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De oriëntatie van bezoekers begint meestal bij Google.
Met dit in je achterhoofd is het enorm belangrijk om
ervoor te zorgen goed vindbaar te zijn via deze zoekmachine. Maar daarmee houdt het niet op. Gegevens
moeten ook juist zijn en het juiste beeld geven. Anders
kan het dus zomaar gebeuren dat iemand een verkeerde indruk krijgt.
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Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neem dan contact met ons op. Uw reactie
wordt gewaardeerd.

Concept, realisatie,
Eindredactie en
Coördinatie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
06-16616285
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Dat geldt ook voor winkels, horecazaken, culturele instellingen, voorzieningen en (winkel)gebieden. Om de vindbaarheid
van het centrum te vergroten, werken we er met gemeente
en provincie Utrecht, Klepierre, Prorail, NS en overige partijen hard aan om Google de juiste informatie te verstrekken. Zo werken we ook aan een instructiefilm en tekst om
ondernemers te helpen hun bedrijfspagina op Google op orde
te krijgen.
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Colofon CMU Magazine verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Centrummanagement
Utrecht (CMU), een samenwerkingsverband van: • Vereniging van Commercieel Onroerend
goed eigenaren Utrecht Centrum • Stichting Utrechts Museumkwartier • Grootwinkelbedrijven
centrum Utrecht • Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemersverenigingen uit de verschillende
centrumkwartieren

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

Googlen

Als onderdeel van het project Vindbaarheid zijn voor een
aantal van de publiekstrekkers Travellers’ Journeys uitgevoerd. Deze onderzoeken laten zien hoe een specifieke groep
bezoekers aan bereikbaarheidsinformatie komt en zijn of
haar weg vindt tijdens de oriëntatie, de reis zelf en de weg
terug. De inzichten uit deze onderzoeken gebruiken we om
de vindbaarheid en daarmee de ervaring van bezoekers te
verbeteren.
We spannen ons ook in om de gebruiksvriendelijkheid van
de P+R-voorzieningen te verbeteren. P+R Westraven is de
afgelopen periode al deels aangepakt: er wordt nadrukkelijker verwezen naar de bus voor vervoer richting centrum,
parkeerdekken worden binnenkort voorzien van beeldmateriaal uit het centrum en de route naar bus en tram is ook
aangepakt.
In de communicatie over bereikbaarheid zijn nog wel grote
slagen te maken. We zien helaas toch nog veel communicatie over bereikbaarheid waarbij vooral de nadruk ligt op
alles wat niet mogelijk is, terwijl wij juist willen benadrukken
hoe je tijdens werkzaamheden en evenementen wél in het
centrum kunt komen. Gelukkig kunnen we met een harde
afspraak in het convenant onder onze arm binnenkort in
gesprek met de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe wethouders.
Ik denk dat dit magazine voldoende inspiratie biedt om ook
zelf aan de slag te gaan met vindbaarheid. Wij helpen je daar
graag een handje bij. Heb je ideeën of suggesties of loop je
ergens bij vast, laat het ons weten of kom langs tijdens de
maandelijkse inloopochtend in het Stayokay aan de Neude.
Ondertussen blijven ook wij Googlen en goochelen om ervoor
te zorgen dat de bereikbaarheid en vindbaarheid van het
centrum zo optimaal mogelijk blijft.
Ik wens iedereen veel leesplezier en graag tot ziens in het
centrum.
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Uitbreiding voetgangersgebied sinds 1 mei

Wat betekent dit voor ondernemers in het voetga
Sinds 1 mei 2018 is het voetgangersgebied in de binnenstad veranderd. Utrecht groeit en er komen steeds
meer bezoekers. Het gebrek aan ruimte in de binnenstad zorgt steeds vaker voor irritaties en frustraties
bij voetgangers, fietsers, automobilisten en bevoorradingsverkeer. Daarom is het voetgangersgebied uitgebreid naar beide kanten van de Oudegracht en zijn
er nieuwe tijden voor fietsers en bevoorrading. Wat
betekent dit voor ondernemers in het voetgangersgebied? We zetten het voor u op een rij.

Nieuwe tijden voor fietsers
In het uitgebreide deel van het voetgangersgebied (oostzijde van de Oudegracht tussen Potterstraat en Hamburgerstraat én de aangrenzende straten Ganzenmarkt, Het Wed
en de westzijde Oudegracht tussen Gaardbrug en Hamburgerbrug) is het op zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en
18.00 uur vanaf 1 mei niet meer toegestaan om te fietsen.
De rest van de tijd blijft dit wel mogelijk. In het bestaande
voetgangersgebied is de tijd om te fietsen verruimd van
18.00 tot 10.00 uur (dat was tot 6.00 uur).

Nieuwe routes
Sinds 1 mei is het voetgangersgebied groter (zie kaartje)
en is een gedeelte van het Stadhuisplein autovrij. Dit heeft
gevolgen voor waar je nog met een voertuig kan komen. In
het voetgangersgebied, het Stadhuisplein en de Zadelstraat
is het altijd mogelijk binnen de venstertijden te bevoorraden. Buiten de venstertijden is er een ontheffing nodig. Het
Domplein is 24 uur per dag afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Hier mag je alleen met een ontheffing rijden. Op
www.utrecht.nl/voetgangersgebied vindt u informatie over
de voorwaarden om een ontheffing te krijgen.

Nieuwe venstertijden voor bevoorrading
Sinds 1 mei zijn er nieuwe venstertijden (voortaan ook op
zondag) en is er extra bevoorradingstijd voor schoon vervoer. Dit is één van de afspraken die de gemeente Utrecht
heeft gemaakt met CMU, Evofenedex en TLN om te komen
tot uitstootvrije bevoorrading in 2025.
Bevoorrading: alle dagen van de week: 6.00 – 11.30 uur.
Om schoon vervoer te stimuleren zijn er extra momenten
die alleen toegankelijk zijn voor vrachtwagens > 3,5 ton
vanaf Euro VI of bestelwagens < 3,5 ton elektrisch of groen
gas, namelijk: dagelijks: 11.30 – 12.00 uur; donderdag:
21.00 – 23.00 uur; overige dagen: 19.00 – 21.00 uur
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angersgebied?
Scherpere controle op voetgangersgebied voor
voertuigen
Buiten venstertijden mogen zo min mogelijk voertuigen
voetgangersgebied in. De afgelopen maanden is hiervoor
een aantal maatregelen genomen. Zo is er een automatische paal met kenteken-herkenningscamera’s op het Vredenburg geplaatst. De paal gaat sinds 1 mei buiten venstertijden alleen naar beneden als er een ontheffing is. Er zijn
handhaafcamera’s geplaatst op de Lange Elisabethstraat, op
de hoek van het Oudkerkhof en aan beide kanten van het
Domplein. Sinds 1 mei kunnen voertuigen zonder geldige
ontheffing beboet worden. Nieuwe handbediende rood-witte
paaltjes. Alleen ontheffinghouders die via één van deze
locaties het gebied in of uit gaan krijgen een sleutel/tag. Ze
moeten daarvoor wel een goede reden hebben.
Slim leveren, bewust bestellen
Bent u benieuwd hoe u zelf kunt werken aan slim en efficiënt goederenvervoer? Hoe u bijvoorbeeld uw bevoorrading
via het water regelt, of van welke stadsdistributiecentra u
gebruikt kunt maken?
Kijk op www.utrecht.nl/goederenvervoer.
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Tweede editie Culturele Zondag Utrecht Centraal in het
teken van Obsessie
Na de succesvolle eerste editie van Utrecht Centraal
wordt Utrecht op 3 juni voor het tweede jaar op rij
één groot muziekpodium. Samen met ondernemers,
culturele instellingen en het Utrechts Muziek Overleg
toont deze Culturele Zondag de veelzijdigheid van
Utrecht Muziekstad.
Op niet alledaagse plekken, zoals musea, stadstuinen,
winkels en cafés zijn er optredens van gevestigde namen én
jong talent. Net als vorig jaar ontvangt Culturele Zondagen
dit jaar een bijdrage van het CMU. Naast dat deze samenwerking het mogelijk maakt het programma uit te breiden,
zorgt de bijdrage ook voor extra zichtbaarheid van de vijf
kwartieren én voor Utrecht Centraal.
Universiteitskwartier
In het Universiteitskwartier presenteert 3voor12/Utrecht
met Voor//Aan de beloftes uit de Utrechtse muziekscene.
In de etalages van de winkels en op de vloeren van de cafés
krijgt jong (pop)talent van de Herman Brood Academie,
de Nederlandse Pop Academie en het Conservatorium een
podium.

Obsessie
Anders dan vorig jaar is er dit jaar een thema: obsessie.
Utrecht Centraal wil de obsessies van de musici ontleden.
Waar begint de fascinatie? En hoe diep gaat de artiest in de
zoektocht naar het perfecte liedje.
Dit thema komt onder meer terug bij het Museum van
Geluid. Colin Benders, één van de belangrijkste muziekvernieuwers, geeft een kijkje in zijn hoofd: wat drijft hem,
wie en wat inspireren hem. Tijdens Utrecht Centraal wil hij
iedereen kennis laten maken met zijn passie: de modulaire
synthesizer. Voor het programma heeft hij internationale
musici uitgenodigd die dit instrument ook omarmen en samen gaan zij nieuwe composities maken.

Poppodia
De poppodia TivoliVredenburg, EKKO, De Helling en dB’s
presenteren gezamenlijk een programma op het Domplein
met optredens van LUWTEN, Figgie en Akula Rhythm Band.
Deze laatste is het soloproject van Luka van der Poel van de
psychedelische bluesrockband DeWolff. Zijn broer en medebandlid Pablo van der Poel is ook bezig met een soloproject.
De première hiervan vindt plaats tijdens Utrecht Centraal.
Museum Speelklok
Ook wordt er vooruitgekeken naar de nieuwe tentoonstelling
van Museum Speelklok Robots love Music. Voor dit project
is het Rosa Ensemble samen met kinderen in Overvecht aan
het werk gegaan om een robot muziek te leren maken. In
het museum presenteren zij alvast de eerste resultaten.
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Speciaal voor deze
Culturele Zondag onderbreken Holland Baroque
en de Poolse pianist
Leszek Możdżer hun tour
in Polen voor een optreden
in de Janskerk. Możdżer
schreef speciaal voor deze
samenwerking een compositie op een bijzondere
toonhoogte.
Utrecht Centraal gaat tot
in de avond door. In het
donker sluit Eefje de Visser
de dag af met een optreden op een nog geheime
locatie. Eind april staat
het hele programma op
www.culturelezondagen.nl

MAG Utrecht
Shoppen op de markt, culturele events en Leidsche Rijn
Sinds eind april is het mei/juni-nummer van MAG
Utrecht te verkrijgen, het Engelstalige magazine met
tips op het gebied van cultuur, uitgaan, restaurants
en shoppen in stad en regio. Dit tweemaandelijkse
magazine is bedoeld voor internationale bezoekers,
expats en internationale studenten.

In de mei/juni-editie van MAG Utrecht wordt aandacht
besteed aan shoppen op de verschillende markten in de
binnenstad, culturele festivals en food events en ‘verborgen’
terrassen in en om de stad. Ook geven we tips voor een
bezoekje aan Leidsche Rijn, waar sinds 19 mei het 20-jarig
bestaan van de wijk wordt gevierd. En natuurlijk staat in het
magazine ook een uitgebreide cultuuragenda, geschikt voor
Engelstaligen. MAG Utrecht is gratis te verkrijgen in culturele instellingen, de VVV en een groot aantal restaurants en
cafés.

7

CMU - Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2018

Travellers’ Journeys Utrecht

Leren van de reis van je gast
Pieter en Joan reizen naar een bekende concertlocatie
in Nederland. Ze hebben lang uitgekeken naar dit concert. Op de heenreis komen ze in een file terecht die
veroorzaakt wordt door de omslachtige afhandeling
van het inkomende verkeer en op de terugreis doen
ze er bijna anderhalf uur over om het parkeerterrein
af te komen. Drie keer raden waar Pieter en Joan het
de volgende dag over hebben bij het koffieapparaat!
Bereikbaarheid is een wezenlijk onderdeel van de beleving
van de gast. De heen- en terugreis worden echter maar al
te vaak vergeten. De veel gebruikte ‘customer journey’ start
vrijwel standaard bij de eigen voordeur van de locatie en
niet bij die van de gast. Ook wordt mobiliteit veel gezien als
een ‘probleem van de overheid’. Toch is het uw gast die in
de file staat!
Traveller’s Journey
Steeds meer locaties zien dat het tijd wordt om ‘Gastvrij Bereikbaar’ te zijn. Dit betekent leren van de reis van je gast
en nadenken over ‘waar je rode loper start, hoe breed die
is en hoe duurzaam’. Met een Travellers’ Journey breng je
als ondernemer deze zaken in beeld. Aan de hand van een
fictief persoon met (reis)karakteristieken die bij uw locatie
passen wordt de volledige reis in beeld gebracht; vanaf de
voorbereiding van de reis, de heenreis, de aankomst op de
bestemming en de daarop volgende terugreis.
Gastvrije bereikbaarheid
Uitkomsten van een Travellers’ Journey kunnen groot of
klein zijn, maar dragen altijd bij aan een structurele verbetering van de gastvrije bereikbaarheid. Bovendien zijn het
verbeteringen die waardevol zijn voor de business case van
een locatie. Een simpel voorbeeld hiervan is een dierentuin
in Nederland die zijn gasten een filekorting biedt. Wanneer
een naastgelegen attractie op hetzelfde tijdstip zijn gasten
naar huis stuurt en er file dreigt, blijft de dierentuin langer
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open en biedt zijn gasten tegen korting te eten. Een uur
later hebben de kinderen gegeten en rijden de gasten zonder problemen naar huis. Een mooi voorbeeld van ‘gastvrije
bereikbaarheid, die zowel de gast als de locatie dient.
Het bos in
Of dat hotel op die bosrijke locatie die ook aan zijn gasten
denkt op het moment dat ze wegrijden bij het hotel. Op het
bord aan het einde van het parkeerterrein staat niet alleen
een vriendelijk ‘tot ziens’, maar wordt ook zichtbaar gemaakt welke kant je uit dient te rijden voor de snelweg. In
veel gevallen is namelijk de navigatie nog aan het opstarten
en dan stuur je je gast zomaar, letterlijk, het bos in.
Publiekstrekkers
De komende tijd wordt in de binnenstad van Utrecht een
reeks Travellers’ Journeys uitgevoerd bij publiektrekkers.
Doel hiervan is inzichtelijk te maken waar bezoekers van de
Utrechtse binnenstad tegenaan lopen bij hun reis naar en in
Utrecht en ondernemers te helpen hun locatie ‘gastvrij bereikbaar’ te maken. De uitkomsten van de eerste Travellers’
Journeys zijn inmiddels gedeeld tijdens een bijeenkomst op
10 april in Bar Beton Rijnsweerd.

Onderweg naar en in het centrum
Ervaringen van gasten zijn leerzaam en belangrijk
voor organisaties. ‘Beleving’ is voor veel bedrijven
de ervaring ‘ter plekke’ van de bezoeker. Beleving
gaat echter verder dan dat! Ook de heen- en terugreis vormen een cruciaal onderdeel en een wezenlijk
onderdeel van de beleving van de gast. Toch begint en
eindigt bij veel ondernemers de ‘customer journey’ bij
de eigen voordeur. De heen- en terugreis van de gast
worden maar al te vaak vergeten.
Locaties die ‘Gastvrij Bereikbaar’ zijn focussen op duurzame
verbeteringen in de ‘reis van de bezoeker’ en het vertalen
van die verbeteringen naar de business cases van de locatie. Centrale vraag bij dit alles is: hoe lang/breed/’groen’

(duurzaam) is uw rode loper. Hoe lang: waar begint uw rode
loper? Bij uw eigen voordeur of die van uw gast? Hoe breed:
hoeveel bezoekers kunnen er gelijktijdig over uw rode loper
naar uw locatie? Hoe groen: hoe duurzaam is de bereikbaarheid van uw locatie geregeld?
Een Travellers’ Journey brengt de volledige reis van uw
bezoeker in beeld, zowel qua reisbeleving, reizigerslogistiek,
als de aansluiting op de logistiek van het reisdoel (locatie of
event). De uitkomst van een Travellers’ Journey biedt input
voor het direct verbeteren van de reisbeleving van
uw bezoeker. Wilt u weten hoe u de Travellers’ Journey van
uw belangrijkste bezoekers kunt verbeteren? Kijk dan op
travellersjourney.nl

Traveller’s Journey
De Travellers’ Journey is een methodiek om de reis
vanuit het perspectief van de bezoeker te vertellen
en te beleven. De Travellers’ Journey brengt de reis,
vanaf de voorbereiding van de reis, de heenreis, de
aankomst op de bestemming en de daarop volgende
terugreis, in kaart.
Daarbij wordt gewerkt aan de hand van zogenaamde
‘persona’s’, zodat vanuit het bezoekersperspectief in beeld
gebracht wordt wat bezoekers doen en waarom ze dat
doen. De inzichten die een Travellers’ Journey oplevert,
maken het mogelijk om gerichte en praktische verbetering
aan te dragen en te implementeren voor iedere locatie die
bezoekers ontvangt.

De Travellers’ Journey helpt bij:
• het in kaart brengen van de reis van uw bezoeker;
• het vastleggen van de (onbewuste) motieven en drijfveren van de reiziger;
• het formuleren van een leidraad voor het doorvoeren
van praktische verbeteringen aan de ‘gastvrije bereikbaarheid’ van uw locatie;
• het verhogen van het inlevingsvermogen van zowel
medewerkers op de werkvloer als ook de directie m.b.t.
de behoeften van de bezoeker;
• het aanscherpen van de (interne) communicatie van uw
gastheerschapstrategie.

Jacques Blommendaal neemt na zes jaar afscheid als voorzitter CMU

‘Centrummanagement Utrecht is een zichtbare partij geworden’
Na zes jaar Centrummanagement Utrecht (CMU) en
eerder twee jaar Platform Binnenstad Utrecht, neemt
het CMU-bestuur deze zomer afscheid van haar gedreven en ambitieuze voorzitter Jacques Blommendaal.
Hij speelde een cruciale rol in het neerzetten van
een professionele managementorganisatie voor het
Utrechtse centrum.

indrukwekkende nieuwe feestverlichting en nieuwe stadsplattegronden en natuurlijk de geplande uitbreiding van het
voetgangersgebied in de binnenstad.”

Onder zijn leiding ontwikkelde CMU zich tot een organisatie
die vanuit haar doelstelling ‘bij te dragen aan het verbeteren
van de economische positie van het centrum’ een zichtbare
partij is geworden die de samenwerking zoekt, afspraken
maakt en een betrouwbare samenwerkingspartner is.

Trots
Blommendaal is trots op het behalen van deze en meer
markante resultaten met CMU. “De realisatie van een groot
aantal herinrichtingen in de openbare ruimte; verbeteringen
van de vindbaarheid; de strategische keuze om vanuit de
Kwartieren het veelzijdige karakter van het centrum te tonen en de samenwerking van ondernemers te versterken en
natuurlijk het convenant ‘De Rode Loper Uit’, vormen met
elkaar een stevig fundament onder de toekomst van CMU.”

Koopzondag
Een van de eerste resultaten die Blommendaal neerzette
met CMU, was de komst van een wekelijkse koopzondag in
Utrecht. CMU-secretaris/penningmeester Tom Broekman
prijst de vertrekkend voorzitter om de rol die hij in dat
spannende traject speelde. “CMU zorgde onder zijn leiding
ook voor de inmiddels goed ingeburgerde ‘kwartieren’,

Dankbaar
Het bestuur is Jacques Blommendaal dankbaar voor zijn
tomeloze inzet en wendt de blik tegelijkertijd voorwaarts.
Broekman: “Continuïteit van het centrummanagement is
uitermate belangrijk. We moeten door. Het bestuur is inmiddels een procedure gestart voor de opvolging van Jacques.”
Lees het interview met Jacques Blommendaal op pag. 10-11.
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Hart voor het centrum

Centrum Magazine Utrecht
gaat in gesprek met een
betrokken persoon verbonden aan het centrum
door een winkel, horecagelegenheid of organisatie. Deze keer gingen we
in gesprek met scheidend
CMU-voorzitter Jacques
Blommendaal.

In zijn rol als onafhankelijk voorzitter is Jacques
Blommendaal niet gebonden aan één van de binnen
CMU participerende sectoren. Toch is hij zeer betrokken bij het wel en wee van de stad waarvan hij
zo veel houdt. Zes jaar zette hij zich met hart en ziel
in voor het centrum van Utrecht. Tijd om de balans
op te maken.
Volgens Blommendaal moet in alle vrijheid nagedacht kunnen worden wat het profiel moet zijn van een voorzitter
passend bij CMU. “Omgekeerd is hetzelfde van toepassing:
ook van mijn kant wil ik de vrijheid hebben om mijn eigen
afwegingen te maken. Neemt niet weg dat mijn ervaringen
van de afgelopen acht jaar van nut kunnen zijn. Die wil ik
graag met iedereen delen.”
Wie is Jacques Blommendaal en waar komt hij
vandaan?
Jacques Blommendaal werd in 1951 geboren in Utrecht.
Kanaleneiland, Overvecht, Hoog Catharijne bestonden nog
niet. Zuilen was nog een zelfstandige gemeente, Hoograven behoorde nog bij Jutphaas. Utrecht telde zo’n 200.000
inwoners. Er heerste een enorme woningnood. Het centrum was verpauperd. “Ik ben een kind van de protestgeneratie 1968. Dat is nog altijd te merken in mijn aanpak:
liever de blik op de toekomst gericht dan in het verdedigen van het heden. Verdedigen is meestal verspilling van
energie en bij succes altijd tijdelijk van aard. Er zijn kleine
stapjes nodig om naar de toekomst toe te groeien. De stip
op de horizon is nodig om deze kleine stapjes in hun context te kunnen zetten. In die zin ben ik een ‘realpolitiker’.”
Raadslid
Na een studie politieke wetenschappen trouwde Blommendaal in 1975 met Yvonne en ging in IJsselstein wonen.
Hier was hij raadslid van 1979 tot 1989. Eerst voor de
PPR, daarna Partij van de Arbeid. In 1990 trok zijn geboortestad toch weer en verhuisde hij naar de binnenstad
van Utrecht. Verschillende functies bekleedde Blommendaal binnen de overheid: rijk, provincie, gemeenten. In de
kern hield hij zich vooral bezig met verhoudingen tussen
de bestuurslagen, overheidsorganisatie en grote projecten.
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’Ik droom v
schitterend
Italiaanse delicatessen
Tot 2007. Toen begon Blommendaal samen met zijn vrouw
iets totaal anders: een zaak in Italiaanse delicatessen
in Twijnstraat. Hobby werd beroep en vanuit die hobby
maakte hij kennis met ondernemersvereniging Twijnstraat
en Platform Binnenstad Utrecht (PBU). Als betrokken
Utrechter, vooral de historische binnenstad, het trekkingsgebied van CMU, werd hij eerst Voorzitter PBU (2010) en
daarna voorzitter CMU (2012).
Hoe zie je de toekomst van de historische binnenstad voor je?
“De druk op de historische binnenstad blijft toenemen.
Daar liggen ook de nieuwe kansen, voor de ‘binnenstad
2030’. Wat niet kan: doorgaan zoals het nu gaat. Het is
een van de mooiste juwelen waarover Nederland beschikt.
Dit juweel heeft een flinke oppoetsbeurt nodig. We blijven teveel in het verleden hangen en durven nauwelijks
stappen te zetten. Neem de discussie van de afgelopen
maanden over de uitbreiding van het voetgangersgebied.
Een ad hoc beslissing zonder dat er enig perspectief op de
toekomst aan ten grondslag ligt. Dan krijgen lobby’s die
slechts de focus hebben op één doel hun kans bij gebrek
aan een bredere afweging.”
Droom
“Het is mijn droom dat de historische binnenstad een
aaneenschakeling wordt van schitterende pleinen en binnenplaatsen waar iedereen goed kan verblijven. Zorg er
voor dat het prettig is om te lopen langs de grachten en
straten die deze pleinen met elkaar verbinden, haal al
het autoparkeren uit de historische binnenstad en organiseer dat er omheen (loopafstanden zijn zeer gering).
Laat alleen elektrisch vervoer toe binnen de singels, maak
van het Zocherpark een werkelijk kroonjuweel, bouw de
busbaan om tot ondergrondse tram en integreer de strook
van Vredenburg tot aan de Schouwburg in het fijnmazige
weefsel dat de binnenstad is.”
Historische fout
“De aanleg van de busbaan zie ik als historische fout,
vergelijkbaar met het dempen van de Catharijnesingel

Centrum
management

van een aaneenschakeling van
de pleinen en binnenplaatsen’
in de jaren zestig. Een dergelijke 21e eeuwse historische binnenstad moet een zeer uitdagend milieu zijn
voor bedrijven en instellingen om zich er te vestigen en
eveneens zeer aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners.
De historische binnenstad is van onschatbare waarde en
onvervangbaar. Ondernemers, bewoners, instellingen,
bezoekers dragen voor de instandhouding van dit erfgoed
verantwoordelijkheid. Het zou goed zijn wanneer dit een
belangrijk onderwerp van gesprek wordt. Hoe zorg je er
met elkaar voor dat dit schitterende en onvervangbare
erfgoed wordt doorgegeven aan de volgende generaties,
wat is ieders bijdrage daaraan? Die opgave ligt niet alleen
bij de gemeente.”

De Rode Loper Uit
“Ook ben ik zeer trots op het Convenant ‘De Rode Loper
Uit!’ dat met de gemeente voor de periode 2016 – 2020 is
afgesproken. Een unicum. Biedt kansen voor verder uitdieping. Kijk eens naar de veeljarige ervaringen in Den Haag!
En zo hebben we nog veel meer voor elkaar gekregen
waar ik trots op ben. Zo kregen we nieuwe feestverlichting
waardoor de binnenstad in de donkere maanden een echte
facelift heeft gekregen. De Kwartieren werden grondslag
voor het werken van CMU. Een strategische beslissing die
de verscheidenheid van het centrum toont en een goede
schaal is voor samenwerking. Hierin liggen nog veel kansen.”

Waar ben je het meest trots op als voorzitter van
CMU?
“De voorstellen om inhoud te geven aan het Economisch
Investeringsfonds die in oktober 2012 door de gemeenteraad zijn overgenomen. Hieruit is een goede samenwerking tot stand gekomen tussen CMU en gemeente met als
resultaten de herinrichting van Mariaplaats, Korte Jansstraat/Domstraat, Twijnstraat, Oudkerkhof, Zadelstraat
en Nicolaaskerkhof en vanaf 1 mei 2018 de uitbreiding
voetgangersgebied in het weekend.”

Wat zijn je belangrijkste aanbevelingen voor CMU?
• Stel de Kwartieren centraal. Ze hebben ieder hun eigen
verhaal en samen tonen ze de veelzijdigheid van het
centrum.
• Richt de aandacht op de toekomst zonder de dilemma’s
waar je nu tegen aan loopt te vergeten.
a. Keuzes die het centrum aantrekkelijker maken voor
voetgangers, fietsers en OV.
b. Wat gaat de consument doen? Blijft de winkelfunctie
in de huidige omvang bestaan?
c. Een gezond centrumgebied. Hoe geef je dat vorm.
d. De opkomende discussie: Hoe moet de toekomstige
balans tussen aantrekkelijkheid en leefbaarheid er
uit zien.
• Investeer in de relatie met de belangrijkste stakeholders. Dat zijn niet alleen commerciële partijen.
• Blijf initiatief nemen en laat zien dat je hart hebt voor
het centrum. Doe mee aan de gesprekken in de Kwartieren én aan gesprekken die de gemeente organiseert.
• Investeer in de samenwerking met de gemeente.
• Spreek met één mond, ook al herken je je als branche,
sector of organisatie niet geheel.
• Professionaliseer de CMU-organisatie verregaand. De
belangrijkste partijen waarmee wordt samengewerkt
verlangen dat ook.

Vindbaarheid
“Daarnaast het op de agenda van de gemeente krijgen
van het onderwerp Vindbaarheid. Dit heeft geleid tot
nieuwe plattegronden, aanpassing van bewegwijzering,
opschonen van verouderde bewegwijzering voor voetgangers. In de komende jaren vooral het verbeteren van
de digitale informatievoorziening, routeringen vanaf het
nieuwe stationsplein en station Vaartsche Rijn en nog veel
meer. De grote publiekstrekkers moeten hierop inspelen
om maximaal succes te hebben.”
Zondagopening
“Het Burgerinitiatief waardoor het mogelijk is geworden
dat winkels iedere zondag open kunnen zijn. Dat was
een ‘hell of a job’. Ook heel avontuurlijk omdat bijna alle
Burgerinitiatieven in Nederland de eindstreep niet halen.
Deze wel!.
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In de Schoutenstraat woont Jeroen Doensen, hij
werkt voor CommonEasy, een Utrechts alternatief
voor verzekeren. In diezelfde Schoutenstraat is een
netwerk ontstaan van ondernemers die elkaar via dit
initiatief gaan ondersteunen als er iemand ziek is.
Verschillende ondernemers in de straat hebben zich al
aangesloten en anderen staan op het punt dit te doen.
Ooit waren verzekeraars goed in het organiseren van solidariteit binnen gemeenschappen. Dat was gebaseerd op
de wil om elkaar te helpen als het tegenzit. Jij helpt mij en
ik help jou. Echter zijn de verzekeraars van vandaag grote
financiële instellingen die voor zzp’ers ingewikkelde en dure
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden.
Terug naar de kern
Jeroen Doensen legt uit waarom CommonEasy anders
werkt. “Wij weten dat het beter kan. Wij geloven dat iedere
zzp’er recht heeft op zekerheid. Daarom gaat het platform
van CommonEasy terug naar de kern van verzekeren, maar
met het gemak van de online wereld.”

Hoe werkt het?
Leden van ondernemersverenigingen zitten in elkaars
netwerk. Je betaalt €10 per maand voor deelname en
spaart bijvoorbeeld €100 per maand. Op deze manier heb
je €2.000 inkomen per maand verzekerd voor twee jaar.
Het maandelijkse spaarbedrag van €100 (5 procent van je
beoogde inkomen) blijft van jou en wordt alleen gebruikt om
anderen in je netwerk te helpen. Wil je stoppen? Dan krijg
je het gespaarde bedrag gewoon weer terug.
“CommonEasy verenigt zzp’ers en bestaande netwerken met
elkaar en dat betekent dat we elkaar kunnen helpen. Want
samen kunnen we elkaar eerlijk en voordelig verzekeren.
We betalen niet mee aan het salaris van de CEO, of aan de
verkopers van een verzekeringsmaatschappij: nee, we regelen het zelf. En dat verschil voel je in je portemonnee.
We begrijpen dat je niet staat te springen om iets te regelen
voor als je ziek wordt. Maar, toch werk je lekkerder als je
weet dat het goed zit.”
Meer weten hoe het vangnet van CommonEasy voor
arbeidsongeschiktheid precies werkt?
Neem contact op voor meer informatie en kijk op de website: www.commoneasy.nl. Voor animaties met uitleg, kijk
op: www.goo.gl/ewGtvG

De Streekmarkt stopt er mee, kersteditie blijft
Na 9 jaar stopt De Streekmarkt in Utrecht per
direct, echter met kerst wordt de markt wel
georganiseerd. De organisatie heeft dit besluit
moeten nemen omdat het door de gestegen
kosten en gedaalde inkomsten al langer niet
meer haalbaar bleek.
De Streekmarkt begon negen jaar geleden in de
Zijdebalenhal en kwam via de Twijnstraat, de
Mariaplaats en het Stadhuisplein op het Domplein
terecht. Op al die plekken heeft Utrecht kennis kunnen maken met al het lekkers dat er buiten de supermarkt te vinden is. De organisatie is van plan de
kersteditie wel door te laten gaan en dus wordt dan
het Domplein weer twee dagen op zijn kop gezet!
Hou de website www.destreekmarkt.nl in de gaten!
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Stadhuiskwartier

Stop met verzekeren en begin met sparen

‘Wij zetten een fris concept neer
in het Museumkwartier’
Hoe zou jij Atelier Living omschrijven?
“Bij Atelier Living kom je voor dat leuke cadeau voor jezelf
of voor een ander. Het is een winkel waar je terecht kunt
voor een gevarieerd assortiment aan originele hebbedingen,
woonaccessoires en onze eigen producten.”
Een webshop met een winkel of andersom?
“Wij, Floor & Rick, zijn de oprichters Atelier Living. Beide afkomstig uit de fashion, zijn al meer dan een jaar bezig met
een concept. Wij zijn begonnen met onze webshop. Nadat
deze gelijk aansloeg, hebben wij besloten om snel mogelijk
te beginnen met een winkel in onze stad Utrecht.”
Waarom op de Twijnstraat?
“Omdat wij bijna elke dag op de Twijnstraat kwamen, wilden
wij niks liever dan daar een winkel te beginnen. Wij houden van enorme drukte en veelzijdigheid die deze straat te
bieden heeft. Wij hopen dan ook dat onze winkel een mooie
aanvulling kan zijn op wat de Twijnstraat nog miste: een
leuke cadeauwinkel.”
Wat voegt jullie bedrijf / jullie concept toe aan het
Museumkwartier
“Wij proberen een fris concept neer te zetten in het Museumkwartier, met een gevarieerd aanbod. Wij proberen
tegenwicht te bieden tegen de one-size-fits-all-winkels in
het centrum. Deze missen vaak een verrassingselement. Wij
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geloven erin dat deze winkels vroeg of laat de Utrechters
gaat vervelen. Wij willen proberen onze klanten elke maand
een nieuwheid en verscheidenheid aan te bieden. Hopelijk
komt uiteindelijk heel Utrecht voor een leuk cadeau bij ons.”
Waar ben je trots op?
“Wij besteden veel aandacht aan de uitstraling van onze
winkel. Wij proberen elke maand origineel, apart en verassend te zijn met nieuwe producten. Op dit moment hebben
wij onze eigen kaarten collectie en hopeen deze binnenkort
aan te vullen met onze eigen biologische geur kaarsen.”

Ook deze winkel is te vinden op onze winkelgids
www.centrumutrecht.nl
Atelier Living
Openingstijden
Atelier living is een webMa gesloten
shop en winkel als onderDi gesloten
deel van Atelier lifestyle vol Wo 11:00 - 18:00
met leuke merken, eigenDo 11:00 - 21:00
tijdse producten en leuke
Vr 11:00 - 18:00
interieur accessoires.
Za 11:00 - 18:00
Twijnstraat 71
Zo 12:00 – 17:00
3511 ZJ Utrecht
info@atelierliving.nl
www.atelierliving.nl

Museumkwartier

Zaak in beeld
Het Museumkwartier staat bekend om haar gezelligheid, veelzijdigheid en natuurlijk kunstzinnigheid. Zo is de Twijnstraat haast een dorpsstraat in de stad. Wij zijn eigenlijk de mensen achter al
die prachtige ‘zaken’? Deze keer namen we een kijkje Atelier Living, Twijnstraat 71 en gingen in
gesprek met oprichters Floor en Rick.

CMU presenteert Manifest en Studie
Bouwstenen voor de toekomst
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst begin maart heeft
CMU haar manifest en studie ‘Bouwstenen voor de
toekomst’ openbaar gemaakt en uitgereikt aan de
vertegenwoordigers van de Utrechtse politiek en het
gemeentebestuur. Daarnaast ging de Utrechtse politiek dit jaar in het prachtige Stadhuis in de binnenstad in debat met elkaar en de ondernemers uit het
centrum aan de hand van vijf stellingen, aangedragen
vanuit het centrummanagement.

Debat
Het grootste deel van de avond van de zesde verjaardag van
CMU, werd in beslag genomen door een zeer interessant
verkiezingsdebat onder leiding van Friso Wiersum. Kandidaten van de PvdA, VVD, Student&Starter, GroenLinks, SP, CDA,
D66, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht en PvdD, gingen per
stelling 1 op 1 met elkaar en het publiek in debat, waarna
aan het eind van iedere stelling elke partij zijn zegje nog
mocht doen over het thema. De besproken stellingen werden
aangedragen door bestuursleden van CMU. Zoals verwacht
riepen de meeste stellingen pittige discussies op tussen de
partijen onderling en met de bezoekers. Met name over de
laatste stelling leek iedereen het wel eens te zijn: Het centrum van Utrecht verdient minstens net zoveel aandacht als
de andere ontwikkelingsgebieden.
Manifest
In lijn met de opgeworpen stellingen heeft CMU een manifest geschreven waarin de ambitie wordt uitgedragen dat het
centrum in 2030 dé nummer 1 bestemming is om te komen
en te (ver)blijven. Om dit te bereiken zet CMU in op het gezamenlijk realiseren van een jaarlijks project ter verbetering
van de bereikbaarheid en/of het versterken van de verblijfskwaliteit. Hiervoor worden in het manifest 2 bouwstenen
aangedragen, te weten 1: Systeemsprong in Bereikbaarheid
en 2: Kwaliteitssprong in Ontmoeten.
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Stage
Voor mijn gevoel is het al een eeuwigheid
geleden, maar tot vrij recent was ik met
veel plezier carrière aan het maken in de
horeca. Het werk was gezellig en dynamisch, en als jonge manager ben ik uitgedaagd zoals dat eigenlijk niet vaak meer is
voorgekomen.
Uiteindelijk was het de geboorte van mijn oudste
dochter die mij deed besluiten om eens wat
meer om me heen te kijken. Het kriebelt nog
steeds, maar gelukkig heb ik ontdekt dat je ook
als bezoeker prima van deze bedrijfstak kunt
genieten.
Een van de aspecten van het werk waar ik altijd
veel voldoening uit heb gehaald was het werken
met leerlingen. Toen de vraag kwam of ik een
groepje leerlingen zou willen coachen van de
nieuw gestarte opleiding Ondernemer Retail
E-Business van ROC Midden Nederland, hoefde
ik daar niet lang over na te denken.
De jongens die ik mag begeleiden lopen in
leeftijd uiteen van 16 tot 22. Ze stoeien met
de belangrijke keuzes die ze (hebben) moeten
maken en twijfelen over juistheid daarvan. Aan
ambitie is er geen gebrek. Een van de jongens
komt met de trein uit Rotterdam-Zuid, waar hij
ook gewoon een baan heeft in de bouw én zijn
eerste stappen zet als internetondernemer. In
alle eerlijkheid doen deze jongens mij vooral
heel erg aan mezelf denken; een laatbloeier die
op die leeftijd kampte met een lastige combinatie van besluiteloosheid en haast, iets dat ik
terugkijkend trouwens minstens net zo gewoon
vind als al op heel vroege leeftijd precies weten
wat je wil. Ik durf wel te stellen dat ik redelijk op
mijn pootjes terecht ben gekomen en over deze
jongens maak ik mij ook geen moment zorgen.
Net als bij mij ooit, jeuken hun handen om aan
de slag te gaan. De stages zijn hét moment om
de geleerde ‘theorie’ aan de praktijk te gaan
toetsen. De jongens en meiden van de opleiding
Ondernemer Retail & E-Business en leerlingen
op alle ROC’s van de stad staan klaar om in de
praktijk te ervaren wat je in de schoolbanken
echt niet kunt leren.
De binnenstad is bij uitstek een plek om deze
jongeren een kans te bieden om te ervaren of de
detailhandel en/of de horeca iets voor ze is en
– wie weet – om uiteindelijk tot bloei te komen.
Misschien heeft u wel plek voor een stagiair(e).
Zoek dan contact met een van de Utrechtse
ROC’s of met het Leerwerkloket.
Alan Grommers
Fondsmanager
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‘Aan ambitie is
er geen gebrek’

Welkom in Utrecht…

Van Haren
Boven Vredenburgpassage 25

Bar Cava
Ganzenmarkt 12

Villa Orloff
Lucas Bolwerk 1

Lush
Boven Vredenburgpassage 34

Dunkin’ Donuts
Gildenkwartier 165

Pipoos
Oudegracht 97

JD Sports
Boven Vredenburgpassage 123

Hästens Store Utrecht
Oudkerkhof 27

24 Colours Store
Oudegracht 364

La Dress
Choorstraat 6

The Streetfood Club
Janskerkhof 9

HKMX
Radboudkwartier 25

Essentiel Antwerp
Choorstraat 13

Tele 2
Lange Elisabethstraat 35

Pret a Manger
Stationshal 2

Eat our Meat
Donkerstraat 2

Fest Amsterdam
Lange Jansstraat 12

Vapiano
Stationsplein 4

Kraak en Maak
Donkerstraat 3

Megusta
Lange Jansstraat 15

Manneken Pis
Stationsplein 6

Opent u binnenkort een nieuwe winkel in het centrum van Utrecht, of weet u een nieuwe winkel in het centrum die wij over
het hoofd (dreigen te) zien? Geef het ons dan door en stuur een e-mail naar info@cmutrecht.nl
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The Doner Company
Stationsplein 10

Restaurant Jonkheer De Ram
Wed 1

Wagamama
Stationsplein 12

I Love Cupcakes
Zadelstraat 04

iNestacy, Zadelstraat 15

De Beren, Ledig Erf 36

Studio Jux, Twijnstraat 7
Five Guys
Stationsplein 20

Catwalk Junkie
Zadelstraat 12

ICON Club, Voorstraat 102

The Seafood Bar
Stationsplein 22

Number Nine
Zadelstraat 30

Number Nine, Zadelstraat 14

Atelier Living
Twijnstraat 71

De Pindakaaswinkel
Zadelstraat 45

Anan Saigon Streetfood
Voorstraat 23

TGI Friday
Stationsplein 18

Sanju Ramen
Voorstraat 29

Amazing Jewelry
Boven Vredenburgpassage 120

Abel’s Deli, Vredenburg 157

EXKi, Stationsplein
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Wat is er te doen
dit voorjaar?
25 mei Lentebock Festival
(25,26, 27 mei, Domplein)
31 mei Inloopspreekuur CMU in
Stayokay op de Neude
03 juni Klein New Orleans Breedstraat
03 juni Utrecht Centraal Culturele Zondag
08 juni Gin Festival Utrecht
(t/m 9 juni)
16 juni Utrecht Canal Pride
17 juni A Lazy Sunday Afternoon
17 juni SingelSwim Utrecht
23 juni Homeride (23 juni en
24 juni 2018)
27 juni Internationaal Kamermuziek
Festival Utrecht
(27 juni - 1 juli 2018)
28 juni Inloopspreekuur CMU in
Stayokay op de Neude
30 juni Open Tuinendag Utrecht

Handleiding Google Mijn Bedrijf / My Business
Uw organisatie wordt weergegeven wanneer mensen
op Google Zoeken en Google Maps naar uw bedrijf of
vergelijkbare bedrijven zoeken. Dit geldt uiteraard
ook voor bedrijven in de binnenstad van Utrecht.
Omdat het voor niet iedereen even duidelijk is hoe dit
werkt en omdat wij niet willen dat u uw vermelding
misloopt, bieden wij u hier een handleiding.
Met Google Mijn Bedrijf kunt u gratis en eenvoudig uw
vermelding maken en updaten, en uw bedrijf van de beste
kant laten zien om nieuwe klanten te trekken en klanten
beter te informeren. Wist u bijvoorbeeld dat de standaard
google street view foto door u vervangen kan worden door
uw eigen foto’s?
Google mijn bedrijf zorgt voor de vindbaarheid van uw organisatie door middel van “gratis” vindbaarheid in de google
browser, (zie afbeelding 1) en de fysieke vindbaarheid via
google maps en de navigatie naar uw Locatie (zie afbeelding
2). Op deze manier maakt u uw bedrijf beter zichtbaar en
vindbaar voor klanten.

staat uw bedrijf hier niet tussen kies dan voor ‘geen van
deze’.
6. Om te contoleren of u wel eigenaar bent van het bedrijf
stuurt Google een kaart met een verificatiecode naar het
door u opgegeven vestigingsadres, deze krijgt u ongeveer na 11 dagen. Hebt u deze kaart binnen gekregen is
het verstandig de code zo snel mogelijk in te voeren, uw
vermelding wordt vanaf dat moment weergegeven in de
resultaten.
7. Hebt u alles ingevuld dan komt u op het Google Mijn
Bedrijf dashboard. Links in het menu zijn informatie en
foto’s het belangrijkste. Bij informatie kunt u bedrijfsnaam, categorie, adres, openingstijden, telefoon nummer en overige bedrijfsinformatie aanpassen en invoeren. Vul zoveel mogelijk in, dit maakt u beter zichtbaar
en aantrekkelijker voor klanten.
8. Bij foto’s kunt u foto’s toevoegen van uw product off
bedrijf die de klant veel meer zullen aanspreken dan de
standaard “google streetmap”.
Wetende dat er in Utrecht flink aan de weg wordt getim-

Handleiding Google
Mijnhoudt
Bedrijf
/ My
Business
CMU wat achterloopt met de
merd
ook
in dat
google– vaak

Waarom My business
informatie. Om dit up tot date te houden is het van belang
Er zijn veel argument voor en tegen het gebruik van google.
dat google wordt geïnformeerd door (zo veel mogelijk)
Google mijn bedrijf zorgt voor de vindbaarheid van uw organisatie. Dit betreft:
Feit is dat een overgroot deel van de (zakelijke) toeristen
ondernemers en gebruikers. Goed op weg en de gemeente
1. en
Dedaar
“gratis” vindbaarheid
de googlehier
browser,
(Zie afbeelding
die Utrecht bezoeken uw bestemming heeft gezocht
Utrecht inhebben
weinig
tot geen 1)invloed op.
2. De fysieke vindbaarheid via google maps en de navigatie naar uw Locatie (zie afbeelding 2)
naar toe navigeert met google. Om heel
Utrecht zowel in de Browser als in Maps
(navigatie) up to date te houden is het
van belang dat zo veel mogelijk publiekstrekkers hun locatie up to date bijhouden
in google EN regelmatig controleren.
Heeft u al eens onderzocht hoe uw locatie
(volgens google) bereikbaar of onbereikbaar is met verschillende vervoerwijzen
op verschillende tijden?
Hoe werkt het? My business in
15 minuten
Hieronder is in het kort uitgelegd hoe u
uw organisatie kunt aanmelden. U kunt
dit eenvoudig zelf doen en er is meer dan
voldoende informatie online beschikbaar
om u hierbij te helpen. Zorg voordat u
begint dat u een aantal goede foto’s bij
de hand heeft die uw op internet wilt
laten zien. De rest van de gevraagde
informatie heeft u als ondernemer of locatiebeheerder waarschijnlijk wel paraat.
1. Ga naar https://www.google.nl/intl/nl/
business/.
2. Klik op ‘nu starten’.
3. Log in met uw gmail account, heeft
u nog geen gmail dan kunt u deze
aanmaken.
4. Volg de instructies en vul al uw bedrijfsinformatie in.
5. Google geeft een aantal opties voor
bedrijven die bekend zijn bij hen,

18

CMU - Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2018

Afbeelding 1: Vindbaarheid via de browser

Afbeelding 2: Navigatie via Google

Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht

DE GRIFTHOEK

EKKO

Vredenburgkwartier
Kwartiermaker: Vincent van der Velde
vincent@cmutrecht.nl - 06-12796630

NEDERLANDS
VOLKSBUURTMUSEUM

WOLFF CITY
BIOSCOOP

PAARDENVELD
WERFTHEATER

UNIVERSITEITSKWARTIER

RASA

VREDENBURGKWARTIER

Stadhuiskwartier
Kwartiermaker: Femke van Vlokhoven
femke@cmutrecht.nl - 06-22934746

ST. AUGUSTINUSKERK

NEUDE

PATHÉ
REMBRANDT

LAVIE

KRUISSTRAAT

WESTERKERK

FILMTHEATER
‘T HOOGT

TIVOLIVREDENBURG

MALIEKWARTIER

STADSSCHOUWBURG
KRUIDENIERSMUSEUM

BIBLIOTHEEK NEUDE

KASTEEL OUDAEN

STADHUISKWARTIER

SINT WILLIBRORDKERK
SCHILLERTHEATER

THEATER KIKKER

VREDENBURG

STADHUIS

STATIONSSTRAAT
& RADBOUD

Universiteitskwartier
Kwartiermaker: Vincent van der Velde
vincent@cmutrecht.nl - 06-12796630

DOM UNDER

PIETERSKERK

DOMKWARTIER

MUSEUM SPEELKLOK

DOMTOREN

DOMKERK
PAUSHUIZE

GODEBALD &
MOREELSEPARK

STADSKANTOOR

ACADEMIEGEBOUW

CENTRAAL
STATION

AAMU

10 MIN.

LEPELENBURG

CONSERVATORIUM

UTRECHTS ARCHIEF
SPRINGWEG

SINT-GERTRUDISKERK

SPOORWEGMUSEUM

Domkwartier
Kwartiermaker: Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365

SPRINGHAVER
THEATER

LUTHERSE KERK

ST. CATHARINAKATHEDRAAL

DE INKTPOT
DOOPSGEZINDE
KERK

STERRENWACHT

Museumkwartier
Kwartiermaker: Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365

UNIVERSITEITSMUSEUM

MUSEUMKWARTIER

GEERTEKERK

CENTRAAL MUSEUM

NICOLAÏKERK

LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

Wie zijn wij, wat doen wij
en waar doen we het voor

Winkelgids en openingstijden

Ga naar de winkelgids www.centrumutrecht.nl voor specifieke winkelopeningstijden en om je winkelgegevens te conDISCOVER UTRECHT!
ENTDECKEN
UTRECHT!
UTRECHT!
CMU zet zich in voor een ondernemende en vitale
troleren.
JeSIEkunt
je DÉCOUVREZ
winkel ook
aanmelden voor een gratis
binnenstad die economisch optimaal functioneert en
vermelding als deze nog niet vermeld staat via:
waar het prettig is om te zijn.
info@centrumutrecht.nl
VAARTSCHE

UNIVERSITEITS
KWARTIER

HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER
1

Domtoren
Domkerk
2
3
DOMunder
3 DOMunder
4
Paushuize
4
Grachten met werven
5
Pandhof
& Flora’s hof
5
Het Spoorwegmuseum
6
Karel
V museum
6
nijntje
7
Spnijntje
museum (miffy museum)er
7
TivoliVredenburg
8 8
Museum
Catharijneconvent
Rietveld
Schröderhuis
9 9
AAMU
Kasteel Oudaen
10 10 Museum Speelklok
Museum Speelklok
11 11 Pandhof
Utrechts Archief
12 Paushuize
Mariaplaats,
Lijnmarkt
13
Rondvaartboot
2

CMU ondersteunt ondernemersverenigingen, doet aan promotie en marketing, zorgt voor feestverlichting en hanging
baskets en neemt initiatieven die leiden tot verbetering van
de openbare ruimte en de bereikbaarheid. Hierbij werken we
samen met andere organisaties en overleggen we vier keer
per jaar met b en w. CMU onttrekt geld uit Ondernemersfonds Utrecht.
Louis Hartloper
Domplein,
’t Wed Complex
Park Lepelenburg
VVV Utrecht Informatiecentrum
Academiegebouw
17 Hoog Catharijne
14
15
16

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER

(B3)
(C4)
(B3)
(B3)
(B5)
(B4)
(B3)
(C4)
(B3)
(A2)
(C4)
Rietveld Schröderhuis
(B5)
Sonnenborgh museum & sterrenwacht (C4)
Universiteitsmuseum
(C4)

Beatrix Theater Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Schillertheater
Theater Kikker
Werftheater

AAMU museum
Centraal Museum
Domtoren
DOMunder
Het Spoorwegmuseum
Het Utrechts Archief
Kruideniersmuseum
Museum Catharijneconvent
Museum Speelklok
Nederlands Volksbuurtmuseum

MARKTEN
MARKETS / MARCHÉS / MÄRKTE

(B1)
(A4)
(B3)
(B3)
(A3)

Bloemenmarkt Janskerkhof*
Lapjesmarkt Breedstraat*
TIVOLI DE HELLING
Warenmarkt Vredenburg**

VREDENBURGKWARTIER

MALIEKWARTIER

NEUDE

(A3)
(A3)
(B2)

STADHUISKWARTIER

STADSSCHOUWBURG

BIBLIOTHEEK NEUDE

TIVOLIVREDENBURG

KASTEEL OUDAEN

**Zaterdag / Saturday / Samedis / Samstag
**Woensdag, vrijdag en zaterdag / Wednesday, Friday and Saturday /
Mercredis, vendredis et samedis / Mittwoch, Freitag und Samstag

STADHUIS

DOMTOREN
DOMKERK

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM
Filmtheater ‘t Hoogt
Louis Hartlooper Complex
Springhaver Theater
Pathé Rembrandt

PAUSHUIZE

Winkel- en horecagebied

(A3)
(D4)
(C3)
(A3)
(A4)

ACADEMIEGEBOUW
STADSKANTOOR

Retail and catering area / Zone de commerces et de restauration /
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant-Bereich

CENTRAAL
STATION

DOMKWARTIER

CONSERVATORIUM

LEPELENBURG

Horecacluster

Cluster of bars and restaurant / Zone des pubs et restaurants /
Gastronomie-Cluster

VVV Information Centre

Tourist Information point / VVV Syndicat d’initiatives /
Informationspunkt Fremdenverkehrsbüro

DE INKTPOT

KWARTIER

MUSEUMKWARTIER

5 MIN.

Maandelijks Inloopspreekuur CMU in Stayokay Neude
Elke laatste donderdag van de maand vindt er tussen
9:00 – 11:00
uur een
CMU-inloopspreekuur plaats in
bezoek-utrecht.nl
visit-utrecht.com
besuch-utrecht.de
Stayokay op de Neude, Stadhuiskwartier.
PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

Stay connected!

Centrummanager is Jeroen Roose-van Leijden. U bereikt
hem via 06-39719777 of centrummanager@cmutrecht.nl.
Aanvragen voor evenementen en andere initiatieven kunt u
doen via http://cmutrecht.nl/contact/aanvragen/

EKKO
Rasa
TivoliVredenburg

(A2)
(A3)
(B2)

Online citymap
You can ﬁnd the city map online:
visit-utrecht.com
.
This map includes local tips.

10 MIN.

LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

15 MIN.
LOPEN / WALK

VAARTSCHE

Heb je vragen, loop je ergens tegenaan, heb je goede en/of
nieuwe ideeën, schroom dan niet en kom langs! Dan kijken
we samen hoe we dingen kunnen oplossen, kunnen wij je adviseren en/of welke wegen je kunt bewandelen om je doel te
bereiken. We zitten op de eerste verdieping, in de algemene
ruimte van Stayokay.

Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net
• Vredenburgkwartier:
Grootwinkelbedrijven Centrum Utrecht – Joyce Verdijk – joyce.verdijk@debijenkorf.nl
Zelfstandige winkelbedrijven – Mia Amram – info@sirado.nl
Vereniging Grachtstegen – Jack Stuart – info@grachtstegen.nl
• Stadhuiskwartier:
Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier – Judith van Bruggen – 030-2640414 –
stadhuiskwartier@gmail.com
• Universiteitskwartier:
Ondernemersvereniging Voorstraat en Wittevrouwenstraat – Rutger van Dillen – 030-2328701
Ondernemers Nobelstraat/Janskerkhof – Anja Netto – 06-18352268 – info@bietjes.nl
• Domkwartier:
Ondernemersvereniging Zadelstraat – Arjan ten Pas – arjan@keckenlisa.nl
Collectief Springweg – Ineke van Stuivenberg – 030-2331500
Collectief Lijnmarkt – Hans Berkhuijsen – 030-2381673 – utrecht@oilvinegar.nl
• Museumkwartier:
Ondernemersvereniging Twijnstraat – Frans van Vuuren – 030-2311373 – info@twijnstraat.nl
Ondernemersvereniging Korte en Lange Nieuwstraat e.o. – M. Van Uden
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OVERLAST IN UW
WINKELGEBIED?
Melden doet u zo:
1. E-mail: bewonersmeldingen@
utrecht.nl
2. www.utrecht.nl/meldingen
3. utrecht.slimmelden.nl
4. Telefoon: 14 030
5. De app Buiten
Beter
6. Via smartphone
(qr-code)

Save the date 28 mei 2018!
Professionele Google My Business workshop
Gratis voor ondernemers Utrecht Centrum
Staat uw winkel goed en juist op Google My Business vermeld? Krijgt u opmerkingen over informatie die
in Google niet klopt? Wilt u duidelijke uitleg over Google My Business?
Houd dan maandag 28 mei van 10.00 tot 12.00u vrij voor een gratis toegankelijke workshop ‘Google My Business’ voor
ondernemers in het centrum van Utrecht, georganiseerd door Marketingbureau Maxlead.
Klanten gebruiken Google om winkels of bedrijven te vinden. Informatie hieromtrent moet dus juist en actueel zijn.
Zo zijn foto’s in Google vaak niet representatief voor de winkel, kloppen openingstijden niet, staat de ‘locatiemarker’
verkeerd en is het niet duidelijk hoe je op recensies kunt reageren.
Voor het vergroten van de (digitale) bereikbaarheid van Hoog Catharijne, Utrecht CS en het historische centrum is het
van belang dat bedrijfsgegevens goed en juist in Google Maps weergegeven worden. Google My Business is hiervoor
het vrij toegankelijke portaal om uw bedrijfsgegevens bij Google kenbaar te maken.
Waar: Hoog Catharijne (nadere locatie volgt)
Wanneer: 28 mei van 10.00 tot 12.00 uur
Aanmelden: stuur een mail naar info@cmutrecht.nl o.v.v. Workshop Google My Business

