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‘Wij zijn thuis in het
Vredenburgkwartier’
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Marketingcampagne ‘Unikwartier’ • In gesprek met Cor Jansen •
Columns Jeroen Roose-van Leijden, Arjan Kleuver, Tom Broekman
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HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER
VREDENBURGKWARTIER MUST SEES
1
Domtoren
2 1 TivoliVredenburg
Domkerk
3 2 Shoppen in Hoog Catharijne
DOMunder
4 3 Vredenburg markt (woe-, vrij- en zaterdag)
Paushuize
4
Kasteel
5
Pandhof
& Oudaen
Flora’s hof
6 5 Winkel van Sinkel
Karel V
7 6 Eten in de Drieharingstraat
Springhaver Theater
7
Shoppen
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8
Museum
Catharijneconvent
9 8 De nieuwste singel van Utrecht
AAMU
10 9 Rondvaart met Schuttevaer (opstappunt)
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Pathé Rembrandt
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Domplein, ’t Wed
VVV Information Counter & Centre
VVV Utrecht Informatiecentrum
(locaties: Hoog Catharijne & Domplein)
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Kruideniersmuseum
Museum Catharijneconvent
Museum Speelklok
Nederlands Volksbuurtmuseum
nijntje museum (miffy museum)
Rietveld Schröderhuis
Sonnenborgh museum & sterrenwacht
Universiteitsmuseum

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

Voorwoord…
Universiteitskwartier
Marketingcampagne
‘Unikwartier’ trapt af
met website.
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Utrecht Marketing
In gesprek met de
nieuwe man aan het
roer: Cor Jansen.
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CMU
Samen met Koninklijke
Horeca Nederland Utrecht
organiseert CMU op
13 mei een politiek café.

8

Wie niet weg is, is gezien
en ik tel tot tien...
Dit jaar gaan we vanuit CMU afrekenen met digitaal
verstoppertje spelen. Samen met de afdeling centrum
Utrecht van Koninklijke Horeca Nederland gaan we
voor zowel de meer gevorderde als de beginnende
ondernemers in het centrum workshops digitale zichtbaarheid organiseren.
In deze workshops gaan we ervoor zorgen dat alle deelnemende ondernemers na deelname digitaal nog beter
zichtbaar en vindbaar zijn voor hun klanten en elkaar ook
versterken in impact en bereik.
Naast deze workshops gaan we met elkaar ook aan de slag
met het verder vergroten van de gastvrijheid door ondernemers beter te informeren over het aanbod aan voorzieningen, acties en evenementen in het centrum.

‘Het is afgelopen met
verstoppertje spelen’

Museumkwartier
Frenchie Café is de
perfecte plek voor een
ontbijt of lunch maar
dan anders.
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De vijf gebieden waarop wij onze aandacht richten
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Tips&Tricks
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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
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neem dan contact met ons op. Uw reactie
wordt gewaardeerd.
Postadres
Postbus 506
3500 AM Utrecht
06-39719777
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl
Concept, realisatie,
Eindredactie en
Coördinatie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
06-16616285
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Redactie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
Jeroen Roose-van Leijden
(Centrummanager)
Femke van Vlokhoven
Janneke Heinen
Natasja Zak
Met dank aan
Arjan Kleuver
Tom Broekman
Alan Grommers
Meindert Witvliet

Vormgeving
Annelies van Roosmalen
(DTP-Express)
06-21282835
Fotografie
Anna van Kooij, Meindert Witvliet,
Thijs-Jan Lanning, Aad van Vliet,
Anna van Kooij, Jelmer de Haas,
Anne Hamers, Annelies van Roosmalen,
VSCO
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Ook gaan we enkele inspiratiesessies organiseren. Tijdens
deze bijeenkomsten geven we sprekers het woord die inspireren, verbazen en de boel opschudden. Daarnaast zien
we deze momenten ook als gelegenheid voor ondernemers
om elkaar in een andere setting te spreken in aanvulling op
onze jaarbijeenkomst in maart.
In 2019 zoeken we met Koninklijke Horeca Nederland ook
het gesprek op met de politiek door de organisatie van een
politiek café. Hiervan staat de eerste al gepland op maandag
13 mei vanaf 18:00 uur bij Café Van Wegen in de Koestraat.
Wilt u ook meepraten over de omgevingsvisie voor het centrum of het verbeteren van de inzameling van bedrijfsafval, meldt u dan aan via info@cmutrecht.nl want het aantal plaatsen is beperkt.
Tot slot wil ik, voordat u verder leest in ons magazine, nog
melden dat we in een kleine kring ondernemers ook willen
laten leren van elkaar in de Centrummanagement Coach
Café’s. In een groep van 5-6 ondernemers bespreken we
daar thema’s als personeel, inkoop, duurzaamheid, delegeren en overige thema’s die door de groep worden aangedragen. Meedoen? Meld je bij mij.
Veel leesplezier en tot ziens in het centrum!
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Spierballentaal

Terwijl ik dit schrijf komen de reacties van politieke
partijen binnen op de gezamenlijke uitnodiging van
Koninklijke Horeca Nederland en CMU voor het politieke debat op 13 mei.
Enerzijds hoop je op een spannend debat met stevige taal,
maar liever wil je dat politieke partijen elkaar vinden. Dat
er daadwerkelijk meerderheden gevonden worden voor
maatregelen die het centrum economisch gezond en gezellig
houden. Politici hebben niet altijd een goede naam, maar ik
heb een hoge pet op van onze gemeenteraad. Raadsleden
werken dag en nacht met passie en idealisme aan een betere stad en dat doen ze op een verantwoordelijke manier.
Er wordt ook wel degelijk naar inbreng van bewoners en
ondernemers geluisterd. Met zoeken naar overeenkomsten
bereik je meer dan met spierballentaal. Het is alleen wat
saaier, soms.
Zoeken naar overeenkomsten doen we ook met andere
partijen in de stad. Koninklijke Horeca Nederland, Klepierre,
Tivoli: CMU heeft als hoogste prioriteit om meer, liefst kwalitatieve, bezoekers naar Utrecht te trekken. Het lijkt erop dat
we partners in die prioriteit vinden bij voornoemde partijen.
Bestuursleden Joyce en Maryse onderhandelen stevig met
Utrecht Marketing om ook met hen tot overeenstemming te
komen. We kunnen als CMU stoere taal uitslaan, maar met
samenwerking bereiken we meer.

‘CMU kan stoere taal uitslaan, maar met
samenwerking bereiken we meer’
Het opblazen van de verschillen tussen belangen van
bewoners en ondernemers is ook al weinig productief. De
afgelopen maand hebben we alle mogelijkheden benut om
met bewonersorganisaties in contact te zijn: de wijkraad, de
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binnenstadskrant, RTV Utrecht, Telegraaf, een “TAAI”-debat
in Het Huis Utrecht, diverse participatiebijeenkomsten van
de gemeente, een raadsinformatieavond: CMU was overal
te zien en te horen. Stukje bij beetje verandert de vijandige
houding van een deel van de bewoners in een constructievere opstelling met oog voor de economische belangen van
het centrum. Dan moet je wel uitleggen dat het een illusie is
dat Utrecht alleen winkels zou moeten hebben voor Utrechtse inwoners. Spierballentaal werkt niet. Uitleggen en kennis
delen wel. Soms althans.
We mogen spierballentaal dan vermijden: we zijn geen
doetjes. Zo hebben we het college van burgemeester en
wethouders wel laten weten dat we nu wel vorderingen verwachten met betrekking tot afvalinzameling. Na een positieve start hoorden we weinig meer. Ook over een onderzoek
van de universiteit van Leuven naar bezoekers in Utrecht
viel het plotseling stil. En ook het college moet weten dat
samenwerking met Utrecht Marketing lastig wordt als ze een
ons onwelgevallige boodschap gaan verkopen. Spierballentaal? Nou nee. We hebben ze alleen even laten zien.
De volgende stap wordt het nieuwe convenant met de
gemeente. Als iedereen op grond van argumenten en feiten
op één lijn zit, dan heb ik er vertrouwen in dat we tot een
succesvol convenant kunnen komen.
Tot slot: dank voor de grote opkomst op onze jaarbijeenkomst! Fijn dat u er was. We hebben veel complimenten
gekregen over de opzet, de inhoud en de sfeer. Dat was
voor het bestuur ook erg leuk en motiverend om te horen:
geen spierballentaal, maar een complimentje. We wensen
u een succesvol voorjaar met veel bezoekers!
Arjan Kleuver
Voorzitter Centrummanagement Utrecht

Het Universiteitskwartier is eigenwijs en uniek met bijzondere winkels en horeca. Zo is de
Voorstraat een unieke winkelstraat en vormt de Potterstraat een gevarieerde schakel naar de
andere stadskwartieren. Naast het organiseren van evenementen zoals het Fonteynfestival en
het Streekbierfestival doet het kwartier via een marketingcampagne aan de promotie van dit
eigenwijze kwartier.

universiteits
kwartier

Marketingcampagne ‘Unikwartier’ trapt
af met website
Het Universiteitskwartier beschikt
sinds kort over zijn eigen website. Op
www.unikwartier.nl is een groot deel
van de ‘mensen van het kwartier’
terug te vinden. En naast informatie over bedrijven, evenementen en
de mensen daarachter, vind je hier
veel praktische informatie over deze
verscholen parel van het Utrechtse
centrum.
Campagnemateriaal
Net als de andere centrumkwartieren
is ook het Universiteitskwartier dit jaar
gestart met een eigen marketingcampagne. Met een website alleen is het ‘Unikwartier’ er natuurlijk niet. In de periode
mei-juni is het universiteitskwartier ook
offline zichtbaar via posters en folders
in horeca en culturele gelegenheden in
de hele stad en directe omgeving, Abri’s
in de binnenstad, online advertorials op
DUIC en NU.nl Utrecht, advertenties en
advertorials in het boekje van Culturele
Zondagen en de UITagenda en de DUIC
krant. Culturele Zondagen laat ook nog
de hele zomer campagnemateriaal zien
in de UITfeest-editie. Daarnaast komt het
kwartier natuurlijk terug op Instagram en
Facebook.
Selfie winactie
Eén van de onderdelen op de nieuwe
website is de actie ‘Jeselfie in beeld’.
Met deze winactie worden bezoekers ingezet voor de
bekendheid van het Universiteitskwartier. Mensen die een
selfie posten van zichzelf in het kwartier op Instagram met
de hashtags #jeselfie en #unikwartier worden automatisch
getoond op de pagina https://www.unikwartier.nl/jeself-inbeeld/. De selfie met de meeste likes wint het Unikwartier
deelpakket van die maand. Deze actie start in mei.
Nieuws & Events
Op de website en social media kanalen promoten we
jullie nieuws en events. Om het levendig te houden, is
het belangrijk dat elke twee weken interessante nieuwe
content wordt geplaatst. Events komen in de kalender en
linken direct naar je eigen event-site. Elk nieuwsitem heeft
een eigen pagina op unikwartier.nl. Georgette (café Florin)
redigeert indien nodig. Niet alles wordt geplaatst, we willen
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een aantrekkelijke mix van cultuur en commercie aanbieden
waarbij alle ondernemers aan bod komen.
Partner-kit
Naast betaalde exposure zetten we natuurlijk ook graag alle
beschikbare kanalen in die gratis zijn. Met 200 ondernemers
hebben we dus honderden sites en social media kanalen
tot onze beschikking om deze campagne tot een succes te
maken. Bovendien zijn er mooie folders ontwikkeld die jullie
hopelijk willen neerleggen in je winkel, café of restaurant.
Om het makkelijk te maken zullen we een partner-kit
samenstellen. Deze bestaat uit een banner voor op je website, een pakketje folders en voor de liefhebbers ook een
poster (vier varianten) om op te hangen in je zaak. Binnenkort meer hierover.

In gesprek met Cor Jansen,
directeur Utrecht Marketing

© Anna van Kooij

‘Samenwerken
aan een binnenstad die zit als
een lekkere jas’

Cor Jansen is sinds maart directeur van Utrecht
Marketing. Daarvoor werkte hij onder meer voor de
Universiteit Utrecht, het ROC Midden Nederland en
de Hogeschool Utrecht. Ook was hij tot zijn overgang
naar Utrecht Marketing voorzitter van het Business
Peloton Utrecht. Hij is verder lid van de Utrecht
Development Board en van de maatschappelijke
adviesraad van FC Utrecht. Cor Jansen over spreiding,
kansen voor de binnenstad en het Stokstraateffect.
Wat is de mooiste plek in de binnenstad?
“Dat is waar voor mij heden, verleden en toekomst samenkomen: het binnenplein van de Universiteitsbibliotheek. In
de bibliotheek, ooit het paleis van Lodewijk Napoleon, geven
jonge mensen nu vorm aan de toekomst. En als ik mijn verbeelding laat spreken is het binnenplein een uitgelezen plek
om in juli of augustus een openluchtfilmfestival te houden.”
Zijn extra zomerse activiteiten dan nodig?
“Ja. Ik vind dat we in die periode onvoldoende variatie in de
programmering hebben, terwijl winkels en horeca gebaat
zijn bij een goede spreiding van bezoekers door het jaar
heen. Nu lijkt het alsof de stad in de zomermaanden op slot
gaat, maar ook dan hebben we een bruisend centrum nodig.
We moeten gezamenlijk op zoek naar een nieuwe balans.”
Niet iedereen zal extra evenementen een goed idee vinden.
“Het druktedebat dat al tijden woedt, laat zien dat er nog
veel moet gebeuren. Als mensen zeggen dat het druk is, dan
is het druk. Wat je voelt is tenslotte waar, al is dat natuurlijk
voor iedereen anders. Duidelijk is wel dat er op bepaalde
dagen sprake is van piekbelasting. Op een mooie zaterdag in
juni is het filelopen op de Vismarkt en zitten de terrassen vol.
Maar er zijn ook veel momenten dat het niet zo is en op de
meeste locaties is het ook op drukke dagen rustig. Daarnaast
zijn er plekken in Utrecht die juist drukker moeten, waarin
forse investeringen zijn gedaan die terugverdiend moeten
worden. Denk hierbij niet alleen aan Hoog Catharijne en de
Bijenkorf, maar ook aan Leidsche Rijn Centrum.”
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Wat is voor dit alles een oplossing?
“Het is belangrijk om actief aan te sturen op slimme spreiding. Zowel in activiteiten, tijd als in ruimte. Zo slaan we
meerdere vliegen in één klap. Door bijvoorbeeld slim samen
te werken met de grote retailers kunnen we onze winkelcentra beter onder de aandacht brengen en door op piekdagen evenementen op locaties buiten het centrum te
organiseren kan de gevoelde drukte aangepakt worden.
Moet een Culturele Zondag bijvoorbeeld altijd op een
zondag? Waarom doen we het niet eens op een zaterdag?
Dat is pas echt van ‘ballast naar balans’. Crowd management: de juiste bezoeker op het juiste moment op de juiste
plek.”
Terug naar het centrum. Waar liggen de kansen?
“Het zou mooi zijn als hier komende jaren iets dat ik het
Stokstraateffect noem in werking treedt, naar het bekende
kwartier in Maastricht. Daar is een enorme diversiteit aan
winkels en ik zou dat graag ook nog meer in Utrecht zien.
Ik hoop dat CMU hier een grote rol in wil spelen. Een gevarieerd aanbod van winkels, horeca en cultuur trekt een
divers publiek. En dat is goed voor de stad. Goed voor de
beleving, maar juist ook goed voor de portemonnee van in
de stad investerende culturele, maatschappelijke en commerciële ondernemers.”
Dit alles is niet iets dat van de ene op andere dag gebeurt.
“Sterker nog, het is een hele opgave en vereist intensieve
‘over de grenzen van je eigen schaduw heen stappende’
samenwerking tussen retail, horeca, cultuur en gemeente.
Vlak ook de aanwezigheid van kennisinstellingen als de
HKU en de Universiteit Utrecht die zeer actief zijn in het
centrum niet uit. Uiteraard denken we als Utrecht Marketing
graag mee en verbinden we partijen aan elkaar. We moeten
gezamenlijk werken aan de kwaliteit van de verblijfsduur in
ons onderscheidende oud-stedelijk gebied, samenwerken
aan een binnenstad die zit als een lekkere jas. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.”

‘Centrum Utrecht heeft meer evenementen en
bezoekers nodig’
Meer evenementen waarvan je denkt daar moet ik gewoon bij zijn, daaraan denkt centrummanager Jeroen
Roose-van Leijden om het centrum van Utrecht nog
beter op de kaart te zetten.
“Denk hierbij aan een jaarlijks terugkerend evenement
ter grootte van het Dickensfestival in Deventer of Magisch
Maastricht met de drukbezochte kerstmarkt. Het moet iets
zijn, waarvan je denkt: daar moet ik gewoon bij zijn.” Hierbij denkt Roose-van Leijden niet alleen aan nieuwe festivals
en evenementen, maar ook aan het uitbreiden van het
Nederlands Filmfestival dat in zijn ogen meer bezoekers van
buiten Utrecht zou moeten trekken in plaats van voornamelijk Utrechters.

CMU wil vooral nieuwe bezoekers uit de regio trekken die
nog eens terugkomen. Want ook al lijkt het niet zo als je op
een drukke zaterdagmiddag door de stad loopt, extra bezoekers zijn hard nodig. “Natuurlijk om te winkelen maar ook
om er wat te eten, naar een museum te gaan en natuurlijk
een nachtje te blijven slapen. Want het aantal vierkante
meters winkels en horeca groeit veel sneller dan het aantal
centrumbezoekers.”
Er wordt op dit moment nog naar de mogelijkheden gekeken, maar CMU verwacht dat het eerste grote evenement
volgend jaar plaatsvindt.

Hoge Nood-app: gastvrij en klantvriendelijk
Ondernemers toon uw maatschappelijke betrokkenheid en
gastvrijheid en meld uw toiletlocatie aan in de HogeNood-app!
Mensen met een plasprobleem helpt u zo snel en gemakkelijk
een toilet te vinden!
Uw toiletlocatie opnemen is geheel gratis. U bent hiermee niet alleen zeer gastvrij voor de bezoekers aan het centrum, het biedt ook
kansen om van een toiletbezoeker een klant te maken. Kijk op de
website www.hogenood.nu en meld uw bedrijf aan.
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Politiek Café op 13 mei in Café Van Wegen

Ondernemers in gesprek met lokale politiek
Samen met Koninklijke Horeca Nederland Utrecht organiseert CMU op 13 mei een politiek Café Van Wegen op
Lange Koestraat 15. Alle ondernemers uit het centrum
van Utrecht zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
Aanleiding voor de organisatie van dit Politiek Café is het
succesvolle Politiek Café van vorig jaar februari en de toezegging om dit jaarlijks te laten terugkeren. Ondernemers
kunnen zo in een ongedwongen sfeer met lokale politici in
gesprek gaan over: De Omgevingsvisie: ‘Hoe zorgen we voor
een levendige en leefbare stad?’; Afval: ‘Hoe kunnen we het
afval gezamenlijk en op een duurzame manier organiseren?’
en Horecavergunningen: ‘Verlaag leges.’
Wilt u ook meepraten over de omgevingsvisie voor het centrum of het verbeteren van de inzameling van bedrijfsafval,
meldt u dan aan want het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden kan per email aan femke@cmutrecht.nl of
j.kroon@khn.nl

Visiedocument voorgelegd aan gemeenteraad

Toekomst Wolvenplein: herkenbaar, zichtbaar en bijzonder

De nieuwe bestemming van de gevangenis Wolvenplein dient het verleden eer aan te doen, de geschiedenis zichtbaar te maken en iets bijzonders toe te
voegen aan de stad. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten die eigenaar Rijksvastgoedbedrijf en het
college van burgemeester en wethouders beschrijven in een visiedocument dat aan de gemeenteraad
is voorgelegd. Het document kwam tot stand met
inbreng van omwonenden, ondernemers (CMU) en de
wijkraad Binnenstad.
De penitentiaire inrichting heeft haar oorspronkelijke functie
verloren. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar en verkoopt
het complex. Marktpartijen kunnen op basis van het visiedo-
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cument een voorstel doen voor herontwikkeling en een bod
uitbrengen.
Het visiedocument bevat verschillende eisen en uitgangspunten, die onder meer gaan over de publieke toegankelijkheid
en de mix van functies (waaronder wonen) van het nieuwe
complex. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de
nieuwe functies geen hinder veroorzaken in de directe woonomgeving en wordt een koper bijvoorbeeld ook beoordeeld
op de wijze waarop de buurt wordt betrokken. Verder wordt
beschreven dat de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen
en de vleugels van het complex herkenbaar dienen te blijven.
Verder mag de nieuwe invulling van het complex geen extra
aantrekkende werking hebben voor auto’s.

De Last Mile

Het STRABO-passantenonderzoek en het Provinciaal Koopstromenonderzoek geven beide aan dat
de binnenstad van Utrecht aan de winnende hand is.
De omzetten gaan voorzichtig omhoog en de aantallen bezoekers stijgen weer.
Na een lange tijd van bouwoverlast door de nieuwbouw van
Hoog Catharijne, Stationsgebied en grote renovatieprojecten in de historische binnenstad lijkt het einde een beetje in
zicht te komen. Zouden de ondernemers in de binnenstad
na jaren van overlast eindelijk kunnen gaan oogsten?
Ik ben blij dat wij in een stad zitten waar de bezoekersaantallen stijgen, ondanks de enorme concurrentie van de
periferie. Toch valt het mij op dat de laatste maanden er
steeds meer (unieke) winkels uit de historische binnenstad
verdwijnen. Is de leegstand tijdelijk of structureel. Veel
“retail goeroes” spreken over beleving. Een oplossing
daarbij zou horeca kunnen zijn. Zelf denk ik dat dat maar
in geringe mate waar is. Horeca is niet de oplossing voor
leegstand. Los van het feit dat personeel voor de horeca
nauwelijks te krijgen is. Ondernemers moeten hun geld
kunnen verdienen, niet alleen in het weekend maar ook
op maandag, dinsdag en woensdag.
Ik maak mij dan ook ernstig zorgen over de autobereikbaarheid van de binnenstad. Als straks het autoverkeer direct na
de Fly-over bij de Europalaan richting de parkeerplaatsen
van de Jaarbeurs geleid worden en de bereikbaarheid van
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de garages van Hoog Catharijne in het geding komen dan
zou de opleving nu van de kopende bezoekers in de binnenstad weleens teloor kunnen gaan.

De “Rapid” is inmiddels afgeserveerd,
en hoe het Westplein er uit komt te zien
is ook nog niet helemaal duidelijk.
Ik hoor Victor Everhardt nog roepen bij de presentatie van
het Jaarbeurskwartier dat er zeker een “Rapid” of wat het
dan ook mag zijn van de parkeerplaatsen van de Jaarbeurs
naar de binnenstad zou komen. De “Rapid” is inmiddels afgeserveerd, en hoe het Westplein er uit komt te zien in ook
nog niet helemaal duidelijk. Een paar dingen kan ik wel met
zekerheid zeggen. De VCOC is geen autoclub, maar staat
voor alle verkeersmodaliteiten, waarbij wij de auto heel hard
nodig hebben.
Het STRABO-passantenonderzoek zegt dat in Utrecht twaalf
procent van de bezoekers met de auto komt en deze goed
zijn voor 23 procent van de omzet. Ook zullen de komende
jaren heel snel nieuwe vormen van autovervoer gaan ontstaan; zoals elektrische auto’s, deelauto’s en zelfrijdende
auto’s. De Last Mile is van onontbeerlijk belang om de bezoekers in de binnenstad te krijgen om in de toekomst ook
succesvol te kunnen ondernemen.
Tom Broekman

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 Mariangela De Lorenzo
van The Bookie, Oudegracht aan de Werf 105.
De Oudegracht in het Vredenburgkwartier staat bekend om zijn vele
winkels en horecagelegenheden. Veelal vind je hier de grote ketens
en ook menig restaurant en café mag hier op landelijke bekendheid
rekenen. Maar onderschat ook de diversiteit niet in dit centrumkwartier. Er zijn tal van speciaalzaken en andere bedrijven die wellicht
niet altijd in de spotlights staan, maar die het Vredenburgkwartier
minstens zo veel uitstraling geven als de andere kwartieren.

‘Hier vind je gelukkig
nog zo veel passie voor
het vak’

Wie, wat, waar & wanneer?
The Bookie
Oudegracht aan de Werf 105
3511 AL Utrecht
Telefoon: 030-2072077
info@thebookie.nl
www.thebookie.nl
insta: thebookienl
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Centrum
management

Pak maar eens de trap naar de werf ter hoogte van
de ijskiosk van Venezia en neem plaats op het terras van The Bookie. Na het bestellen van een koffie
kijk je verbaasd op als je hoort dat je zojuist bij een
‘boekhoudkantoor’ bent beland.
Menukaart
“Dat neemt niet weg dat je van harte welkom bent op
het terras van The Bookie. Iedereen is in principe welkom, maar de echte klanten die de deuren van deze zaak
binnengaan zijn zzp’ers en vennoten van vof’s”, vertelt
Mariangela (Mari) De Lorenzo vanuit de strak ingerichte en
altijd aan verandering onderhevige werfkelder aan de
Oudegracht. Mét uitzicht op het eigen terras(je). “Het
komt vaker voor dat mensen plaatsnemen aan ons tafeltje, een koffie willen bestellen en er pas later achter
komen dat wij geen restaurant zijn. Als grap hebben we
onze flyer als een soort menukaart op tafel liggen.”
Vredenburgkwartier
En soms blijft zo iemand hangen bij de The Bookie als
klant, verrast door de unieke aanpak en de leuke locatie
midden in het drukste winkelgebied van Utrecht. Een plek
waar Mari zich heel erg thuis voelt, al was het maar omdat
ze als telg van de ‘Venezia-ijsfamilie’ De Lorenzo in het
Vredenburgkwartier geboren en getogen is. “Wij zijn echt
thuis in het Vredenburgkwartier. Horeca aan de gracht,
kunstenaars en freelancers in De Planeet, de winkeltjes
op de Willemstraat en natuurlijk de Zakkendragersteeg
die zich staande weten te houden naast de grote ketens
en horecabedrijven hier. Hier vind je nog zó veel passie
voor het vak. Ik houd er van als iemand nauw betrokken
is bij de werkzaamheden die hij doet. Daarnaast zitten we
ook nog eens vlak bij het station. Veel van onze klanten
werken hier in de buurt op werkplekken als In de Ruimte
en de Social Impact Factory met wie wij ook weer samenwerken. En zo komen alle voordelen voor het werken in dit
gebied weer samen.”
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Excelbestand
The Bookie is begonnen in de creatieve industrie, waar de
partner van Mari, Gijs Rietveldt, als boekhouder werkzaam was voor festivals, evenementen en stichtingen. Hij
kwam er al snel achter dat veel zelfstandigen, zeker in de
culturele sector, wel wat ondersteuning konden gebruiken.
En dan niet alleen op financieel gebied. Om zijn leveranciers te helpen, maakte Gijs een uitgebreid Excelbestand
waardoor heel veel fouten werden voorkomen. “Hij vond
het leuk om mensen die heel goed in hun vak zijn, maar
minder passie hebben voor de backoffice, te helpen met
het structureren van hun papierwerk.”
Boekhoudoplossing voor zzp’ers
En zo ontstond ‘de totaaloplossing voor de boekhouding van zzp’ers’ zoals ze het bedrijf het liefst noemen.
“De combinatie van de persoonlijke boekhouder met dat
excelbestand was de basis van ‘The Bookie’, die al snel
daarna zijn kantoor in een brugkelder aan de Oudegracht
opende. Hier werd duidelijk welke potentie er voor zowel
de klanten als de boekhouders in een eigen boekhoudapp
zat. Inmiddels is The Bookie Webapp waarmee je makkelijk facturen verstuurt, uitgaven digitaliseert en overzicht
behoudt al sinds januari 2017 live, maar nog dagelijks
nieuwe features aan toegevoegd worden.”
Van Bookie naar Bookies en Bookie Bazen
The Bookie wil een duurzaam en vooral ook speels bedrijf
zijn en blijven. “Ons team is inmiddels uitgebreid met
meerdere ‘Bookies’ en om het bestaande netwerk van
zzp’ers optimaal in te zetten hebben we The Bookie Bazen
in het leven geroepen. Door middel van de kwartaalbijeenkomsten tijdens de Bookie Borrels, een facebookgroep
waarin vragen gesteld kunnen worden, interviews met
ondernemers en regelmatige events rondom ondernemersthema’s, proberen we ons steentje bij te dragen aan
het empowerment van zelfstandig ondernemerschap.”

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 liepen we de Lange Nieuwstraat in en namen we een kijkje bij
Frenchie Café en spraken met Jacqueline.

museumkwartier

Frenchie Café, Lange Nieuwstraat 21

‘Ons concept ontbrak nog in het Museumkwartier’

Wat is Frenchie Café?
“Onze zaak is een hippe plek waar je heen gaat om lekker te eten én voor een goede bak koffie. De perfecte plek
voor een ontbijt of lunch in het hartje van Utrecht, maar
dan anders. American style met pancakes, truffelfrietjes,
freakshakes en heel veel ander lekkers!”
Wat maakt het eigenlijk hip?
“Het interieur en ons aanbod maakt het geheel hip. Het
interieur en social media speelt hierbij een grote rol. Daarnaast is de naam Fenchie gebaseerd op het interieur. We
wilden een Franse uitstraling creëren want we zijn gek op
Parijs, waar we graag komen. Dat samen met American
Style eten was voor ons een grote inspiratiebron.”
Waar ben je trots op?
“Op het interieur en op het feit dat mensen vanuit heel het
land speciaal voor ons naar Utrecht komen omdat we heel
veel lekkernijen hebben die er ook nog eens goed uit zien.
Daarnaast verkopen we de mooiste taartjes van Life of Pie
Amsterdam. Wij zijn de enige buiten Amsterdam die dit
verkopen.”
Als je nog een zaak zou kunnen openen in Utrecht…
“Dan zou dat iets compleet anders zijn, wel in de horecahoek, maar met een heel ander design. De basis ligt bij ons
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bij gerechten en design. Vanuit hier hebben we altijd heel
veel ideeën in ons hoofd.”
Wat maakt het Museumkwartier voor jullie speciaal?
“We vinden de rust en tegelijkertijd het levendige in het
museumkwartier heel fijn. De Lange Nieuwstraat is een
prachtige straat, waar niemand ons verwacht. Dit ontbrak
nog in het Museumkwartier naar onze mening.”
Nog speciale plannen voor de (nabije) toekomst?
“We willen uitbreiden. Daarom openen we in juli onze
tweede vestiging. Niet in Utrecht, maar in Den Bosch!”
Ook deze winkel is te vinden op onze winkelgids
www.centrumutrecht.nl
Wie, wat, waar & wanneer?
Frenchie Café
Lange Nieuwstraat 21
3512 PB, Utrecht
info@frenchiecafe.nl
www.frenchiecafe.nl
06-15221846

Openingstijden
Ma 08:30 - 17:00
Di 08:30 - 17:00
Wo 08:30 - 17:00
Do 08:30 - 17:00
Vr 08:30 - 17:00
Za 08:30 - 17:00
Zo 08:30 - 17:00

CMU Nieuwe Stijl

De vijf gebieden waarop wij onze aandacht richten
Op 3 maart vierden wij alweer onze zevende verjaardag. Dit maal werden wij hartelijk ontvangen in Het
Huis Utrecht. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst
presenteerden de bestuursleden CMU-nieuwe stijl.
Kortgezegd: u gaat de komende tijd nog meer van
ons zien en horen in het centrum en ieder bestuurslid maakt zich de komende tijd hard voor een van de
vijf aandachtsgebieden waarmee we het centrum van
Utrecht de komende tijd gaan versterken. Over hoe
we dat gaan doen en welke aandachtsgebieden dat
zijn.
Aandachtsgebied Bereikbaarheid
Utrecht is per openbaar vervoer zeer goed
bereikbaar. Maar bereikbaarheid van het
centrum met andere vervoersmiddelen en
het verplaatsen binnen de stad verdient
nog veel aandacht. CMU agendeert nadrukkelijk diverse onderwerpen die van
belang zijn voor de bereikbaarheid zoals
doorstroom van auto’s richting parkeergarages en goede fietsroutes naar en fietsenstallingen in het centrum. In overleg
met diverse partijen zoals de gemeente
zoeken we naar de beste oplossingen voor
het centrum.
Belangrijke onderwerpen die we de komende periode nadrukkelijk gaan volgen en ons actief mee gaan bemoeien
zijn:
• De ontwikkelingen rondom het Westplein, Graadt van
Roggenweg en Daalsetunnel.
• De doorstroom van auto’s aan de Catharijnesingel, terwijl
veel parkeergarages maar half gevuld zijn.
• Onderscheid in bestemmings- en doorgaand verkeer.
• Aandacht voor ‘the last mile’; in dit kader denken we in
het bijzonder aan het verbeteren van de aansluiting tussen station Vaartsche Rijn (zowel te voet als per openbaar
vervoer) en het zuidelijk Museumkwartier.
• Het bereikbaar blijven van het centrum voor bezoekers
die minder mobiel zijn of erg jong, bijvoorbeeld per touringcar (incl. veilige routes vanaf het uitstappunt).
• In- en uitstappunten van buslijnen.
• Fietsparkeren – ondanks de grootste fietsenstalling ter
wereld blijven ook oplossingen in het centrum zelf nodig.
Portefeuillehouders: Jeroen Puik, Jan Hagenouw, Marco Grob
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie: Jeroen Roose-van
Leijden
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Aandachtsgebied Openbare ruimte
In het centrum is de openbare ruimte het
visitekaartje. De beleving van de openbare ruimte speelt een cruciale rol in de
beoordeling van bezoekers en bewoners.
CMU zet zich in voor zowel optimaal beheer en onderhoud van het centrum als
voor ingrepen zoals grootschalige herontwikkeling.
CMU werkt aan een schoon, heel, veilig
en aantrekkelijk centrum. Zo willen wij
de overlast van gestalde fietsen niet laten
toenemen, het winkelgebied schoon houden door optimale inzameling van bedrijfsafval en de openbare ruimte mooier maken door eenheid en
kwaliteit van de inrichting te verbeteren. Daarnaast stellen
wij richtlijnen op voor aannemers voor het uitvoeren van
bepaalde werkzaamheden.
Het verbeteren van de beleving van de openbare ruimte kan
alleen door constructief en regelmatig overleg met alle betrokken partijen. Daarnaast schouwen we jaarlijks de openbare ruimte in het centrum waarbij we iedere keer inzoomen
op een beperkt aantal specifieke thema’s, bijvoorbeeld het
stallen van fietsen, zitelementen, afvalbakken, groen, afval
en verlichting. Alleen op die manier komen we tot heldere
en pragmatische verbeterpunten.
Portefeuillehouder: Tom Broekman
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie:
Jeroen Roose-van Leijden (Herontwikkelingen) en
Femke van Vlokhoven (Beheer en onderhoud)

Aandachtsgebied Marketing
In 2021 willen we dertig procent meer
regionale en landelijke bezoekers, die drie
uur langer in het centrum verblijven en
een toename van de gemiddelde bestedingen met acht procent. Dit hopen we
te bereiken door samen met partijen als
Utrecht Marketing, ondernemers en de
culturele sector, evenementen en campagnes te organiseren. Ook ondersteunen we
samenwerkingsverbanden van horeca, retail en cultuur om aantrekkelijke combinatiepakketten aan te bieden. Uiteraard willen we het centrum van Utrecht nog beter
op de kaart zetten. Dit doen we door promotie, marketing
en communicatie-activiteiten zoals bezoekerscampagnes in
samenwerking met Toerisme Utrecht.
Om deze doelstellingen te bereiken gaan we:
• een substantieel bedrag vrijmaken in de CMU begroting
voor marketing.
• kleine evenementen of evenementen die slechts indirect
bijdragen aan de doelstelling minder ondersteunen.
• Utrecht in de regio én landelijk promoten, herhaal bezoek
genereren en de verblijfsduur te verlengen.
• een marketingplan inclusief heldere KPI’s maken en uitvoeren.
• intensief samenwerken met Hoog Catharijne, Utrecht
Marketing, de Bijenkorf, de culturele sector, horeca,
ondernemers en andere belanghebbenden door een paar
evenementen stadsbreed te trekken en groot te maken.
Portefeuillehouders: Maryse François en Joyce Verdijk
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie: Natasja Zak,
Janneke Heinen
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Aandachtsgebied Toekomst en
onderzoek
Relevante trends en ontwikkelingen zijn
belangrijk voor winkelgebieden en binnensteden. Er is veel onderzoek beschikbaar
en CMU ziet het tot zijn taak die informatie te bemachtigen en te vertalen naar de
Utrechtse situatie. Dit gebruiken we weer
als basis voor de keuzes die we maken en
de uitkomsten en inzichten met ondernemers in het centrum te delen.
We willen vooral onderzoeken wat de
Utrechtse binnenstadbewoner wil.
Te vaak wordt louter het geluid van actiegroepen gehoord.
CMU pleit voor een breder onderzoek omdat het ons onwaarschijnlijk lijkt dat de meeste binnenstadbewoners in het
centrum wonen voor de rust. Omdat ons streven samenvalt
met werkzaamheden die de gemeente nu uitvoert, bekijken
we nog of aanvullend onderzoek nodig is op de informatie
die de gemeente bemachtigt.
Portefeuillehouders: Hilko Hartog en Arjan Kleuver
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie: Natasja Zak

Aandachtsgebied Ondersteuning en
ontwikkeling ondernemers
Op allerlei manieren staan wij klaar voor
de ondernemers in het centrum. Zo organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten over diverse relevante onderwerpen. Relevante informatie verspreiden we
via diverse kanalen zoals dit tijdschrift,
onze digitale nieuwsbrieven, sociale media
en de website met daarop actueel nieuws
uit de stad. Daarnaast bieden we gratis
vermelding aan ondernemers via onze
online winkelgids Centrumutrecht.nl. Ook
stimuleren we samenwerkingsverbanden
tussen ondernemers binnen de verschillende kwartieren in
het centrum.
Ook de komende jaren blijven we ons op dit aandachtsgebied ontwikkelen. Zo willen wel vier keer per jaar een
bijeenkomst organiseren om ondernemers te inspireren en
verder te helpen binnen een specifiek thema. Tijdens de
bijeenkomsten willen we ondernemers laten leren van elkaar

door actieve en succesvolle collega’s binnen een thema een
podium te bieden en daarnaast waar nodig een expert in te
huren die praktische tips heeft voor de ondernemers.
Naast de organisatie van de Centrummanagement Coach
Café’s willen we ons binnen dit aandachtsgebied ook richten
op het ontsluiten van kennis via de website van CMU en
het ontwikkelen van bijvoorbeeld toolkits op het gebied van
onderwerpen zoals bereikbaarheid en gastvrijheid.
Portefeuillehouders: Arjan Kleuver en Jeroen Roose-van
Leijden
Aanspreekpunt uitvoeringsorganisatie: Jeroen Roose-van
Leijden

Verfrissende energie
‘Als het maar geen tweede Amsterdam wordt’, is de
reactie van de gemiddelde Utrechter als je hem het
voornemen van CMU vertelt om meer bezoekers naar
het centrum te trekken. Het angstbeeld van de binnenstad als toeristische trekpleister met enkel nog
kaas-, Nutella- en stroopwafelwinkels is groot.
Dynamiek
Het centrum van de stad brengt natuurlijk altijd weer een
extra dynamiek met zich mee. Iedereen vindt er wel iets
van: ondernemers, bezoekers, bewoners. De binnenstad is
van heel Utrecht en zelfs van de regio en ver daarbuiten.
CMU moet manoeuvreren in die complexe dynamiek en
daarbij scherpe en soms moeilijke keuzes maken.
Missie
Tijdens de jaarbijeenkomst van CMU op 4 maart hoorden we
een duidelijk geluid: in het centrum van Utrecht is het voor
veel ondernemers echt een klus om het hoofd boven water
te houden. Willen we de diversiteit aan winkels en horeca
behouden, dan moeten er meer bezoekers komen die meer
uitgeven. Ook buiten de zaterdagse piekuren. Dit is dus de
hoofdmissie van het CMU ‘nieuwe stijl’. CMU zet flink in op
marketing om dit doel te bereiken en gaat daarnaast onder
andere werken aan meer kwaliteit in de openbare ruimte.
Pas als het passantenonderzoek in 2021 een heel stuk
positiever uitpakt dan in 2018 is het nieuwe CMU-bestuur
tevreden.
Uitdagingen
Mooi om te zien hoe CMU zich met haar nieuwe voorzitter
opnieuw is gaan bezinnen op haar rol en de uitdagingen
voor het centrum. We zien op meerdere plekken in de stad
dat er groter gedacht en ook verder vooruit wordt gedacht.
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De ontwikkelvisie van Rijnsweerd, de oprichting van een
werkstichting op Lage Weide en ‘branding’ van de Kanaalstraat en Damstraat zijn daar mooie voorbeelden van.
Keuzes
Maar nogmaals, dergelijke scherpe keuzes maken in het
centrum is spannend en lastig. Op 4 maart konden we goed
zien dat de CMU-bestuurders deze lastige keuzes samen
hebben gemaakt en er samen verantwoordelijkheid voor
dragen. Het enthousiasme van het hele bestuur werkte
aanstekelijk en er viel dus ook volop na te praten op de
drukbezochte borrel na afloop. Petje af voor dit bestuur dat
een verfrissende energie uitstraalt en de lat hoog legt voor
de binnenstad. Onze binnenstad.
Alan Grommers
Fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht
Benieuwd wat er verder allemaal gebeurt in Utrecht?
Laat je inspireren op www.ondernemersfondsutrecht.nl,
of volg ons op Instagram: @ondernemersfondsutrecht

Het businessplan van CMU
De bestuursleden van CMU zijn vrijwilligers. Mensen
die een toonaangevende rol vervullen in het Utrechtse
centrum. Mensen die zich voor meer verantwoordelijk
voelen dan alleen hun eigen zaak of belang. Wie zo’n
bestuursrol op zich neemt en daar tijd, moeite en verantwoordelijkheid in steekt, wil die verantwoordelijkheid ook voelen. Verschil maken. Iets bereiken voor
de achterban.
In de loop van 2018 kwamen we tot de conclusie dat onze
manier van werken tot dat moment nog mogelijkheden
onbenut liet. Kwaliteiten en ambities van het bestuur smoorden soms in een vastgeroeste werkwijze. Het was tijd om
onszelf een spiegel voor te houden.
Model
We wilden in elk geval bereiken dat de individuele bestuursleden een concrete verantwoordelijkheid hadden. Hierom
hebben wij aan de hand van het zogenaamde OGSM-model
een nieuwe werkwijze uitgewerkt. In goed Nederlands staat
OGSM voor Objectives, Goals, Strategies en Measures.
Lean and mean
Stap voor stap werd duidelijk hoe we de ideeën van de
individuele bestuursleden beter vorm konden geven en waar
we als CMU onze prioriteiten wilden leggen. Belangrijk, want
we willen als CMU ‘lean and mean’ zijn. Het geld dat via het
ondernemersfonds ter beschikking staat, moet renderen en
de beperkte capaciteit van het bestuur moet maximaal be-
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nut worden. En met OGSM kom je tot scherpe keuzes. Een
businessplan op één A4-tje.
Portefeuille
Onze bestuursleden hebben nu een portefeuille. Het is niet
langer zo dat het bestuur maandelijks alleen bijeenkomt om
te spreken over wat de centrummanager en de voorzitter
gedaan hebben. We weten waar we naartoe willen. We weten wie we aan kunnen spreken en ook u kunt ons op onze
beleidsonderdelen aanspreken. Overigens blijft het uiteraard
wel zo dat de centrummanager, de contactpersonen en de
voorzitter de eerste aanspreekpunten zijn.
Prioriteit
Dankzij het OGSM-model kwamen we ook tot de conclusie
dat in 2019 – en vermoedelijk de komende jaren – marketing onze belangrijkste prioriteit is. Zeker in onze begroting.
De andere prioriteiten blijven belangrijk want anders waren
het geen prioriteiten, maar kunnen met een kleiner budget
toe. We maken scherpere keuzes.
Mensenwerk
En, niet onbelangrijk: alles is mensenwerk. Een bestuur dat
met tegenzin vergadert en besluiten neemt kan nooit echt
effectief zijn. De tijd zal uitwijzen of we inderdaad de juiste
keuzes maken, maar de bestuursvergaderingen zijn levendig en constructief. Nog steeds zijn de agenda’s te lang en
natuurlijk discussiëren we over de inhoud, maar het is ook
gezellig, positief, constructief en met een doel voor ogen.

Wie wij zijn en hoe u ons bereikt
Wie zijn de bestuursleden en ondersteunende medewerkers van CMU? Wie is wie en wie doet wat.
En hoe u ze kunt bereiken leest u hier. Meer info vind u op: cmutrecht.nl/over-ons/de-organisatie-van-cmu/
Jeroen Roose-van Leijden

Hilko Hartog

Hans Berkhuijsen

Centrummanager

Bestuurslid

Bestuurslid

Bereikbaar op maandag, dins-

VCOC

Tel: 06-5396823

dag, donderdag en vrijdag via

Tel: 06-22496147

utrecht@oilvinegar.nl

06-39719777 of

Hilko.hartog@vastned.com

centrummanager@cmutrecht.nl
Arjan Kleuver

Jan Hagenouw

Jeroen Puik

Voorzitter (onafhankelijk)

Bestuurslid

Adviseur

Tel: 06-42679066

Belangenvereniging Hoog

Belangenvereniging Hoog

voorzitter@cmutrecht.nl

Catharijne

Catharijne

Tel: 06-54312512

Tel: 06-52015319

jan@hagenouw.net

jeroen.puik@klepierre.com

Tom Broekman

Marco Grob

Emiel Fonville

Secretaris/Penningmeester

Bestuurslid

Adviseur

VCOC

Stichting Het Utrechts

Gemeente Utrecht,

Tel: 06-20738393

Museumkwartier

Economische Zaken

tombroekman@

Tel: 06-29621952

Tel: 06-50748724

broekmanderodewinkel.nl

mgrob@centraalmuseum.nl

e.fonville@utrecht.nl

Maryse Francois

Marjolein Veenhof

Bestuurslid

Bestuurslid

KHN

Ondernemers Vredenburg-

Bedrijf/organisatie:

kwartier

Winkel van Sinkel

Tel: 06-52824200

Tel: 06-54304489

marjoleinveenhof@gmail.com

maryse@dewinkelvansinkel.nl
Sebastiaan van Pommeren
Joyce Verdijk

Bestuurslid

Bestuurslid

Tel: 030-2316769

Grootwinkelbedrijven Utrecht

sebastiaan@vanpommeren.nl

Femke van Vlokhoven

Janneke Heinen

Tel: 06-22934746

Tel: 06-16356365

femke@cmutrecht.nl

janneke@cmutrecht.nl

Natasja Zak

Thijs-Jan Lanning

Tel: 06-20176219

Tel: 06-16616285

natasja@cmutrecht.nl

tj@lawinecommunicatie.nl

centrum
Tel: 06-11687466
joyce.verdijk@debijenkorf.nl

Organisatie
Het bestuur van CMU wordt ondersteund door een kleine uitvoeringsorganisatie. In de uitvoeringsorganisatie zitten
de aanspreekpunten voor de verschillende centrumkwartieren en de aandachtsgebieden van CMU.
Bestuur CMU

• Secretariaat
• Communicatie
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Ondersteuning en
ontwikkelen ondernemers

Toekomst en onderzoek

Bereikbaarheid

Portefeuillehouder bestuur
• Arjan Kleuver
• Jeroen Roose-van Leijden

Portefeuillehouder bestuur
• Hilko Hartog
• Arjan Kleuver

Portefeuillehouder bestuur
• Jeroen Puik
• Jan Hagenouw
• Marco Grob

Portefeuillehouder bestuur
• Maryse Francois
• Joyce Verdijk

Portefeuillehouder bestuur
• Tom Broekman

Aanspreekpunt uitvoering
• Jeroen Roose-van Leijden
Communicatie en pers
• Thijs-Jan Lanning

Aanspreekpunt uitvoering
• Natasja Zak

Aanspreekpunt uitvoering
• Jeroen Roose-van Leijden

Aanspreekpunt uitvoering
• Natasja Zak
• Janneke Heinen

Aanspreekpunt uitvoering
• Jeroen Roose-van Leijden
• Femke van Vlokhoven
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Marketing

Openbare ruimte

Bunk
Catharijnekade 9

Oska
Lijnmarkt 46

Swapfiets
Oudkerkhof 38

FRED
Steenweg 13

AH to Go
Vredenburg 4

Mr Finch
Drieharingstraat 5

Cup
Nobelstraat 239

The Phone Lab
Potterstraat 4

De Pizzabakkers
Twijnstraat 65

Sugo
Vredenburg 21

FAK
Drieharingstraat 16

Draagkracht
Oudegracht 82

Hudson’s Bay
Rijnkade 5

Salsa shop
Vinkenburgstraat 17

Ramen Brothers
Willemstraat 9

Piero’s
Ledig Erf 10

Toastable
Oudegracht 122

Inntel Hotels
Smakkelaarshoek 24

Blue Tomato
Voor Clarenburg 1-5

Black Brew
Willemstraat 55

Meat and bubbles
Oudegracht aan de
Werf 109

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

Wat is er te doen dit voorjaar?
12
13
16
26
30

mei
mei
mei
mei
mei

1 juni
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Home Made Market (Vredenburg)
CMU-KHN Politiek Café (Café van Wegen)
SPRING Festival 2019 (16-25 mei)
Swan Market
Inloopspreekuur CMU (9-11 uur, Stael,
Twijnstraat 9)
Utrecht Canal Pride
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6 juni
7 juni
21 juni
27 juni
30 juni

Bestuursvergadering (9.30-11.30 uur, Paperbird
– Oudkerkhof)
Gin Festival Utrecht (7-8 juni)
Midzomergracht Festival (21-28 juni)
Inloopspreekuur CMU (9-11 uur, Minre Minrebroederstraat 23)
Swan Market (Vredenburg)

Foto’s Meindert Witvliet

Welkom in Utrecht…

Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht

DE GRIFTHOEK

EKKO

Vredenburgkwartier
Contactpersoon: Natasja Zak
natasja@cmutrecht.nl - 06-20176219

NEDERLANDS
VOLKSBUURTMUSEUM

WOLFF CITY
BIOSCOOP

PAARDENVELD
WERFTHEATER

UNIVERSITEITSKWARTIER

RASA

VREDENBURGKWARTIER

Stadhuiskwartier
Contactpersoon: 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
Contactpersoon: Natasja Zak
natasja@cmutrecht.nl - 06-20176219

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
Contactpersoon: Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365

SPRINGHAVER
THEATER

LUTHERSE KERK

ST. CATHARINAKATHEDRAAL

DE INKTPOT
DOOPSGEZINDE
KERK

STERRENWACHT

Museumkwartier
Contactpersoon: 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 uw winkelgegevens
SIE UTRECHT!
DÉCOUVREZ
UTRECHT!
Centrummanagement Utrecht (CMU) zorgt voorDISCOVER
een UTRECHT!
teENTDECKEN
controleren.
U kunt
uw winkel
ook aanmelden voor een
significante versterking van een aantrekkelijk, gastgratis vermelding als deze nog niet vermeld staat via
vrij en bereikbaar centrum waarbij de belangen van
info@centrumutrecht.nl
de ondernemers, horeca en cultuur optimaal worden
behartigd teneinde (nieuwe) bezoekers aan te trekken en herhaalbezoeken te generen.
Maandelijks Inloopspreekuur CMU
Elke laatste donderdag van de maand vindt er tussen
9:00-11:00
uur een besuch-utrecht.de
CMU-inloopspreekuur plaats in
Dit doen we samen met de ondernemers en bewoners in het bezoek-utrecht.nl
visit-utrecht.com
een
van
de
Stadskwartieren.
centrum, de gemeente Utrecht, diverse ondernemersverenigingen, Utrecht Marketing, de culturele sector en Utrechtse
Heb je vragen, loop je ergens tegenaan, heb je goede en/of
onderwijsinstellingen.
nieuwe ideeën, schroom dan niet en kom langs! Dan kijken
we samen hoe we dingen kunnen oplossen, kunnen wij je
Centrummanager is Jeroen Roose-van Leijden. U bereikt
adviseren en/of welke wegen je kunt bewandelen om je doel
hem via 06-39719777 of centrummanager@cmutrecht.nl.
te bereiken. We zitten ieder keer ergens anders. We laten van
Aanvragen voor evenementen en andere initiatieven kunt
te voren weten waar.
u doen via http://cmutrecht.nl/contact/aanvragen/
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

Louis Hartloper
Domplein,
’t Wed Complex
Park Lepelenburg
VVV Utrecht Informatiecentrum
Academiegebouw
17 Hoog Catharijne

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
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Stay connected!

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)

PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN
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MARKTEN
MARKETS / MARCHÉS / MÄRKTE

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

EKKO
Rasa
TivoliVredenburg

(A2)
(A3)
(B2)

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.

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

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. Internet:
www.utrecht.nl/meldingen
3. Telefoon: 14 030
4. Via smartphone
(qr-code)
5. De app Utrecht
Slim Melden

Ik ben
nauwelijks

en volle
dig

men
selijk

menselijk,
zal een
10 DAYS OF DANCE,
THEATRE & MORE
16 — 25 MEI
SPRINGUTRECHT.NL

