichte vorm van smetvrees. Het betreft 
nadrukkelijk een zeer milde vorm, dus wij kunnen elkaar 
gerust de hand schudden en ik eet en drink ook gewoon in 
horecagelegenheden. Maar als het ergens smerig is, vind ik 
dat toch wel lastig. 

Wandelingen door Utrecht
Toen ik drie jaar geleden werd benaderd om in het centrum 
van Utrecht mee te dingen naar de rol van centrummana-
ger, voelde ik me uiteraard zeer vereerd. Om mijn voorstel 
daartoe goed voor te bereiden wandelde ik uren door het 
Utrechtse centrum en keek er niet alleen naar als gebruiker 
en consument, maar vooral ook als professional. ‘Wat een 
stad!’, dacht ik. ‘En wat een potentie!’ De combinatie van 
fraaie, eigenzinnige, historische panden, de grachten met de 
werfkelders, de prachtige bomen en bruggen in combinatie 
met een heel compleet winkelaanbod, veelzijdige horeca, 

zowel in de open lucht als overdekt, gaven mij vlinders 
in mijn buik. ‘Zou ik echt hier in Utrecht een start mogen 
maken met deze vorm van samenwerking?’ Ik deed dit werk 
op dat moment al bijna twintig jaar en heb alle trends en 
ontwikkelingen in dit soort samenwerkingsverbanden mogen 
meemaken. Maar om dat nu in Utrecht te mogen begelei-
den, was wel een enorme uitdaging. Zo’n fantastische stad, 
een stad om van te houden.  

Bloeipotentie
In potentie heeft het centrum van Utrecht écht alles wat 
een centrumgebied nodig heeft om optimaal te bloeien. 
Wat me echter opviel was dat die potentie niet voldoende 
werd uitgebuit. Zo liet de kwaliteit van de openbare ruimte 
sterk te wensen over en de parkeergelegenheid voor auto’s 
en fietsen was onevenwichtig en in grote delen van het 
centrum ook onduidelijk en onvoldoende. En ik vond dat de 
openbare ruimte niet goed werd onderhouden. Overal puil-
den vuilnisbakken uit, zaten stickers en posters vastgeplakt, 
er lag veel zwerfvuil op straat, de bekleding bestond uit een 
wirwar aan verschillende soorten bestrating, palen, blokken, 
boombeschermers, verschillende fietsstandaarden. Voor 
iemand die zich al jaren professioneel met centrumgebieden 
bezighoudt en aan een milde vorm van smetvrees leidt, was 
dit écht een doorn in het oog. 

Proactief
Toen ik me nog nader verdiepte in de stad merkte ik ook dat 
Utrecht geen duidelijk imago had en dat het centrum, dat 
juist zo fraai uit een open en overdekt deel bestaat, door 
velen werd gezien als twee centrumgebieden. Een gemiste 
kans. Nu ik naar het einde van mijn periode als centrum-
managementpionier in Utrecht werk, ben ik dan ook zó 
gelukkig dat de kwaliteit van de openbare ruimte overal 
(ja, ook in de politiek) onderwerp van gesprek is. We delen 
inmiddels een visie met elkaar waarin we het belang van 
parkeergelegenheid duidelijk benadrukken én dat we in 
het hele kernwinkelgebied feestverlichting hebben. Ook de 
Vereniging van eigenaren van Commercieel Onroerend goed 
Utrecht Centrum kwam tot stand. En nu, begin dit jaar, 
starten we dus mét elkaar aan het proactief beter schoon-
houden van een aantal straten, die als voorbeeld kunnen 
dienen voor het hele centrum.

Oprechte intentie
Ook de kwaliteit van de samenwerking blijft toenemen. Na 
de snuffelfase, pakken we nu écht al onze projecten geza-
menlijk op. Als we ons met elkaar op deze manier blijven 
inzetten vanuit een oprechte intentie, dan kan het centrum 
van Utrecht alleen maar beter worden.

De stand van zaken…

Door Jorine de Soet, centrummanager

Stichting Nederland Schoon
Stichting Nederland Schoon zet zich al sinds 1991 in 
om de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen 
en te bestrijden. De stichting neemt deel aan het 
Focusprogramma Zwerfafval 2010-2012. Dit is een 
gezamenlijk project van de gemeenten en het bedrijfs-
leven, te weten de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), VNO-NCW (ook namens MKB 
Nederland), Agentschap NL (voorheen SenterNovem) 
en Stichting Nederland Schoon. Het Focusprogramma 
moet er voor zorgen dat Nederland daadwerkelijk scho-
ner wordt. Meer informatie over het Focusprogramma 
Zwerfafval vindt u op www.nederlandschoon.nl. De 
Zakenpartner BV neemt namens Stichting Nederland 
Schoon het procesmanagement voor haar rekening; zij 
begeleidt het proces van analyse tot aan borging van 
het resultaat. Dit doet zij in de personen van landelijk 
programmamanager Nederland Schoon Harold Stolwijk 
en de projectleider Utrecht Eva Koster. 
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Centrum Management Utrecht

Door: Eva Koster, projectleider Nederland 
Schoon voor Utrecht centrum

De volgende stap naar schonere en veiligere winkel-
straten in Utrecht is gezet. Centrummanagement 
Utrecht en Stichting Nederland Schoon hebben de 
handen ineengeslagen om de aanpak van zwerfafval 
te verbeteren. Als pilotgebied is gekozen voor de 
Zadelstraat, de Lijnmarkt, de Mariaplaats en Oud-
kerkhof. De keuze is op deze straten gevallen omdat 
een goede samenwerking met alle betrokkenen in het 
gebied een essentieel onderdeel is van de aanpak van 
Nederland Schoon. En in deze straten weten de onder-
nemers elkaar en het Centrummanagement al goed te 
vinden. Dat maakt deze straten goede locaties voor 
een eerste pilot.

Gericht op actie 
De projectgroep bestaat uit ondernemers uit de betrokken 
straten, Centrummanagement, winkelstraatmanagement, de 
gemeente Utrecht en Stichting Nederland Schoon. Doel van 

Ook in Utrecht geldt: Schoon = Veilig

Op 5 maart is de Stichting Centrummanagement 
Utrecht opgericht. Na bijna drie jaar Centrumma-
nagement Utrecht en bijzonder positieve ervaringen 
met dit samenwerkingsverband, wordt het nu gefor-
maliseerd in een Stichting. Dat heeft tot gevolg dat 
Centrummanagement Utrecht (CMU) voortaan zelf 
opdrachten kan verstrekken en verplichtingen kan en 
mag aangaan. Tot nu toe werd de organisatie vrijwel 
volledig door de gemeente gefinancierd.

Financiering
De financiering van CMU vindt vanaf 2012 plaats vanuit het 
stadsbrede ondernemersfonds. Eerder informeerden wij u 
al over de plannen om dit fonds op te richten. In december 
stemde de Utrechtse gemeenteraad in met de oprichting 
van dit fonds. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over 
de wijze waarop dit fonds tot stand gebracht wordt.

Uitbreiding werkgebied
De Stichting Centrummanagement krijgt de verantwoorde-
lijkheid besluiten te nemen over besteding van de gelden 
die in het centrumgebied worden opgehaald. Daarmee 
wordt direct het werkgebied van CMU uitgebreid. Tot 2012 
hield de organisatie zich actief bezig met het kernwinkel-
gebied. Vanaf 2012 wordt dit grofweg het gehele centrum-
gebied binnen de singels. Dus voortaan vallen bijvoorbeeld 
ook de Voorstraat en Twijnstraat onder het werkgebied van 
het Centrummanagement. Dit grotere werkgebied brengt 
nieuwe activiteiten met zich mee.

Nieuw bestuur
Ook krijgt het Stichtingsbestuur (gedeeltelijk) een nieuwe 
samenstelling. De volgende organisaties zijn vertegenwoor-
digd: 
• Ondernemersvereniging Centrum Utrecht: 

Maarten van Dortmond
• Belangenvereniging Hoog Catharijne: Jan Hagenouw
• Winkeliersverenigingen binnen het werkgebied, 

niet zijnde kernwinkelgebied: Wilfred Jager
• Koninklijke Horeca Nederland, afd. Utrecht: Thijs Blom
• Vereniging van eigenaren van Commercieel Onroerend 

goed Utrecht Centrum: Tom Broekman
• Stichting Utrechts Museumkwartier: Ward Rennen
• Kamer van Koophandel Midden Nederland: Arthur Suthoff

Als onafhankelijk voorzitter van de Stichting Centrumma-
nagement Utrecht hebben we Jacques Blommendaal bereid 
gevonden op te treden. Elders in deze nieuwsbrief stelt hij 
zich aan u voor.
De gemeente bekleedt niet langer een bestuursfunctie, 
maar woont alle vergaderingen van de Stichting bij als ad-
viseur en voor afstemming en samenwerking. Kjeld Vosjan 
blijft deze rol vervullen. Het Stichtingsbestuur heeft Jorine 
de Soet gevraagd nog een half jaar (tot 1 juli 2012) aan te 
blijven als centrummanager. Op dit moment wordt uitgezien 
naar een opvolger.
 
De nieuwsbrief van het Centrummanagement blijft drie-
maandelijks verschijnen en wordt voortaan in het nieuwe 
werkgebied verspreid.

Centrummanagement Utrecht vernieuwt

deze werkgroep is om zo concreet mogelijk aan de slag te 
gaan met de uitvoering van maatregelen. Daartoe worden 
de knelpunten per gebied in kaart gebracht en wordt aan-
sluiting gezocht bij het Keurmerk Veilig Ondernemen dat 
ook in de winkelgebieden actief is. Vervolgens stellen de 
direct betrokken partijen een maatregelenpakket samen. 
Dit pakket is nadrukkelijk gericht op actie in het betrokken 
gebied. 

Uniek
Het unieke van deze (publiek-private) samenwerking is 
dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij het gemeente 
ligt, maar juist ook bij de gebruikers. Zo worden de direct 
betrokken partijen medeverantwoordelijk gemaakt voor de 
actieve en efficiënte aanpak van zwerfafval. Na de eerste 
bijeenkomst is direct een stap gemaakt in de uitvoering van 
een aantal maatregelen. Zo bekijkt de gemeente samen 
met de ondernemers waar extra prullenbakken geplaatst 
kunnen worden. En ook worden er door Centrummanage-
ment Utrecht bezems en stoffer & blik beschikbaar gesteld 
aan de ondernemers in het pilotgebied. 
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plaats bestendigen of, belangrijker nog, hoe kom je op num-
mer 1? Met plekkie numero 6 kunnen we natuurlijk niet op 
onze lauweren rusten. Op naar het hoogst haalbare: Utrecht 
dé onontdekste stad ter wereld!

De weg naar die eerste plaats lijkt een kwestie van tijd want 
redacteur Dixe Wills van The Guardian heeft de proef op de 
som genomen en hij wijt de onontdektheid aan het ontbre-
ken van een vliegveld, ook dacht hij dat Utrecht in Duitsland 
lag...
 
Het onlangs gepubliceerde “koopstromenonderzoek” biedt 
soelaas. Uit de meting blijkt (www.KSO2011.nl ) dat het 
winkelend publiek in Utrecht sinds 2004, 250 miljoen min-
der uitgeeft. Dat is ruim dertig procent minder. Vele, vele 
stadsbezoekers die hun geld dan dus ook niet uitgeven aan 
horeca, kunst of cultuur. De stadse (on)bereikbaarheid, het 
ontbreken van permanente zondagsopenstelling doet de 
stad in de vergetelheid raken. Al zou je de stad wíllen ont-
dekken, het is lastig te vinden, laat staan te bereiken.

Maar eigenlijk is dat verschrikkelijk goed nieuws want een 
sprong op de ranglijst kan hiermee niet uitblijven. De pijlers 
onder de uit te dragen marketinggedachte zijn daarmee 
een feit. Niets meer aan doen. Er kan echter nog roet in het 
eten worden gegooid… Het is niet te hopen dat we bezocht 
worden door de samensteller van de ranglijst met meest 
bezochte steden ten behoeve van ramptoerisme!

Op naar het hoogst haalbare: 
Utrecht, dé onontdekste!

Yes, hulde! We hebben een prijs behaald! Een eervolle 
vermelding eigenlijk. Utrecht timmert hard aan de 
weg om zichzelf in de kijker te spelen. We zijn trots 
op onze stad en willen dat graag delen met toeristen. 
Deze heb je in veel verschillende uitmonsteringen. 
Zo zijn daar bijvoorbeeld de dagtoerist, de weekend-
toerist, de zakelijke toerist, de vakantietoerist of de 
toevallige passerende toerist. 

Oké, oké, het is misschien geen eerste plek maar toch zeker 
een niet te onderschatten zesde plek die ons te beurt viel in 
de ranglijst van de gezaghebbende reisgids Lonely Planet. 
“Sommige plaatsen blijven hardnekkig buiten de gebaande 
paden, ondanks hun vele charmes”, schrijft Lonely Planet 
redacteur Abigail Blasi. “Deze steden worden door de toe-
risten over het hoofd gezien vanwege hun geografische 
ligging, de aanwezigheid van meer opvallender buren of 
heel gewoon bij toeval”. De bruisende, levendige werven, 
de imposante Domtoren met z’n 112 meter maar ook ge-
noemd: “the bohemien cafés”, de vele winkels, restaurants, 
bars en de statige herenhuizen.

De nieuwswaarde van het artikel zit hem in het feit dat de 
ranglijst die van unsung places of the world is, ofwel: on-
ontdekte plaatsen van de wereld. Wauw, van de hele wereld 
bezetten wij de zesde plaats in deze, zeer tot de verbeelding 
sprekende, top tien. Hoeveel steden in de wereld schaffen 
nu woedend hun budget voor “city- of destinationmarketing” 
helemaal af om meer kans te maken op een herkansing? 
Voor nu is de ranglijst een feit maar hoe kunnen we deze 

Vanuit de horeca bekeken…

Door Leo Hollman, operationeel directeur Grand Hotel Karel V
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De onthulling van het 19e lichtkunstwerk van de licht-
kunstroute Trajectum Lumen is een feit. Onder het 
toeziend oog van vele belangstellenden, waaronder 
Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen, werd 
het lichtkunstwerk van kunstenaars Jan Hein Daniels 
en Willem Hoebink maandagavond 5 maart officieel 
door wethouder Mirjam de Rijk toegevoegd aan de 
lichtkunstroute in de Utrechtse binnenstad. 

Het lichtkunstwerk zet met LED-verlichting de gebouwen 
van de universiteit en Pausdam in sfeervol licht. Hoogtepunt 
van de avond was het moment waarop alle genodigden 
buiten stonden en wethouder De Rijk en Hans Amman, lid 
het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht twee 
stekkers in elkaar klikten waarna in de panden het vijftien 
minuten durende lichtprogramma langzaam aanging.

Het lichtkunstwerk Pausdam van de kunstenaars Daniels 
en Hoebink belicht een deel van het universiteitsgebouw op 
de kop van Trans en een deel van Paushuize, de represen-
tatieve zetel van het provinciebestuur. Het lichtspel van de 
twee kunstenaars suggereert beweging, de gebouwen lijken 
bezield. Deze ervaring wordt verstrekt door twee digitale 
gevelstenen van een kerkuil en een duif, die wijsheid en 
vrede symboliseren. 

Uit Utrecht… 

Nieuws over toerisme, cultuur en evenementen in de stad

19e lichtkunstwerk Trajectum Lumen aan Pausdam

Om bewoners en bezoekers van Utrecht doorlopend te 
kunnen informeren over het toeristische en recreatie-
ve aanbod van de stad, introduceert Toerisme Utrecht 
een mobiele stadsgids. De ‘Utrecht City Guide app’ is 
geschikt voor Android en iPhone en beschikbaar in 
het Nederlands en het Engels. 

Ambities
De nieuwe stads-applicatie is 
een samenwerking vanuit het 
toeristische netwerk van Utrecht 
en gebouwd door het Utrechtse 
bureau Azzugia. Musea, hotels, 
restaurants, winkeliers, culturele- 
en evenementenorganisaties, 
de gemeente en de provincie 
participeren in het project, dat 
past in de ambities om de city-
marketing van Utrecht verder te 
verbreden. Mensen kunnen thuis 
de app downloaden en zijn vanaf 
dat moment op de hoogte van het 
actuele aanbod in de stad. Door 
middel van een update kan de 
agenda actueel gehouden worden. 
De app kan zonder verder data 

verkeer gebruikt worden, wat vooral voor buitenlandse be-
zoekers van belang is.

Voor bewoners en bezoekers
De Utrecht City Guide app is de eerste applicatie die het 
totale aanbod van de stad integraal ontsluit, en daarmee 
een handige tool voor zowel bewoners als bezoekers en 
winkelend publiek. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over 
evenementen, hotels en restaurants, maar ook over de 
weekmarkten in de stad, winkelacties en bijzondere ten-
toonstellingen in de Utrechtse musea. 

Wandelkaart
Heel handig is ook de functionaliteit waarmee je zelf een 
lijstje kunt maken met je favoriete restaurants, hotels, 
winkels, bezienswaardigheden of evenementen van Utrecht. 
De actuele kalenderfunctie houdt de bezoeker op de hoogte 
van wat er per dag, per week of op een specifieke datum te 
doen is in Utrecht. Met de online wandelkaart loop je met 
behulp van GPS eenvoudig naar je bestemming. Bijzonder 
is de categorie ‘Voor het eerst in Utrecht’, waarmee in één 
oogopslag te zien is wat je niet mag missen in onze Dom-
stad. 

Meer informatie over de Utrecht City Guide app is te vinden 
op www.bezoek-utrecht.nl.

Toerisme Utrecht lanceert Utrecht City Guide App
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Hip Cool Modeshow 

Op koopzondag 1 april vindt in Hoog Catharijne de 
inmiddels bekende en wervelende Hip Cool modeshow 
plaats. Op het plein bij Hoog Brabant laten diverse 
ondernemers uit het winkelcentrum zien wat de 
nieuwste trends zijn op het gebied van mode. 

Vier shows
Professionele mannequins verzorgen vier spetterende shows,  
waarbij zij de nieuwste collectie kleding, lingerie, lederwaren 
(schoenen/tassen) en accessoires zoals horloges, brilmon-
turen en sieraden presenteren. Een DJ zorgt voor hippe 
muziek tijdens de shows.

Touchee Dance Company
Dansers van de bekende dansschool uit Utrecht; Touchee 
Dance Company, zorgen weer voor dynamische dance acts. 

Vanaf 1 januari 2012 kunnen 
bezoekers van Hoog Catharijne 
gratis gebruik maken van WiFi. 
Omdat steeds meer mensen 
gebruik maken van internetdien-
sten op hun smartphone, tablet 
of laptop bieden we deze gratis 

service. Op deze manier is het nóg aangenamer verblijven in 
het winkelcentrum.

Nieuws uit Hoog Catharijne… 

Verzorgd door Belangenvereniging Hoog Catharijne

Gratis WiFi in Hoog Catharijne

TM

Creating Favourite Meeting Places, één van de doel-
stellingen van Corio, eigenaar van Hoog Catharijne. 
Eén onderdeel daarvan is de aankleding van het open-
baar gebied. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe 
plantenbakken en de nieuwe leegstandsdecoratie. 
Maar ook pop-up stores en andere invulling van leeg-
staande winkelruimten zijn onderdeel van dit plan. 

Pop up stores
Zoals de meeste bezoekers van Hoog Catharijne al hebben 
gemerkt, staat er een aantal winkels leeg. In de meeste 
gevallen zijn deze winkels voorzien van leegstandsdecoratie 
in de vorm van panelen of mooie schermen.

Een aantal van deze winkels staan bewust leeg omdat er 
winkels naartoe verhuizen vanuit een ander deel van Hoog 
Catharijne in verband met de verbouwingen die spelen. Voor 
een paar winkels zijn we op zoek naar nieuwe huurders en 
deze winkels vullen we in de tussentijd met zogenaamde 
‘pop-up’ stores. Denk daarbij aan de PINC-Sale, zij hadden 
een tijdelijke winkel met merken van Mödstrom tot Super-
trash of aan Pablo Nero, een herenkledingzaak die tot 
17 maart was gehuisvest in het winkelcentrum.

Zo zullen er de komende tijd vaker winkels verdwijnen of 
verschuiven en krijgt het nieuwe Hoog Catharijne de komen-
de jaren steeds meer vorm. We houden de klanten onder 
meer via plattegrondborden zo veel mogelijk op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 

Marktdag 17 maart

Op zaterdag 17 maart organiseerde Hoog Catharijne 
in samenwerking met de Stichting Jong Ondernemen 
de Marktdag. Een spannende dag voor zo’n vijfhon-
derd studenten. Ruim 85 MBO- en HBO-studenten-
bedrijven presenteerden tijdens deze dag voor het 
eerst hun zelfbedachte innovatieve producten en/of 
diensten aan het winkelend publiek. 

Stichting Jong Ondernemen
Hoog Catharijne organiseerde dit voor de 10e keer in samen-
werking met Stichting Jong Ondernemen. Een samengestel-
de en professionele jury beoordelen de ondernemingen naar 
inzet, klantbenadering en de uitstraling van de stand. 

Creating Favourite Meeting 
Places
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Kunst in het Stationsgebied
Een spectaculaire waterval van woorden, enkele in 
brons gegoten levende standbeelden en een fictieve 
landingsbaan in een leegstaande winkelruimte: dat 
zijn enkele van de kunstprojecten die dit voorjaar 
plotseling zullen verschijnen in Hoog Catharijne. De 
kunstwerken vormen samen een pop up exhibition, 
als try out voor een internationale beeldende kunst-
tentoonstelling die in de zomer van 2013 plaatsvindt 
in Hoog Catharijne. 

Winkelcentrum in de 21ste eeuw
Aan de tentoonstelling nemen dertig tot vijftig internatio-
naal vermaarde kunstenaars deel. Zij presenteren zich in 
winkels, passages en stationshal, maar bijvoorbeeld ook op 
verborgen plekken als expeditiekelders, dakterrassen en 
appartementen. De tentoonstelling gaat over de functie van 
het winkelcentrum in de 21ste eeuw. Wat is deze functie in 
een tijd van toenemende verkoop via internet? Wat brengt 
mensen in de toekomst samen? Kan het winkelcentrum een 
sociale ruimte zijn, waar ontmoeting en beleving voorop 
staat? En wat is daarvoor nodig? Met kunstinstallaties, per-

formances, filmavonden, geluid- en videowerken en ontdek-
kingstochten gaan kunstenaars in op deze vragen. 

Vrede van Utrecht
Het project is een initiatief van de Stichting Kunst in het 
Stationsgebied in samenwerking met de gemeente Utrecht. 
Vanaf het voorjaar van 2012 vinden ‘voorproefjes’ plaats. 
Bezoekers kunnen plotseling een voorstelling tegenkomen, 
of worden getrakteerd op spannende filmpjes tijdens het 
wachten bij de kleedkamers. Of ze worden zelf onderdeel 
van een kunstwerk. Het project is gericht op zowel de vaste 
bezoekers als op een internationaal kunstpubliek. Het is 
onderdeel van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013. 
Als hét beeldende kunst-event van 2013 zal het veel media-
aandacht trekken.
Natuurlijk is nauw overleg met winkeliers, horecaonderne-
mers, bewoners en andere gebruikers van Hoog Catharijne 
van groot belang. Wij presenteren onze plannen tijdens de 
ALV van de belangenvereniging. Als u nu al vragen, tips 
of opmerkingen hebt, neemt u dan contact op met ons via 
v.drost@utrecht.nl

De nieuwe gevel van woon/winkelgebouw De Vre-
denburg is zichtbaar. De bouwsteigers aan de kant 
van het Muziekpaleis zijn weggehaald, zodat hier het 
eerste stuk van de nieuwe gevel te zien is. Begin de-
cember bereikte de bouwer al het hoogste punt. Naar 
verwachting worden de winkels en woningen voor de 
zomer van 2012 aan de nieuwe huurders opgeleverd 
voor afbouwwerkzaamheden. De opening van het 
gebouw wordt na de zomer verwacht.

Woon/winkelgebouw De Vredenburg
Corio ontwikkelt in De Vredenburg 6.000 m2 retail. Dit zullen 
vooral winkels zijn in mode en lifestyle. Daarboven worden 
76 appartementen ontwikkeld door ING Real Estate. In de 
kelder van het gebouw bevindt zich een openbare fietsen-
stalling met plek voor zo’n 800 fietsen.

De Vredenburg uit de stijgers
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Utrecht alert…

Informatie over veiligheid en handhaving

Gemeentelijke diensten zoals Stadswerken, Toezicht 
en Handhaving en de Utrechtse Wijkbureaus bepalen 
hun inzet en prioriteiten mede op basis van het aantal 
meldingen dat over een kwestie binnenkomt. Daarom 
is het belangrijk dat ook u als ondernemer overlast 
die u ervaart in uw winkelgebied meldt. 

Hoe geeft u een melding door?
1)  Online via www.utrecht.nl of door een e-mail te 

sturen naar bewonersmeldingen@utrecht.nl
2)  Telefonisch via 030 - 286 00 00 (maandag t/m 

vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur, op donderdag tot 
21.00 uur).

3)  Aan de balie van wijkbureau Binnenstad.

Melden kan nu ook 
via je smartphone
Scan de QR code hier-
naast met je smartphone 
en download de app.
Melden was nog nooit 
zo makkelijk.

Blijven melden, melden, melden… Parkeerautomaten in Utrecht geskimd 

Op een aantal plekken in Utrecht zijn de afgelopen 
maanden parkeerautomaten geskimd, of is hier een 
poging tot gedaan.

Veemarktplein
Parkeerautomaten op het Veemarktplein en op de Mineurs-
laan zijn onlangs geskimd. Dit is gemeld bij de gemeente 
door Equens, de betalingsverwerker die betaaltransacties 
verwerkt.  Op de automaten zelf is niets aangetroffen maar 
er is wel bewijs van transacties met de geskimde passen 
in binnen- en buitenland. Gedupeerden kunnen terecht bij 
hun bank, die voor skimmen het financiële risico draagt. De 
skimmers voeren waarschijnlijk snelle acties uit en wisselen 
snel, met hun apparatuur, van parkeerautomaat. 

Janskerkhof
Ook een parkeerautomaat van de gemeente Utrecht op het 
Janskerkhof is onlangs geskimd. De aanpassing van de par-
keerautomaat is zeer professioneel uitgevoerd. De gemeen-
te vraagt gebruikers extra alert te zijn op aanpassingen van 
parkeerautomaten en hun bankafschriften te controleren. 
De gemeente onderzoekt in samenwerking met de leveran-
cier naar aanpassing van de automaten om deze wijze van 
frauderen te voorkomen. 

Moreelsepark
Begin februari is ook geprobeerd een automaat in het 
Moreelsepark te skimmen. Dit is gemeld door een opletten-
de klant. Bij deze geskimde automaten is voor de pasinvoer 
een opzetstuk geplaatst om de magneetstrip te kopiëren, 
boven de pinterminal is een camera geplaatst om de pin-
code te filmen. De gemeente doet aangifte van deze fraude 
bij de politie. Gedupeerden kunnen terecht bij hun bank, die 
voor skimmen het financiële risico draagt.
 
Preventie skimmen
De gemeente gaat extra waarschuwen voor skimmers. Op 
de schermen van parkeerautomaten is nu een waarschu-
wingstekst te zien. Ook wordt onderzocht of de anti-skim-
haak van de NS op de parkeerautomaten is te gebruiken. 
Verder gebruikt de gemeente gecertificeerde parkeerauto-
maten en is de pinterminal onder een hoek geplaatst om 
meekijken te bemoeilijken. Tot slot controleert de gemeente 
regelmatig alle parkeerautomaten op onregelmatigheden. 

Criminaliteit daalt licht in Utrecht

De geregistreerde criminaliteit in de gemeente 
Utrecht is in 2011 met twee procent gedaald ten 
opzichte van het jaar ervoor. Daarmee komt Utrecht 
eind 2011 uit op een afname van het aantal aangif-
ten met 21 procent ten opzichte van het ijkjaar 2006. 
De maatregelen die gemeente, politie en OM nemen, 
moeten ertoe leiden dat in 2012 de geregistreerde 
criminaliteit met 23 procent daalt ten opzichte van 
dat jaar.

Winkeldiefstal
Het aantal aangiften van winkeldiefstal is opvallend geste-
gen, met 26 procent ten opzichte van 2010. Een mogelijke 
verklaring is dat gemeente en politie in 2011 een impuls 
hebben gegeven aan de aangiftebereidheid door het Lande-
lijk Aangifteformulier onder de aandacht te brengen bij de 
ondernemers. Steeds meer winkeliers zijn bovendien aan-
gesloten bij de SODA-regeling, waar zij de schade kunnen 
claimen bij de winkeldief. 

Ambitie en aanpak 2012
De gemeente Utrecht, politie en OM werken samen om de 
criminaliteit te verlagen en het gevoel van veiligheid onder 
de inwoners te verhogen. In 2012 richten zij zich met name 
op jongerenoverlast en criminaliteit en op woninginbraken. 
Daarnaast gaat onverminderd aandacht uit naar veel voor-
komende criminaliteit als autokraak en winkelcriminaliteit, 
naar geweld en naar zware criminaliteit. 
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Utrecht bereikbaar… 

Bereikbaarheid, verkeer, vervoer en distributie in de stad Utrecht

De wijkraad Binnenstad heeft eind vorig jaar een 
wijkraadpleging gehouden over parkeren in de 
binnenstad. Hieruit blijkt dat het grootste deel van 
de bewoners en ondernemers voorstander is van 
het loslaten van het onderscheid tussen vergunning-
houdersplaatsen en parkeerautomaten. 

Rapport
Huishoudens die over een auto beschikken zijn vaker 
voorstander van het behoud van parkeermogelijkheden 
dan huishoudens zonder auto. Ondernemers zijn terughou-
dender dan bewoners als het gaat om het opheffen van 
parkeerplaatsen. Het volledige rapport vindt u op 
www.onderzoek.utrecht.nl

Verblijfskwaliteit
De Stichting Centrummanagement bepleit het fors verbe-
teren van de verblijfskwaliteit in de binnenstad. Bezoekers 

stellen hogere eisen, de druk op de openbare ruimte neemt 
toe en investeringen blijven al jarenlang achter. Utrecht 
voert campagne om in 2018 Europees Culturele Hoofdstad 
te worden. Dat is een extra prikkel om te investeren in een 
aantrekkelijke, bereikbare en gastvrije binnenstad.

Straatparkeren
CMU is van mening dat het straatparkeren betrokken moet 
worden bij de discussie over de verblijfskwaliteit van de 
binnenstad. De binnenstad moet voor ondernemers en hun 
bezoekers uitstekend bereikbaar blijven. 
Een goede bewegwijzering en verwijzing naar parkeervoor-
zieningen is hier onderdeel van. Met name de oostkant van 
de binnenstad vraagt om hernieuwd nadenken over goede 
ondergrondse parkeervoorzieningen. Een gastvrije binnen-
stad kan niet zonder het faciliteren van bezoekers die met 
de auto komen.

Tijdens de sloop en nieuwbouw van het Vredenburg-
viaduct worden fietsers en voetgangers tussen 
Vredenburg en het Smakkelaarsveld via de Willem-
straat omgeleid. 

Vanaf april 2012 wordt het Vredenburgviaduct gesloopt. 
Bussen worden via het dak van de nieuwe expeditiekelder 
van het Muziekpaleis omgeleid. Op deze route is geen plaats 
voor de duizenden en duizenden dagelijkse fietsers en voet-
gangers tussen het Vredenburg en Smakkelaarsveld.

Fietsers rijden via de Willemstraat, de Lange Koestraat en 
een tijdelijke oversteek over de Catharijnesingel naar het 
station fietsen. Voetgangers lopen om via de tijdelijke over-
steek en de Korte Koestraat. Om iedereen zo veilig mogelijk 
door de wijk te leiden veranderen ook een aantal rijrichting-
en voor auto’s. 

Het huidige Vredenburgviaduct wordt gesloopt om plaats te 
maken voor een nieuw stelsel van bruggen dat alle verkeer 
van elkaar scheidt.

Centrummanagement voorstander verbetering 
verblijfskwaliteit binnenstad

Fietsers tijdelijk naar station via Willemstraat
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Het is eenvoudig, snel en veilig. Naast het kopen van 
een kaartje bij de automaat kunnen parkeerders nu 
via een mobiele telefoon betalen voor de werkelijk 
geparkeerde tijd (real-time parkeren).

Parkeer en Bel
De gemeente Utrecht streeft ernaar betaald parkeren voor 
de automobilist zo snel, makkelijk en veilig mogelijk te ma-
ken. Met de invoering van Parkeer en Bel wordt de dienst-
verlening uitgebreid. Kortparkeerders kunnen zelf kiezen 
tussen real-time parkeren met Parkeer en Bel of het kopen 
van een parkeerkaartje voor achter de voorruit.

Aanmelden
Een parkeerder meldt zijn of haar kenteken aan bij een pro-
vider van Parkeer en Bel (Parkmobile, Park-line, My Order, 
Yellowbrick, SMSparking, Sunhill Technologies of Zmazz) en 
betaalt vervolgens parkeergeld via de (mobiele) telefoon. 
De parkeertijd gaat in wanneer de parkeerder het zone-

nummer, dat op de parkeerautomaat staat, via telefoon, 
sms of (mobiel) internet doorgeeft aan de provider. 

Verzamelfactuur
De parkeerder hoeft niets in de auto te leggen. Of er is 
betaald, controleren de parkeercontroleurs op basis van het 
kenteken. Bij vertrek meldt de parkeerder zich af via de 
telefoon, sms of mobiel internet; de parkeertijd wordt dan 
direct beëindigd. De parkeerkosten worden bijgehouden 
door de provider en de automobilist betaalt alleen voor de 
daadwerkelijk geparkeerde tijd. De parkeerder ontvangt 
hiervoor een verzamelfactuur van de provider. 

RDW
Utrecht heeft gekozen om voor de inrichting van Parkeer en 
Bel gebruik te maken van het door de RDW ontwikkelde en 
beheerde Nationale Parkeer Register. De RDW is de uitvoe-
ringsorganisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Belparkeren, smsparkeren en app-parkeren

Utrecht bereikbaar… 

Bereikbaarheid, verkeer, vervoer en distributie in de stad Utrecht

Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht 
(BRU) gaat voor een nieuwe aanbesteding van de 
OV-concessie Regio Utrecht. De nieuwe concessie 
moet ingaan op 8 december 2013.  

Het regiobestuur verwacht met een geheel nieuwe aanbe-
steding beter in te kunnen spelen op de gewijzigde markt-
situatie. Het eerdere gunningsbesluit - voor de periode 
december 2012-december 2020 - is ingetrokken en de 

onderhandelingsprocedure die tot dat gunningsbesluit heeft 
geleid, is stopgezet. Reizigers in de regio Utrecht kunnen 
blijven rekenen op het openbaar vervoer, doordat er voor 
de overbruggingsperiode nieuwe afspraken worden gemaakt 
met huidige vervoerders Connexxion en GVU.

Door deze beslissing rijden de nieuwste, schone bussen 
vrijwel zeker niet voor december 2013 door de stad. 

BRU kiest voor nieuwe aanbesteding

Op een vroege donderdagochtend in maart stroomt de mobiele fietsenstalling op de Neude al langzaam vol.
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Centrum Management Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht: 
collectieve financiering voor collectieve aanpak

Op 8 december 2011 heeft de gemeenteraad inge-
stemd met het verzoek van de stuurgroep onderne-
mersfonds Utrecht om via de verhoging van de OZB 
(voor niet woningen) een ondernemersfonds voor 
de gehele stad te creëren. Op deze manier worden 
collectieve gebiedsgerichte zaken, ook collectief 
gefinancierd. 

OZB
Onder ondernemers wordt in dit geval letterlijk verstaan 
alles wat een niet-woning is, zoals onder meer musea, 
bibliotheken, parkeergarages en sportvelden. De verhoogde 
OZB (€ 50,- per € 100.000,- WOZ) levert in totaal ongeveer 
5,1 miljoen euro op en wordt opgebracht door zowel eige-
naren als gebruikers. De extra opbrengst gaat één-op-één 
terug van de gemeente naar de stichting ondernemersfonds 
Utrecht. 

Stichting
In januari is de stichting ondernemersfonds Utrecht opge-
richt. Een stichting voor en door ondernemers die het geld 
beheert en ondernemers activeert om zich gebiedsgericht 
te organiseren en voor hun gebied bestedingsvoorstellen te 
maken. Hiervoor zijn ongeveer zestig gebieden geformeerd, 
veelal min of meer natuurlijke gebieden zoals bedrijven-
terreinen en winkelgebieden. De stichting toetst of een 
bestedingsvoorstel past binnen het budget van het gebied 
en of het transparant en democratisch tot stand is gekomen. 
Denk hierbij aan vaststelling in een ALV of transparante par-
ticipatie met ondernemers in het gebied. Het moet in ieder 
geval de collectiviteit in het betreffende gebied dienen. Meer 
informatie over het stadsbrede fonds en de stichting vindt u 
op www.ondernemersfondsutrecht.nl 

Wat betekent dat voor het centrum?
Het centrum, het gebied binnen de singels, is aangewezen 
als één collectief gebied, met uitzondering van Hoog Catha-

rijne. Hoog Catharijne heeft een dergelijke financiële collec-
tiviteit al geregeld in de vorm van een verplichte service- en 
promotiebijdrage. Centrummanagement Utrecht is voor het 
gebied binnen de singels de overleg- en afstemtafel voor het 
bestedingsvoorstel van het fonds. Daarmee krijgt Centrum-
management ook een andere rol, meer daarover leest u el-
ders in deze nieuwsbrief. Een deel van het fonds zal ingezet 
worden voor centrumbrede zaken zoals de continuering van 
feestverlichting, hanging baskets, nieuwsbrieven en onder-
steuning in de vorm van een centrummanager. 

Straatinitiatieven
Ook wordt een deel gereserveerd voor straatinitiatieven. Zo-
dat de straatverenigingen zelf een beroep kunnen doen op 
het fonds voor hun eigen initiatieven. Hierover organiseren 
we in maart een eerste bijeenkomst met alle straatvereni-
gingen en ambassadeurs om met elkaar af te stemmen hoe 
we de middelen in kunnen zetten en hoe u in de verschil-
lende straten bestedingsvoorstellen kunt indienen voor het 
fonds. In de komende nieuwsbrieven zullen we u hierover 
verder informeren. Houdt u de berichtgeving in de gaten.

Terugblik: december 2011
Ieder jaar spant het er weer om in het centrum. Hoe gaan we het in december doen? De cadeaufeesten van 
Sinterklaas en kerst zijn in alle Nederlandse centrumgebieden altijd van groot belang voor de totale jaaromzet. 

In de nieuwsbrief van december vorig jaar kopte de voorpagina van onze nieuwsbrief dat de economie van het Utrechtse 
centrum enorme klappen heeft gekregen. Zo heeft het Randstad Koopstromenonderzoek 2011 (KSO 2011) uitgewezen. Voor 
de nieuwe Stichting Centrummanagement is dit nog meer een reden om zich te blijven inspannen ter bevordering van de 
lokale economie. 

Van verschillende ondernemers hebben wij begrepen dat de decembermaand vorig jaar voor hen nog wel redelijk geweest 
is, hoewel het de achteruitgang natuurlijk niet kan compenseren. Toch zijn wij als bestuur dankbaar voor deze berichten. Wij 
lezen hieruit des te meer af dat we het centrum van Utrecht goed moeten blijven ontwikkelen en goed in de markt moeten 
zetten.
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In ieder editie van onze nieuwsbrief laten wij in de 
rubriek ‘Hart voor het Centrum…’ een betrokken 
persoon aan het woord in een gesprek van vraag en 
antwoord. Samen hebben ze één overeenkomst: ze 
hebben hart voor het centrum van Utrecht. In deze 
editie: Francis van Kaam (café Rex en bestuurslid 
Koninklijke Horeca Nederland en Centrummanage-
ment Utrecht), aanjager van een initiatief om een 
ondernemersvereniging te realiseren in het gebied 
rond de Nobelstraat en het Janskerkhof.

De poort naar de stad. Dat is de Nobelstraat voor Francis 
van Kaam. Samen met de winkelstraatmanager werkt hij 
hard aan een professionele en breed gedragen onderne-
mersvereniging. Op 5 maart is hiervoor een serieuze stap 
gezet in restaurant Zindering, in de Stadsschouwburg waar-
bij 22 ondernemers aanwezig waren. 

Waarom een ondernemersvereniging?
“Een open deur is natuurlijk het stadsbrede ondernemers-
fonds waarmee wij allemaal te maken krijgen, maar we 
vinden het ook belangrijk om de straat samen een impuls te 
geven. Samen, dat is dus met alle soorten ondernemers in 
de straat: Horeca, detailhandel, dienstverlening en kunst en 
cultuur. De groep is natuurlijk veel sterker dan het individu. 
Samen kunnen we aan een mooie straat gaan werken.” 

Je hebt de Nobelstraat ook wel eens ‘het België van Utrecht’ 
genoemd. 
“Ja, dat vat het voor mij wel een beetje samen. België is 
een land waar wij vaak hard doorheen rijden om in Frankrijk 

te komen. Mensen die iets rustiger rijden, weten dat er veel 
te zien is en dat je er ook goed kunt verblijven, sterker nog: 
het is een bestemming op zich. Waar het in de Nobelstraat 
wel aan ontbreekt is de voorwaarden om er goed te kunnen 
verblijven. Er wordt door auto’s en bussen waanzinnig hard 
gereden en op het fietspad is het ook dringen geblazen. Kijk 
om je heen. De diversiteit in architectuur en de historie; de 
Nobelstraat was ooit een echte flaneerstraat.”

Wat zouden jullie willen bereiken?
“We willen van de Nobelstraat weer een plek maken waar 
je op een gezonde en prettige manier kunt ondernemen. 
De eerste stap is meer saamhorigheid in het gebied. Ik zou 
graag zien dat we een brug kunnen slaan tussen de ver-
schillende ondernemers, net zoals de Nobelstraat een brug 
is tussen twee werelden; het centrum en de oostkant van 
de stad. 
Concreet hoop ik dat we de vaart uit het verkeer hebben 
gehaald en dat we samen een oplossing hebben gevonden 
voor het fietsparkeren. Iedereen die hier wel eens komt, 
weet dat het hier, op z’n zachtst gezegd, behoorlijk vol kan 
staan.” 

Wat is er zo bijzonder aan dit deel van de stad?
“Het (autovrije) Janskerkhof wordt natuurlijk een prachtig 
plein en de Nobelstraat heeft een geweldige mix aan onder-
nemers. Het is ook een heel bedrijvig gebied. Dat vind ik 
mooi. Als je vanaf de Lucasbrug de Nobelstraat inkijkt, voelt 
het als de poort naar de stad. En het België van Utrecht dus. 
Kom eens wat vaker een pintje halen zou ik zeggen!”

Hart voor het Centrum…

Door Jeroen Roose (Hisa BV)

De Nobelstraat: ‘Een brug tussen twee werelden’

Francis van Kaam
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Sabon
Boven Clarenburg 10

Le’s Nail & Spa 
Gildenkwartier 37

Axi Schoen 
Vredenburgplein 5-6

Susanne
Steenweg 5-7

Centrum Management Utrecht

Welkom in Utrecht…

Centrummanagement Utrecht heet nieuwe winkels 
in de Utrechtse binnenstad van harte welkom

Op een misschien wat ongebruikelijke dag vindt er 
een extra koopzondag plaats. Samen met de winke-
liers in de Utrechtse binnenstad organiseert Culturele 
Zondagen op zondag 25 maart namelijk een spette-
rend cultuuravontuur! Tijdens deze speciale Culturele 
(koop)Zondag maken de inwoners en bezoekers van 
de stad kennis met de Utrechtse ambitie om Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018 te worden. Voor het eerst 
zijn ruim veertig winkels in de binnenstad het podium 
voor verrassende, confronterende en ontroerende 
voorstellingen en optredens.  

Zowel overdag als ’s avonds zullen er tal van activiteiten 
zijn in de stad. In de opmaat naar 2018 maken niet alleen 
de winkels en de horeca, maar zal de gehele stad een warm 
gebaar maken naar iedereen die iets heeft met cultuur en 
met kopen!
Het winkelende publiek wordt deze Culturele (Koop)Zondag 
getrakteerd op vele optredens, voorstellingen en een schat 
aan 2018-acties. En een aantal zangers van de opera Orfeo 
ed Euridice (De Utrechtse Spelen) ruilen voor deze keer de 
paleisvijver van Soestdijk in voor het water van de Oude-
gracht!   

Utrecht 2018 
Waarom wil Utrecht ‘18’ zijn? In 2018 Culturele Hoofd-
stad van Europa worden betekent de ultieme impuls voor 
cultureel plezier, voor het laten zien van (jong) talent én 
2018 geeft een grote slinger aan de economie van de stad. 
Naast Utrecht dingen ook de steden Maastricht, Eindhoven, 
Den Haag en Leeuwarden mee naar deze status. Eind 2012 
presenteren alle steden hun plannen en in 2013 wordt het 
besluit genomen door een internationale en onafhankelijke 
Europese jury.

25 maart 2012: Culturele Zondag Kijken, kijken, kopen
Unieke samenwerking met ondernemers in de binnenstad
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Van 16 april tot en met 18 mei 2012 voert Eneco groot 
onderhoud uit aan de stadsverwarming in de omge-
ving van de Donkerstraat. De oude leidingen worden 
vervangen door nieuwe. Door beperkte bereikbaar-
heid kunnen bezoekers en bewoners hiervan overlast 
ondervinden.

Om de leidingen te vervangen, worden deze blootgelegd, 
verwijderd en op dezelfde plaats door nieuwe leidingen 
vervangen. Na het vervangen van de leidingen wordt het 
straatwerk weer teruggebracht door de gemeente Utrecht. 
De leidingen die in aanmerking komen voor vervanging 
liggen in de Donkerstraat en in de 3e Buurkerksteeg. De 

opslag van de materialen zal plaatsvinden naast de kerk aan 
Buurkerkhof. 

Winkels en woningen blijven tijdens de werkzaamheden ge-
woon bereikbaar voor voetgangers. In het geval dat er een 
sleuf voor een deur komt te liggen wordt er een loopvoor-
ziening aangebracht.

Eneco is voor dit werk bereikbaar via het district-onder-
steuningspunt op 088-8952000. Storingen kunnen worden 
gemeld via 0800-0072. Minimaal twee weken voor uitvoe-
ring stuurt Eneco een brief aan alle betrokken woningen en 
winkels.

Nieuws uit de historische binnenstad… 

Verzorgd door Ondernemersvereniging Centrum Utrecht

Goed gejat… geprepareerde rooftassen
Rooftassen. Helaas zijn het in de binnenstad van 
Utrecht een veel voorkomend verschijnsel. De gepre-
pareerde tassen worden door winkeldieven gebruikt 
om het poortalarm van winkels te omzeilen en zo-
doende ongestoord diefstallen te plegen. Dieven 
voorzien deze tassen aan de binnenkant van alumini-
umfolie en tape zodat ze met een tas vol onbetaalde 
artikelen ongestoord naar buiten kunnen lopen.

Er zijn ook geprepareerde ‘tassen’ in de vorm van dozen 
met een deksel of een klep die open kan. Deze zijn dan ook 
voorzien van cadeaupapier om het op een gekocht cadeau 
te laten lijken. De doos zit vaak in een big shopper, een tas 
van bijvoorbeeld een speelgoedwinkel. Ook koffers, Trolleys, 
damestassen, zelfs jassen en rokken die aan de binnenkant 
zijn geprepareerd komen wij tegen. Wekelijks hebben wij 
hiermee te maken.

Herkenbaarheid
Geprepareerde tassen zijn echter wel heel wat anders dan 
koeltassen, die gewoon te koop zijn en waar mensen ook 

Middenstanders uit de Utrechtse binnenstad en Hoog 
Catharijne willen ook op zondag open. Ze zijn ernstig 
teleurgesteld in het besluit van de gemeenteraad om 
wel alle levensmiddelen winkels op zondag open te 
laten gaan, maar andere niet. Dat meldt het AD in een 
artikel waarin Tom Broekman (CU) en Jan Hagenouw 
(HC) aan het woord komen.

Broekman en Hagenouw menen dat Utrecht onvoldoende 
met zijn tijd meegaat en het steekt de ondernemers dat ze 
op zondag niet open mogen, terwijl dat in steeds meer grote 
en middelgrote steden wel mag. Veel Utrechtse middenstan-
ders beleven zware tijden, ook al is dat zo aan de buiten-

kant niet te zien. Uit het Koopstromenonderzoek bleek eind 
vorig jaar dat Utrecht jaarlijks zo’n 250 miljoen euro omzet 
misloopt omdat Utrechters dat geld elders besteden, onder 
meer op zondag.

Hagenouw en Broekman begrijpen niet dat de stad zich 
wil profileren als wereldstad met de Vrede van Utrecht, als 
Culturele Hoofdstad en als startpunt van de Tour de France, 
maar op zondag alles gesloten houdt. Dat er sprake zou 
zijn van verstoring van de zondagsrust, wil er bij Broekman 
niet in. “ De consument gaat echt niet met de auto langs de 
Kromme Nieuwegracht parkeren. Dat zijn drogredenerin-
gen.”

vaak mee rondlopen zonder kwade bedoelingen. Koeltassen 
kunnen wel dezelfde werking hebben als geprepareerde tas-
sen, ze zijn echter vaak makkelijker te herkennen.
U kunt de normale geprepareerde tassen herkennen aan het 
feit dat ze onnatuurlijk stijf, recht of bol staan en er bij bin-
nenkomst meestal weinig gewicht in zit (de tas zwaait), 
uiteraard in combinatie met de persoon die de tas mee-
draagt en zijn of haar gedrag. Deze personen zijn meestal 
met een groep en werken samen.

Winkeliers binnenstad voelen zich achtergesteld

Groot onderhoud stadsverwarming omgeving Donkerstraat
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Nouria Oostrom wint 
‘Utrechtse Kleurrijke Detaillisttrofee 2011’ 

De eigenaresse van de winkel El Moro in Utrecht, is eind 
februari gekozen tot de Utrechtse Kleurrijke Detaillist van 
2011. Oostrom ontving de UKD-trofee en een cheque van 
2.500 euro tijdens een feestelijke avond in Utrecht. Deze 
geldprijs is beschikbaar gesteld door de Rabobank Utrecht. 
De andere twee genomineerden waren de heer Ahmed 
Aouam van viswinkel Blub&Blub en de heer Tufie van vlaai-
enwinkel Supervlaai.

Uitgebreide Viering Vrede van Utrecht in 2013
De viering van 300 jaar Vrede van Utrecht wordt een groot 
spektakel. Vanaf 13 april tot en met 21 september 2013 
vinden er in de stad en in de regio allerlei festiviteiten plaats 
om de ondertekening van het internationale vredesver-
drag van 1713 te vieren: exposities, concerten, vuurwerk, 
theater, festivals. De opening vindt plaats op het dak van 
de Leidsche Rijn tunnel en de afsluiting is op Vliegbasis 
Soesterberg.

Historische vondst in monumentaal pand in Utrecht

Bij verbouwwerkzaamheden in het pand Oudegracht 179 in 
Utrecht is een bijzondere bouwhistorische vondst gedaan. In 
het pand bevindt zich een muur met een vakwerkconstructie 
uit de vroege veertiende eeuw. Het hout van de constructie 
is gedateerd rond 1315. Hiermee is het, voor zover bekend, 
de oudste vakwerkconstructie van Utrecht en van Nederland 
aan een stadspand.

Utrecht gaat weer voor grand Depart Tour de France

Utrecht probeert weer de Grand Depart van de Tour de 
France naar de stad te halen. De gemeente heeft haar zin-
nen gezet op de Tourstart in 2014, 2015 of 2016. Eerder 
al probeerde de stad de koers in 2008 naar Nederland te 
halen. Organisator ASO koos toen echter voor Rotterdam. 
Een afvaardiging van de gemeente Utrecht voert periodiek 
overleg met de ASO in Parijs. De komende tijd praten beide 
partijen verder om de Tour weer naar Nederland te halen. 
In 2010 eindigde de tweede etappe van de Giro d’Italia in 
Utrecht. 

Trajectum Lumen introduceert Lumapp

Niets meer missen van de lichtkunstroute Trajectum Lumen 
in Utrecht. Dat kan met de gratis Lumapp, want met een 
iPhone of android telefoon heeft iedereen nu altijd een eigen 
gids bij de hand. De interactieve app leidt bezoekers door 
de binnenstad van Utrecht, langs alle 18 lichtkunstwerken. 
Bovendien geeft de app informatie over de kunstwerken, de 
kunstenaars en de stad zelf. Met behulp van de GPS functie 
en een stippellijn op de kaart loopt de wandelaar gemak-
kelijk langs de route. De app is uitgebreid met leuke feitjes 
over de Domstad en wandelaars kunnen hun kennis over 
Utrecht testen met de speciale quiz.

Centrum Management Utrecht

Kort nieuws… 
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