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Na een prachtige jubileumeditie in 2015 maakt Singelloop 
Utrecht zich dit jaar wederom op voor een geweldig loop-
feest in Utrecht. De oudste stratenloop van Nederland met 
het snelste 10 km parcours ter wereld (!) verwelkomt op 
zondag 2 oktober circa 12.500 lopers aan de start. 
Grote trekpleister voor komende editie is onder meer 
het vernieuwde parcours. Deze editie wordt het parcours 
omgedraaid, de start is op de befaamde Maliebaan en de 
finish op het monumentale Wilhelminapark. Er wordt zelfs 
gelopen langs het nieuwste stukje Singel! Al deze elemen-

ten dragen bij tot een unieke loopbelevenis in Utrecht.
Singelloop Utrecht is uitgegroeid tot een groot evene-
ment waarbij de betrokkenheid van inwoners en bedrijven 
onmisbaar is. Vele bedrijven openen de deuren, waaronder 
ontmoetingsplek Maliebaan 45. De organisatie van de Sin-
gelloop Utrecht gaat graag in gesprek met de ondernemers 
van de stad om ze te betrekken bij dit Utrechtse feest.

Meer informatie via: www.singellooputrecht.nl of 
info@singellooputrecht.nl
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Verandering als constante

De afgelopen periode waren we druk bezig met de organisa-
tie binnen de verschillende centrumkwartieren. Deze waren 
al zichtbaar in de bewegwijzering richting de verschillende 
parkeergarages en komen straks ook terug op de vernieuwde 
stadsplattegronden. Daarom leek het ons logisch ook het 
nieuws uit het centrum te markeren volgens deze kwartieren 
en daarmee ons Magazine ook op te frissen.

In ieder kwartier hebben we twee bijeenkomsten gehouden 
over hun identiteit en zijn we met verschillende ondernemers 
gestart met de weerslag hiervan op de openbare ruimte, de 
organisatie en de marketing- en promotie-inspanningen die 
hierbij passen. Ook heeft u kennis kunnen maken met de 
kwartiermakers die sinds dit jaar voor CMU actief zijn in het 
centrum.

Deze zomer ziet u ook weer de eerste uitingen van de be-
zoekerscampagne die Toerisme Utrecht in opdracht van CMU 
uitvoert. In de nieuwe opzet is gekozen voor evenementen en 
acties die aanleiding geven voor bezoek aan centrum, winkels, 
horeca en culturele instellingen. We zien dat deze vorm van 
combinatiebezoek nog steeds toeneemt. We zijn dan ook erg 
blij dat de samenwerking met bijvoorbeeld het Nederlands 
Film Festival, ondernemers helpt bij het invullen van een 
programma en aan de andere kant de zichtbaarheid in het 
centrum hiermee wordt vergroot.

We zijn ook met verschillende ondernemers in gesprek ge-
weest over de vervanging van de sfeerverlichting in het cen-
trum. De keuze voor de leverancier is gemaakt, in de maand 
juli maken we met vertegenwoordigers uit de verschillende 
kwartieren het ontwerp definitief en zorgen ervoor dat de 
nieuwe verlichting begin november hangt.

Ik hoop dat de nieuwe indeling bevalt en wens u veel lees- 
plezier. Tips en suggesties over de inhoud zijn altijd welkom.

Tot ziens in het centrum!

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager
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Herinrichting voor Oudkerkhof
Op verzoek van ondernemers en bewoners wordt 
Oudkerkhof opnieuw ingericht. Ondernemers, zoals 
Jos de Winter van café Dikke Dries - Oudkerkhof, vra-
gen de gemeente om: ‘snel in te grijpen om de straat 
weer de glans te geven die zij verdient’. Deze zomer 
zijn de eerste resultaten zichtbaar op straat. 

Glans voor Oudkerkhof
De winkelstraat krijgt zijn glans terug dankzij vrij zicht op 
de monumentale gevels, een opgeruimd straatbeeld met 
minder straatmeubilair en parkeerplekken uit het zicht. 
Bovendien krijgt de straat een mooie, vlakke bestrating met 
historische uitstraling. Met de nieuwe herinrichting wordt 
verwacht dat de straat meer uitnodigt om door te lopen 
vanaf de Korte Minrebroederstraat en de Vismarkt. 
 
Utrecht vraagt om openbare ruimten met allure 
Een snel groeiende en populaire stad als Utrecht vraagt om 
openbare ruimten met allure. Sinds 2012 werkt de gemeen-
te daarom aan de herinrichting van belangrijke straten in de 
binnenstad. De aanpak van het Oudkerkhof is vooraf gegaan 
door de herinrichting van de Mariaplaats, de St. Jacobs-
straat, de Korte Jansstraat, de Domstraat en de Schouten-
straat. De herinrichting van de Twijnstraat en de Zadelstraat 
is inmiddels afgerond. 

Twijnstraat en Lange Nieuwstraat
Na het zien van deze resultaten sloten bewoners en onder-
nemers elders in de binnenstad coalities om ook andere 
straten aan te pakken in samenwerking met de gemeente. 
Winkeliers in de Twijnstraat zijn blij met de nieuwe straat, 
maar vragen om nog meer ruimte te maken omdat deze 
straat steeds drukker wordt. Bewoners, ondernemers, mu-
sea en culturele instellingen willen een veiligere en comfor-
tabelere Lange Nieuwstraat voor voetgangers en fietsers. 
En de Oud-Katholieke Kerk, de Aalmoezenierskamer, SHV 
Holdings nv spannen zich met de gemeente in om de groene 
ruimtes van de Mariaplaats verbeteren.

Leefbaarheid als uitgangspunt
Uitgangspunt bij de herinrichting van straten in de binnen-
stad is de leefbaarheid. Centrale vragen voor de herinrich-
ting zijn: hoe creëren we een ruimte waar het prettig is om 
te verblijven, die bijdraagt aan het aanzien van de stad, die 
meer zicht op de Utrechtse gevels en grachten biedt en die 
wandelaars en fietsers meer ruimte biedt? De gemeente 
bespreekt met alle partijen de ‘ruimtevragers’ op straat: 
verkeer en bevoorrading, terrassen en uitstallingen, stallen 
en parkeren. Bewoners, ondernemers en gemeente zoeken 
samen naar oplossingen. [Stadhuiskwartier]

Twijnstraat

Zadelstraat
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Erica Kruiderijen opent rond 20 juni een tweede 
winkel in Hoog Catharijne. De specialist in heilzame 
producten heeft nu al een zaak in het Gildenkwartier. 
De nieuwe vestiging komt in het Godebaldkwartier 
naast De Tuinen.

Erica Kruiderijen heeft door de jaren heen een veelvoud aan 
heilzame producten ontwikkeld, met kruiden, planten, ethe-
rische oliën en biologische culturen. Niet alleen traditionele 
recepten die hun werking door de eeuwen heen bewezen 
hebben, maar ook hoogwaardige, eigentijdse producten.

Deskundig advies
Het team van Erica Kruiderijen werkt bij het ontwikkelen 
van haar producten nauw samen met voedingsdeskundigen, 
huidspecialisten en professoren. Het uitgangspunt is dat de 
natuur de mens enorm kan versterken. Deskundig advies 
over producten en werkzame ingrediënten staat in de winkel 
centraal. [Hoog Catharijne]

Veel belangstelling voor nieuwbouw Dag van de Bouw
Op zaterdag 4 juni vond voor de elfde keer de Dag van 
de Bouw plaatst. Ook de bouwplaats van Hoog Catha-
rijne werd opengesteld voor publiek. 

Via de traverse, ter hoogte van de bioscoop, konden be-
zoekers de bouwplaats van Hoog Catharijne op en door 
aannemer BAM worden rondgeleid. Vanaf het moment dat 

de deuren om 10.00 uur open gingen, was er een continue 
stroom van belangstellenden. In totaal ontving Hoog Catha-
rijne 1600 bezoekers op de bouwplaats. Een aantal geluk-
kige bezoekers werden met een kraan boven Hoog Catha-
rijne gehesen, waarbij ze een prachtig uitzicht over Utrecht 
hadden. [Hoog Catharijne]

Opening tweede winkel Erica Kruiderijen
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Nieuwe promotiefolders

Uitgebreidere en meertalige website

Eerste toekenningen uit stimuleringsfonds 
kennisevenementen bekendgemaakt

De folders van Toerisme Utrecht hebben een compleet 
nieuwe, creatieve look en zijn voorzien van lokale tips. 
De nieuwe, frisse uitstraling van de informatiefolders past 
bij Utrecht. Herkenbare bezienswaardigheden zijn op een 
bijzondere manier geïllustreerd en naast informatie over 
highlights, ligt er meer focus op lokale en regionale tips, 
voor zowel overdag als ’s avonds. De folders zijn te vinden 
op logische (toeristische) plekken zoals bij hotels, musea, 
parkeergarages en culturele instellingen.

De vernieuwde website van Toerisme Utrecht 
is nu geheel in het Engels en Duits te raadple-
gen. Ook is de website uitgebreid met ver-
schillende technische modules waaronder die 
met ‘Favorieten’. 

Deze optie biedt de mogelijkheid om locaties en 
evenementen toe te voegen aan een gepersonali-
seerde lijst, zodat bezoekers aan Utrecht een over-
zicht hebben met eigen interesses. Op deze manier 
wordt het verblijf een stuk persoonlijker. Het is zelfs 
mogelijk een eigen Utrechtroute te creëren doordat 
de website is voorzien van GPS-detectie. 

Daarnaast zijn locaties en evenementen makkelijk 
te delen met anderen, doordat een koppeling met 
social media kanalen is toegevoegd. Standaard kun 
je nu een locatie of evenement delen via Facebook, 
Twitter, Pinterest en zelfs Whatsapp. 

bezoek-utrecht.nl – visit-utrecht.com – 
besuch-utrecht.de

Tijdens de vrijetijdsconferentie van Toerisme Utrecht 
op donderdag 19 mei heeft gedeputeerde Pim van den 
Berg (portefeuillehouder Economie en Toerisme) ver-
tegenwoordigers van de MCCR workshop van de Euro-
pean CanCer Organisation en de 5e Utrechtse Stamcel 
Conferentie gehuldigd als Kennisambassadeurs van 
de regio Utrecht. 

Beide evenementen ontvangen een bijdrage uit het stimule-
ringsfonds internationale kennisevenementen. Dit fonds is in 
2016 in het leven geroepen om nationale en internationale 
congressen die aansluiten op de speerpunten groen, gezond 
en slim naar de regio Utrecht-Amersfoort te trekken.

Regionale samenwerking 
De regio Utrecht is de meest competitieve regio van Europa 
volgens de EU. Het stimuleringsfonds wil deze positie verder 
versterken door passende internationale kennisevenemen-
ten te acquireren. Kennisevenementen zijn ideale momen-

ten om de Utrechtse kennis te etaleren, netwerken te 
ontsluiten en de regio Utrecht te promoten onder relevante 
doelgroepen. De gemiddelde bezoeker van een kenniseve-
nement blijft drie dagen in de regio en besteedt gemiddeld 
344 euro per dag. Gestreefd wordt naar een extra omzet 
van 7,5 miljoen euro en circa 25 banen in de hotel- en con-
gresbranche in de regio.

Stimuleringsfonds
Het stimuleringsfonds is een gezamenlijk initiatief van 
verschillende partijen uit de regio Amersfoort-Utrecht. 
Samen met de uitvoerende promotiepartners bieden de 
gemeenten Amersfoort en Utrecht een pakket dat wordt 
ingezet om nieuwe kennispartners goed te faciliteren. 
Mede-investeerders zijn: Economic Board Utrecht, HOST 
Utrecht, HOST Amersfoort, Jaarbeurs, Teka Groep, Uni-
versiteit Utrecht, UMC Utrecht, Flint en Mariënhof. 
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Er is goed op gepast in Almere, maar het is tijd om 
naar huis te komen. In augustus 2014 verhuisden de 
resten van de Zuidwesttoren van Kasteel Vredenburg 
in delen naar een opslag in Almere. Bijna twee jaar 
later is de tijd gekomen om ze naar huis te halen en 
terug te plaatsen.

De resten van de Zuidwesttoren komen voor een groot stuk, 
zo’n tweederde deel, onder water te liggen: precies waar ze 
eeuwen hebben gelegen. Ze komen te liggen in de nieuwe 
singel, die op die plek onder het nieuwe Hoog Catharijne 
doorstroomt. Van bovenaf zijn de resten straks zichtbaar 
door een glazen vloer in Hoog Catharijne. Of je kunt er 
natuurlijk langsvaren. Zo worden de resten weer terugge-

plaatst waar ze thuishoren: midden in Utrecht. De hoofd-
poort van Kasteel Vredenburg kwam vorig jaar al terug naar 
Utrecht en is binnenkort weer te bewonderen in de nieuwe 
garage Vredenburg. [Vredenburgkwartier]

Resten Kasteel Vredenburg komen terug

In 2017 start het themajaar Mondriaan to Dutch  
Design. Een landelijk initiatief van NBTC Holland 
Marketing ter ere van het 100-jarig bestaan van de 
kunststroming De Stijl. Utrecht & Amersfoort doen 
hier gezamenlijk aan mee. 

Landelijke campagne
In zowel Amersfoort als Utrecht zijn nog veel kunstwer-
ken en invloeden van De Stijl zichtbaar zoals het UNESCO 
werelderfgoed Rietveld Schröderhuis, de wereldberoemde 
rood-blauwe leunstoel van Rietveld, het Mondriaanhuis en 
het Rietveldpaviljoen De Zonnehof in Amersfoort.

Van innovators naar gamechangers
De kunstenaars van De Stijl kunnen gezien worden als de 
innovators aan het begin van de 20e eeuw. Ze streefden 
naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijk opging 

met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderin-
gen in de wereld. 100 jaar later hebben Utrecht & Amers-
foort ook veel gamechangers in hun steden. Het themajaar 
biedt aanknopingspunten om in de programmering de link te 
leggen tussen de innovators van toen en de gamechangers 
van nu!

Doet u mee? 
Samen met ondernemers willen we de steden ‘De Stijl’ 
kleuren. Er komt een uitgebreid cultureel programma 
en aanvullende activiteiten. Daar kunt u als ondernemer 
goed op inhaken. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe 
meer het themajaar gaat leven. Voor meer informatie zie 
destijl100.nl. Hier vindt u onder andere een fact sheet 
met meer informatie voor ondernemers.

Nieuwe website CMU
Wij hebben onze website vernieuwd en 
van een frisse moderne look voorzien! 

U kunt nu nog makkelijker aanvragen indienen, 
meldingen doen en anderszins contact met ons 
opnemen. Daarnaast leest u hier het laatste 
nieuws over en uit het centrum en natuurlijk 
kunt u CMU Magazine hier digitaal lezen.



8 CMU - Nieuwsbrief 2 - Zomer 2016

Op 14 april organiseerde de Vereniging van eigenaren 
van Commercieel Onroerend goed Utrecht Centrum 
een minisymposium en haar jaarlijkse ALV in het 
voormalige Postkantoor aan de Neude. De bijeen-
komst werd door ongeveer honderd mensen bezocht 
en stond in het teken van alle ontwikkelingen in het 
Utrechtse centrum.

Postkantoor
Anne Ophoff, van a.s.r. Vastgoedontwikkeling, presenteerde 
de plannen voor het Postkantoor. Het gebouw wordt hierin 
veel meer naar buiten gekeerd, waardoor het een natuur-
lijk onderdeel van de stedenbouwkundige en functionele 
centrumstructuur gaat uitmaken. Het grootste deel van 
het gebouw wordt in gebruik genomen door de bibliotheek, 
die verhuist vanaf de Oudegracht. Daarnaast komt er een 
foodmarkt van zo’n 2.000 vierkante meter en is er 3.600 
vierkante meter gereserveerd voor overige detailhandel. Er 
is gekozen voor een strakke, functionele architectuur met 
een transparante uitstraling. De oplevering wordt verwacht 
in maart 2018.

Stationsgebied
Pim Venema, Programmamanager Vastgoed bij de Projector-
ganisatie Stationsgebied (POS) vertelde over de verbinden-
de rol van het Stationsgebied tussen de oost en westzijde  

van de stad. Van oost naar west wordt een centrumboule-
vard gerealiseerd, die als een soort kralenketting door het 
hele gebied loopt. De kralen worden in dit geval gevormd 
door acht pleinen met elk een eigen karakter en een eigen 
functionele invulling. Er worden vooral kantoren en apparte-
menten gerealiseerd, een hotel en een bioscoop. Duurzaam-
heid is een rode draad door alle plannen. De hele ontwikke-
ling is daarom gepresenteerd als ‘a Healthy Urban Boost’.

De rode loper uit
Jacques Blommendaal, voorzitter van het Centrummanage-
ment Utrecht (CMU) geeft een toelichting op de actuele in-
zet van deze organisatie . Het CMU verdeelt het centrum in 
‘kwartieren’. Elk kwartier wordt gekenmerkt door specifieke 
functies op specifieke plekken: het Vredenburgkwartier, het 
Universiteitskwartier, het Stadhuiskwartier, het Domkwartier 
en het Museumkwartier. Deze naamgeving moet de gebie-
den binnen het centrum straks beter duiden. Daarnaast 
gaan CMU en de gemeente Utrecht een convenant aan 
waarin afspraken gemaakt worden over (her)inrichting van 
de openbare ruimte. Dit gebeurt onder de titel: ‘De rode 
loper uit’. 

Strabo-onderzoek
Hans van Tellingen, tot slot, presenteerde de resultaten van 
het Strabo-onderzoek dat onlangs opgeleverd is. Het aantal 
bezoekers aan het Utrechtse centrum, zo blijkt, is de afge-
lopen jaren afgenomen (14 procent ten opzichte van 2009). 
De omzet is echter toegenomen doordat de bestedingen per 
bezoeker stegen. In totaliteit krijgt het centrum van Utrecht 
bijna een ‘8’ van de bezoekers. Het winkelaanbod en de 
bereikbaarheid met het OV scoren hoog (8), de parkeer- 
capaciteit en de parkeertarieven scoren laag (5,7). De 
slechte bereikbaarheid en (kostbare) parkeergelegenheid 
kosten het centrum omzet.

Zonnige kant
Vervolgens vertelde Hans over de zonnige kant van het fy-
sieke winkelen. In tegenstelling tot hetgeen onheilsprofeten 
beweren, hebben verschillende winkelformules en winkelge-
bieden wel degelijk nog perspectief. De goede centra, vaak 
in grotere gemeenten kunnen soms zelfs nog uitbreiden. 
Centra in krimpgebieden echter hebben het moeilijk. Veel 
consumenten kiezen voor centrumgebieden die goed bereik-
baar zijn en een ruim en diep aanbod aan functies heb-
ben. Het centrum van Utrecht behoort tot de kanshebbers, 
maar dan moet het wel comfortabel met de auto bereikbaar 
blijven.

Jorine de Soet
Voorzitter VCOC

VCOC laat van zich horen…

Symposium in teken 
centrumontwikkelingen
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De prachtige sportzomer van 2016 komt eraan. De 
Giro in Gelderland is achter de rug en we kijken uit 
naar het EK Atletiek in eigen land en natuurlijk de 
Olympische en Paralympische spelen van Rio. De 
Nationale Sportweek van 17 t/m 25 september is de 
feestelijke afsluiting van de sportzomer en de start 
van weer een heerlijk sportjaar. 

Utrecht is in 2016 de trotse host city van de Nationale 
Sportweek en pakt groots uit met allerlei sportieve evene-
menten. Tijdens Nationale Sportweek 2016 vieren we al 

het moois dat sport biedt! Honderden Utrechtse sport- 
verenigingen organiseren leuke kennismakingsactiviteiten, 
maar natuurlijk is de Nationale Sportweek ook voor u als 
ondernemer een kans voor open doel om sportief te scoren. 
Bijvoorbeeld met een speciaal Sportweek menu of een  
sportief ingerichte etalage. 

De organisatie van de Nationale Sportweek in Utrecht helpt 
u graag verder bij uw ideeën of vragen. Hiervoor kunt u een 
mail sturen naar Simon den Heeten (s.den.heeten@utrecht.
nl) of kijk op www.nationalesportweek.nl. 

Onder de bomen van de brug
Denk ik even aan aan jou terug
Jij gaf mij daar een lieve zoen
Want op de Moreelsebrug is het groen

Ze zijn er! De eerste boom staat op de 
Moreelsebrug. Maandag 6 juni werd de 
eerste boom op de brug gehesen. Kenmer-
kend voor de Moreelsebrug is de rij IJzer-
bomen op de brug. De bomen komen in het 
midden van de brug. Ze staan in boombak-
ken onder het brugdek, tussen de liggers.

De bomen zijn gekweekt in Limburg en zijn 
zo’n zeven meter hoog. Er komen in totaal 
18 IJzerbomen op de brug te staan, die in 
de herfst mooi rood kleuren. [CU2030]

Sportief scoren tijdens Nationale Sportweek

Bomen Moreelsebrug zijn geplaatst

Voordelig parkeren in het centrum van Utrecht
ParkU is een internationaal parkeerplatform. Na suc-
cesvolle lanceringen in o.a. Berlijn, München, Ham-
burg, Zurich, Wenen en Amsterdam, start ParkU nu 
ook in Utrecht. Bezoekers kunnen middels de gratis 
ParkU-app gebruikmaken van premium parkeerplaat-
sen in de stad. 

Het zoeken naar een parkeerplaats behoort hierdoor tot het 
verleden, doordat eenvoudig een parkeerplaats kan wor-
den gereserveerd. In 80 procent van de gevallen tegen een 
voordeliger tarief!

Parkeren in de buurt 
Via ParkU worden momenteel parkeerplaatsen aangeboden 
nabij Neude, Centraal Station, Oudenoord, Museum Kwartier 
en Spoorwegmuseum. Dit is niet alleen goed nieuws voor 
bezoekers van de stad, maar ook voor u als ondernemer 
in het centrum. Even snel met de auto de stad in; het kan 
nog. Uw bezoekers kunnen gemakkelijk parkeren bij u in de 
buurt. 
 
ParkU en de Sharing Economy
De filosofie van ParkU past perfect in de opkomende “Sha-
ring economy”. De parkeerplaatsen worden beschikbaar 
gesteld door ondernemers, instellingen en particulieren uit 
Utrecht. ParkU beschikt over geavanceerde technologieën 
waardoor met de ParkU-app slagbomen en poorten geopend 
kunnen worden. Zo zorgt ParkU dat de beperkte ruimte in 
Utrecht zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt.
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Hart voor het Centrum…

In gesprek met betrokkenen over hun gevoel voor het centrum

‘Ik heb genoeg ideeën 
en dromen waarmee ik nog 

een tijdje vooruit kan’
Stichting Gys start met Syr een sociale onderneming 
waarin de vluchtelingen hun talenten kunnen benut-
ten en ontwikkelen, zich thuis gaan voelen in Utrecht 
en meedoen in de Nederlandse maatschappij. In het 
restaurant werken verblijfsgerechtigde vluchtelingen. 
Terwijl bezoekers genieten van de heerlijke Syrische 
keuken ontstaat er een band tussen de verschillende 
culturen. In het restaurant eet je heerlijke Syrische 
gerechten, bereid met een Europese twist en zo veel 
mogelijk lokale en biologische producten. Syr heeft als 
doel de participatie van vluchtelingen in Utrecht en de 
bredere samenleving aan te moedigen, door ze kansen 
te bieden op het gebied van opleiding en carrière. Dit 
gebeurt ook buiten het restaurant. 
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Centrum
management

CMU Magazine gaat in gesprek met een betrok-
ken persoon, verbonden aan het centrum door 
een winkel of organisatie. Deze keer spraken we 
met Gijs Werschkull van restaurant GYS en SYR.

In oktober 2014 opende Gijs Werschkull samen met 
compagnon Vincent van der Werf restaurant Gys op 
de Voorstraat. Het restaurant serveert biologisch, 
vegetarisch en veganistisch eten en drinken dat met 
aandacht en zoveel mogelijk streekproducten is be-
reid. Vanaf het begin was Gys een succes. Zo’n succes 
dat er binnen een halfjaar een tweede vestiging werd 
geopend op de Amsterdamsestraatweg. En sinds een 
paar weken is Gys ook te vinden in Rotterdam. Maar 
zijn ondernemerschap en bedrevenheid gaan verder, 
want 25 juni opent restaurant SYR zijn deuren. 

Is het ondernemerschap je met de paplepel 
ingegoten? 
“Nee, totaal niet, mijn beide ouders werken in het 
onderwijs. Maar tijdens mijn studie heb ik altijd in de 
horeca gewerkt en merkte dat me dat erg lag. Mijn 
studie was onder andere gericht op duurzaamheid en 
ik merkte dat er in Utrecht eigenlijk nog geen restau-
rant bestond dat duurzaamheid hoog in het vaandel 
had staan, in combinatie met gezond en betaalbaar 
uiteten gaan. Ik had altijd vegetarische vriendinnetjes 
en als we uiteten gingen, was het aanbod vaak een 
maaltijd met geitenkaas of een quiche, meer was het 
niet. Toen is het idee van Gys ontstaan; een eigen 
restaurant waar ik mijn passies en de dingen die ik 
daarin belangrijk vind, kan bundelen. Het hebben van 
een eigen onderneming geeft heel veel vrijheid en het 
is heel fijn om je eigen koers te kunnen varen.”

Binnen een halfjaar was het al tijd voor een tweede 
vestiging. Waarom op de Amsterdamsestraatweg?
“Ik zie veel potentie in de Straatweg; het doet me 
een beetje denken aan de Voorstraat van vijf à tien 
jaar geleden. De herontwikkeling die daar op dit 
moment plaatsvindt, komt de straat zeker ten goede. 
Er is nog weinig directe concurrentie en de huurprij-
zen zijn relatief laag. Verder is de straat levendig en 
woont er een divers publiek dat we in de Voorstraat 
niet vaak zien. Daar zitten we bijna naast de uni-
versiteitsbibliotheek dus hebben we hoofdzakelijk 
studenten als klant. Bij de Amsterdamsestraatweg is 
het publiek veel gemêleerder, ligt de leeftijd hoger en 
trekken we meer gezinnen aan.” 

Gys Rotterdam is net geopend. Vanwaar de overstap 
naar een andere stad?
“Een specifiek kenmerk van de locaties van Gys is 
dat het hoekpanden zijn met veel lichtinval. Toen we 

het weer tijd vonden voor uitbereiding konden we 
in Utrecht geen geschikt pand vinden, dus dan ga 
je verder kijken. We kwamen toen in Rotterdam uit: 
daar stond een supermooie locatie met mooie hoge 
ramen en de mogelijkheid om een gigantisch terras te 
maken. Dus ja, toen was Gys Rotterdam een feit.”

Hoe is restaurant Syr op de Lange Nieuwstraat 
ontstaan? 
“De afgelopen tijd arriveerden veel nieuwkomers in 
Nederland, onder andere uit Syrië. Mensen net als 
wij: met talenten, dromen en ambities. Voor mij was 
het logisch dat ik me hard wilde maken voor de vluch-
telingen. Maar dan niet in de vorm van geld geven de 
organisaties, want ik wilde zelf bepalen wat er met 
mijn geld gebeurde. Gys heeft een bedrijfsvoering die 
draait om duurzaamheid, waarbij sociale duurzaam-
heid ook een grote rol speelt. Toen hebben we met 
een team Stichting Gys opgericht. Syr is daar een 
uitwerking van. In februari startten we een crowd-
fundingcampagne en binnen drie weken was het geld 
bijeen dat nodig is om het restaurant te openen.”

En dus opent Restaurant Syr op de 25 juni de 
deuren?
 “Syr wordt commercieel ingezet, het is de bedoeling 
dat de vluchtelingen die bij Syr komen werken, dit 
tijdelijk komen doen; het is een tussenstap. Wij willen 
ze graag klaarmaken voor de ‘echte’ arbeidsmarkt. 
Na driekwart tot een jaar is het de bedoeling dat 
ze plaatsmaken voor nieuw vluchtelingen. De winst 
die het restaurant maakt gaat naar organisaties die 
vluchtelingen ondersteunen om een studie voort te 
zetten of een eigen onderneming te starten.”

Bestaat Syr over vijf jaar nog? 
“Ik zou eigenlijk moeten zeggen van niet, want dan 
zou er geen burgeroorlog meer zijn in Syrië. Mocht 
dat niet meer zo zijn en er dus ook geen vluchtelin-
gen zijn, dan kan het concept bijvoorbeeld omge-
vormd worden naar het concept dat we mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt laten werken bij Syr.”

Hoe ziet de toekomst er uit voor Gys? 
“Goed! Aan het eind van dit jaar komt er nog een 
vestiging in Rotterdam bij. Verder had ik heel graag 
in de oude Citroëngarage bij Vaartsche Rijn de derde 
zaak in Utrecht willen vestigen, maar die is net 
ingevuld door een tweedehandszaak. Van die locatie 
is namelijk iets heel moois van te maken en zie daar 
veel potentie in. Een andere locatie waar ik Gys nog 
wel zou zien is in de omgeving van de Croeselaan. 
Al met al heb ik dus genoeg ideeën en dromen waar-
mee ik nog een tijdje vooruit kan.”
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Op 4 september opent het Uitfeest (19e editie) het 
nieuwe culturele seizoen en laten Utrechtse cultu-
rele instellingen hun aanbod zien in het Open Huizen 
programma. Nieuw dit jaar is de Urban Culture Run 
Utrecht. 

Urban Culture Run Utrecht
Dit hardloopevenement vormt de aftrap van het Uitfeest met 
een route van 8 km door twaalf cultuurhistorische gebouwen 
zoals Grand Hotel Karel V, het oude Postkantoor, Kytopia 
(voormalig Tivoli) en de Winkel van Sinkel. In TivoliVreden-
burg is het openingsconcert Jacob 3.0 i.s.m. Festival Oude 
Muziek. 

Castellum Hoge Woerd
Het Uitfeest wordt ook uitgebreid gevierd bij Castellum Hoge 
Woerd in Leidsche Rijn met o.a. de opening van Museum 
Hoge Woerd en Het Glazen Circus. Dit circus verplaatst zich 
later op de dag naar de Neude. Op het Stadhuisplein wordt 
het publiek muzikaal verrast door Giel Beelen en aan het 
eind van de dag is hier ook de openluchtbioscoop van het 
Nederlands Film Festival. Het complete programma staat be-
gin augustus online. www.culturelezondagen.nl 

Van tafelen in de buiten-
lucht tot het Belgisch Film 
Festival en van varen door 
de grachten tot de nieuwe 
expositie over de Domtoren 
in het Centraal Museum. De 
juni-editie van Uitagenda 
Utrecht is even veelzijdig als 
de stad zelf. 

Naast de vele artikelen en tips 
vertelt Janine Jansen in een 
groot interview over haar laatste (13e) editie van het Inter-
nationaal Kamermuziek Festival Utrecht en kijken fervente 
bezoekers uit naar het nieuwe theaterseizoen. En natuurlijk 
zorgt de uitgebreide culturele agenda ervoor dat niemand 
iets hoeft te missen. De nieuwe Uitagenda Utrecht is ver-
krijgbaar bij culturele instellingen, horeca en de filialen van 
Albert Heijn. 

Een stapel voor in de winkel? Bij Cultuurpromotie Utrecht 
(Ganzenmarkt 1) zijn de magazines gratis af te halen. 

Nieuw: Engelstalige uitgave Uitagenda
Het magazine van Uitagenda Utrecht is geliefd bij een groot 
publiek (oplage: 35.000 exemplaren met een bereik van 
66.650 lezers) bleek uit het lezersonderzoek dat november 
jl. is gehouden en dus is het na anderhalf jaar tijd voor de 
volgende stap: een Engelstalige variant. Momenteel wordt 
er volop gewerkt aan de vormgeving en inhoud van deze 
Engelse Uitagenda Utrecht magazine dat vanaf komende 
september tweemaandelijks verschijnt. 
www.uitagendautrecht.nl 

Terugblik: Science in the City & Bestemming bereikt

Vooruitblik: Uitfeest – 4 september Juni-editie Uitagenda Utrecht 
verkrijgbaar

Op 3 april vierde Culturele Zondagen de 380ste ver-
jaardag van de Universiteit Utrecht met Science in the 
City en op de eerste zondag van mei stond Bestem-
ming Bereikt op het programma.

Science in the City
Van Gevangenis Wolvenplein tot Sonnenborgh: overal waren 
minicolleges te volgen en experimenten en practica te doen. 
Een futuristische Drôhmetent op het Domplein was het ken-
nisdomein voor kinderen, en Thomas van Luyn presenteerde 
de wetenschapsquiz in TivoliVredenburg. Voor deze weten-
schappelijke verjaardag was veel enthousiasme met een 
bezoekersaantal van 13.500 mensen. 

Bestemming bereikt 
In het teken van vluchtelingen die in de jaren ’70, ’80 en ’90 
naar ons land kwamen. Het programma werd mede samen-
gesteld door deze nieuwe Utrechters. Met muziek, theater 
en dans werden persoonlijke verhalen verteld. Onder meer 
de nieuwe voorstelling (Ge)strand van Knalland, de voor-
stelling van New Dutch Connections in de Ulu Moskee en de 
speciaal voor deze zondag geschreven stadsopera Onderweg 
werden enthousiast door het publiek onthaald. Circa 12.000 
enthousiaste en ontroerde bezoekers vierden op 1 mei sa-
men deze heerlijke lentedag. 
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In Utrecht vond de afgelopen maanden een intensieve 
discussie plaats over het Mobiliteitsplan 2015 - 2025 
en de rol van gemotoriseerd verkeer, Openbaar Ver-
voer, voetganger en fietser hierin. CMU heeft zich, 
samen met andere organisaties, intensief gemengd in 
deze discussie. Op 26 mei heeft de gemeenteraad het 
Mobiliteitsplan vastgesteld.

Meer inwoners op dezelfde ruimte
De kern van het Mobiliteitsvraagstuk ligt in de sterke groei 
van het aantal inwoners binnen gelijkblijvende ruimte. Na 
een groei in de afgelopen tien jaar met 90.000, ziet de stad 
haar inwonertal tot 2030 toenemen met 60.000 inwoners. 
En dat gebeurt niet alleen in Leidsche Rijn, maar voor een 
belangrijk deel ook in de stad, vooral in de tweede fase van 
het Stationsgebied en de Merwedekanaalzone. Omvangrijke 
werkgelegenheidsgroei is te verwachten rond het station en 
in het Utrechts Science Park ‘De Uithof’.

Centrumgebied
Het Mobiliteitsplan bevat heel veel goede voorstellen. Zo 
krijgen voetgangers meer aandacht, wordt doorgaand 
verkeer voor fietsers beter georganiseerd en krijgt gemo-
toriseerd verkeer alternatieve routes aangeboden wanneer 
het centrum geen bestemming is. Ook de keuze om in het 
centrum prioriteit te geven aan Openbaar Vervoer, voetgan-
ger en fietser is logisch zeker wanneer de verblijfsruimte 
plezierig is waar men elkaar wil ontmoeten en langer wil 
verblijven.

Onbeantwoorde vragen
Niettemin hebben we zorgen. Want: houdt het plan vol-
doende rekening met de te verwachten sterke groei van 
het aantal bezoekers wanneer in 2019 Hoog Catharijne en 
De Bijenkorf gereed zijn en het voormalige Postkantoor en 
mogelijk ook de Planeet hun nieuwe invulling hebben gekre-
gen? En met de groei van het aantal bezoekers aan musea, 
Domkerk, DomUnder en Domtoren? En kunnen bezoekers 
rekenen op een ‘customer journey’ die vanaf hun vertrek- 
adres comfortabel verloopt ongeacht hun wijze van vervoer? 
Dus met vertragingsvrij OV en een goede doorstroming van 
gemotoriseerd verkeer. De bezoekerswaardering voor de 
autobereikbaarheid is de slechtste van Nederland en vraagt 
dus om heel veel aandacht. Het beter faciliteren van de au-
tomobilist draagt bij aan de economie van het centrum, een 
kans die niet mag blijven liggen.

Positie CMU
Wij kiezen nadrukkelijk voor versterking van het verblijfs-
klimaat binnen de singels. Tijdens gesprekken die we in de 
Kwartieren hebben gevoerd komt dat ook naar voren en 
wordt erop aangedrongen om parkeerplekken in te ruilen 
voor ruimte voor de voetganger en het beter organiseren 
van fietsparkeerplekken. Wij hebben de gemeenteraad dan 
ook voorgesteld het gebied binnen de singels te bestemmen 
voor voetganger, OV en fietser waarbij de voetganger prio-
riteit krijgt boven fietser. Het parkeren moet worden geor-

ganiseerd langs de randen van het centrum in de bestaande 
parkeergarages. Essentieel is dan wel dat de wegen naar 
de parkeervoorzieningen voldoende capaciteit hebben en 
de doorstroming ongestoord kan verlopen. Een belangrijke 
overweging is dat het centrum zo compact is dat er nooit 
een loopafstand is van meer dan tien minuten.

Besluitvorming gemeenteraad 
Tijdens de behandeling van het Mobiliteitsplan bleek econo-
mische argumentatie geen rol te spelen voor de gemeente-
raad in tegenstelling tot luchtkwaliteit. Ook is duidelijk dat 
de gemeenteraad zich verzet tegen meer asfalt om de stad. 
Toch zijn enkele verbeteringen ten opzichte van het con-
ceptplan voor het centrum van groot belang. 

Zo worden geen ingrijpende verkeersmaatregelen geno-
men zonder afstemming tussen rijksoverheid, provincie en 
gemeente ter waarborging van de doorstroming. Stadsbou-
levards worden zodanig ingericht dat er voldoende asfalt 
is voor de benodigde capaciteit voor auto, bus en fiets. Er 
komt jaarlijks een evaluatierapport dat rapporteert over 
verkeerseffecten zoals reistijden en verkeersdoorstroming. 
Gebouwde en geplande parkeervoorzieningen voor auto en 
fiets moeten ten volle kunnen worden benut. De ‘customer 
journey’ voor bewoners en bezoekers wordt uitgewerkt. Bij 
de uitwerking van belangrijke projecten die van invloed zijn 
op het centrum wordt CMU betrokken.

Al met al zijn dit aanpassingen waarmee CMU tevreden kan 
zijn.

Jacques Blommendaal
Voorzitter Stichting Centrummanagement Utrecht

Van de voorzitter…

Mobiliteitsplan 2015 - 2025
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Vanaf zaterdag 2 juli zijn alle bussen aan de Jaar-
beurskant van het station te vinden. De buslijnen van 
busstation Centrumzijde verhuizen naar de twee bus-
stations aan de andere kant van het station: haltes 
C en D (busstation Jaarbeurszijde) en haltes G en H 
(busstation Jaarbeursplein).

Looproutes stationsgebied
Vanuit de stationshal blijft per (rol)trap of lift de looproute 
over het ‘oude busstation centrumzijde’ open richting 
Moreelsepark / Laan van Puntenburg. Zowel aan de Cen-
trumkant als de Jaarbeurskant zijn er nieuwe parkeer-
plaatsen voor de (regio)taxi en plaatsen voor ‘kiss&ride’. 

Busstation Centrumzijde sluit voor zo’n anderhalf jaar, er 
komt zo werkruimte voor de bouw van het nieuwe gecom-
bineerde bus- en tramstation, de bouw van de Uithoflijn, 
het Platform, het nieuwe Stationsplein met fietsenstalling 
en de Moreelsebrug. De verhuizing en de nieuwe dienst-
regeling kunnen gevolgen hebben voor de busreis. Zo kun-
nen looproutes langer of korter zijn. 

Nieuwe dienstregeling, haltes, routes, lijnen en andere 
vertrektijden zijn te vinden op: http://u-ov.info/plan-mijn-
reis/lijninformatie/lijnwijzigingen-2-juli/
[Jaarbeurskwartier]

Bussen van centrumzijde 
naar Jaarbeurskant
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Bij OfU voelen we een grote verantwoordelijkheid om 
Utrecht te helpen het maximale uit het ondernemers-
fonds te halen. Dat betekent niet alleen dat het geld 
op moet, maar ook dat de bestedingen een afspiege-
ling vormen van de wijze waarop het geld bijeenge-
bracht wordt, namelijk een opslag op de OZB voor alle 
niet-woningen. 

Dat is niet iets waar wij directe invloed op uit kunnen oefe-
nen, maar we kunnen wel een klimaat proberen te schep-
pen waarin partijen elkaar weten te vinden en van elkaar 
kunnen leren. De doelstellingen van OfU zijn economisch 
van aard, maar dat betekent niet dat het geld alleen maar 
ingezet hoeft te worden door winkeliers en ondernemers. 
In tegendeel! 

Op maandag 23 mei organiseerden wij een relatiebijeen-
komst met het thema ‘Onderwijs en het ondernemersfonds’. 
De insteek van de bijeenkomst was om de kansen te ver-
kennen die liggen in de samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven met het ondernemersfonds als gemene deler. 
Naast een interessante discussie over de rol die wij kun-
nen spelen in de samenwerking en welke zaken wel of niet 
tot het domein van fonds horen, hoorden we sprekers uit 
de praktijk hun ervaringen delen met de samenkomst van 
bedrijvigheid en het onderwijs.

Door middel van het ondernemers-

fonds kan CMU zo met een duidelijk 

mandaat verder werken aan de 

versteviging van de mooiste en leukste 

binnenstad van Nederland! 

Er zijn in onze stad gelukkig volop voorbeelden van projec-
ten waar verschillende sectoren elkaar weten te vinden in 
OfU en op die momenten komt het fonds, volgens mij, het 
best tot zijn recht. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Cen-
trummanagement Utrecht waar verschillende belangen en 
sectoren in de binnenstad samen komen in een compact 
maar evenwichtig bestuur. De stichtingsvorm houdt de 
organisatie flexibel en slagvaardig, maar de opzet zorgt dat 
de bestuursleden in veel gevallen een eigen achterban heb-
ben voor wiens belangen zij zich inzetten. 

Op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten en andere 
ontwikkelingen bij OfU? Meld u dan aan voor onze maande-
lijkse nieuwsbrief via:
www.ondernemersfondsutrecht.nl/nieuwsbrief

Alan Grommers
Fondsmanager

Op naar de mooiste en 
leukste binnenstad van 
Nederland!

Uw Ondernemersfonds Utrecht…
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Het Utrechtse centrum wordt weer helemaal omsin-
geld. Een lang gekoesterde wens van de stad gaat in 
vervulling. Een compleet rondje Oudegracht-Catharij-
nesingel varen is vanaf 2020 mogelijk.

Het herstel van de singel is in volle gang, eind 2015 werd 
het eerste stuk nieuwe singel geopend. Stapsgewijs wordt 
verder gewerkt in de richting van de Marga Klompébrug bij 
het Moreelsepark. Voor het herstellen van het laatste stuk, 
tot aan Hotel Karel V, was de financiering nog niet rond. In 

de Voorjaarsnota die het Utrechtse college van burgemees-
ter en wethouders op 17 mei heeft gepresenteerd, zijn die 
financiën geregeld. 

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om 9 miljoen 
euro te reserveren om ook het laatste stukje singel te her-
stellen. De komende weken bespreekt de gemeenteraad op 
meerdere momenten deze en andere voorstellen. Op 7 juli 
neemt de gemeenteraad een besluit over de hele voorjaars-
nota. [CU2030]

De zesde Open Tuinendag Utrecht vindt plaats op 
zaterdag 2 juli. Bijna vijftig particuliere tuinen en 
pandhoven in de Utrechtse binnenstad, waarvan de 
meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen een-
malig hun poorten voor het publiek. 

Verborgen achter de muren van de historische binnenstad 
liggen de Utrechtse stads- en binnentuinen: groene oases 
van rust en verrassende staaltjes tuinarchitectuur. Eenmaal 
per jaar krijgen belangstellenden de unieke gelegenheid om 
deze bijzondere plekken te bezoeken. Met bijna 1700 bezoe-
kers was het eerste lustrum van de Open Tuinendag Utrecht 
een groot succes. Ook dit jaar wordt een vervolg gegeven 
aan dit groene evenement dat inmiddels een vaste plek op 
de agenda heeft verworven.

‘Nieuwe’ tuinen
Dit jaar worden bijna vijftig tuinen opengesteld voor pu-
bliek. Zo’n tien daarvan doen dit jaar voor de eerste keer 
mee. Hieronder twee klassiek aangelegde tuinen in de Hof-
poort (ingang Nieuwegracht) en een weelderige voormalige 
bedrijfstuin achter de Jeruzalemstraat, waar Dick Bruna zijn 
atelier had. Bijzonder is ook de tuin achter Oudegracht 333, 
waar tot 1966 de schrijfster Ina Boudier Bakker woonde. De 
schrijfster legde ook de tuin aan en deze is grotendeels in 
tact gebleven. De liefhebber kan kiezen uit een rijk ge-
schakeerd aanbod: grote tuinen, kleine tuinen, hofjes en 
pandhoven van kerken en kloosters, tuinen met een sobere 
aanleg en tuinen met beelden en vijvers. De tuinen zijn stuk 
voor stuk uniek en bieden vaak een verrassende blik op de 
omringende bebouwing.

De Open Tuinendag Utrecht is zowel aantrekkelijk voor een 
breed publiek, maar biedt ook inhoud en goede achter-
grondinformatie aan de geïnteresseerde kenner. De informa-
tie wordt gebundeld in een programmaboekje.

De singel is weer rond

Historische stads- en binnentuinen openen hun poorten

Pandhof St. Marie, Mariaplaats

Terras TivoliVredenburg in aanbouw
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Over een paar maanden is het alweer tijd voor de 36e editie van het 
Nederlands Film Festival, dat plaatsvindt van woensdag 21 tot en met 
vrijdag 30 september. Tien dagen lang is Utrecht dé filmhoofdstad 
van Nederland in de breedste zin van het woord. Films van kort tot 
lang en van arthouse tot mainstream. Speelfilms, documentaires, ani-
maties en korte films, maar ook televisiedrama’s, games, interactieve 
projecten én evenementen voor jong en oud. 

Het NFF & Utrechtse ondernemers
Het Nederlands Film Festival zou niet hetzelfde zijn zonder de samenwerking 
met verschillende Utrechtse ondernemers; een gast van het festival is ten-
slotte ook een gast van Utrecht! In 2013 ging het NFF voor het eerst een sa-
menwerking aan met het Stadhuiskwartier. In de jaren daarna werden steeds 
bijzondere activiteiten georganiseerd in dit stadskwartier, dat elk jaar tijdens 
het festival weer opbloeide tot levendige festivallocatie. De samenwerking 
beviel zo goed dat deze dit jaar, in samenwerking met Centrummanagement 
Utrecht, wordt uitgebreid met andere Utrechtse stadskwartieren. 

Enorm bruisende festivallocatie
Met het Stadhuiskwartier, het Domkwartier, het Universiteitskwartier, het 
Vredenburgkwartier en het Museumkwartier worden op dit moment allerlei 
mooie plannen gesmeed om tijdens het festival de gehele Utrechtse binnen-
stad tot enorm bruisende festivallocatie te maken. Voor het NFF een mooie 
en dankbare kans om het festival in de hele binnenstad voelbaar te maken, 
waarbij het festivalpubliek ook de weg naar de Utrechtse ondernemers en 
andersom weet te vinden. Een middagje shoppen, een hapje eten en vervol-
gens naar de film? Het kan allemaal! 

Identiteit
De plannen worden gemaakt in nauwe samenwerking met de ondernemers- 
(verenigingen). De identiteit van het stadskwartier staat steeds centraal. 
Van rode NFF-lopers tot NFF-vlaggen en van etalage-versier-wedstrijden tot 
openlucht filmvertoningen, elk kwartier biedt de Utrechtse (festival)bezoeker 
weer andere manieren om de stad en het festival te beleven. 

Utrecht kleurt rood!
Het hart van het festival is dit jaar weer te vinden in het Oude Postkantoor op 
de Neude: dé plek om in de filmfestivalsfeer te komen. Festivalgangers ont-
moeten hier hun vrienden, nemen een lekker hapje en een drankje en maken 
hun festivalplanning aan de hand van het festivalprogramma. Het Festivalhart 
is tevens de stamplaats van de bekende NFF Talkshow, waar presentator 
Art Rooijakkers elke avond zowel opkomende talenten als beroemde ster-
ren ontvangt en het laatste festivalnieuws doorneemt. De ideale plek om je 
festivaldag af te sluiten. 

Terug naar de Stadsschouwburg
De Stadsschouwburg is terug van weggeweest! Voor alle grote premières 
keert het NFF na twee jaar weer terug naar de vertrouwde en verbouwde 
festivallocatie. Ook het Beatrix Theater kleurt de laatste dag van het festival 
weer rood voor de grote finale: het Gouden Kalveren Gala. De overige dagen 
is het filmfestival weer te vinden in TivoliVredenburg, waar onder anderen 
gameliefhebbers de meest verrassende en vernieuwende games van eigen 
bodem kunnen testen tijdens INDIGO, en trakteren we de jongste festival-
bezoekers op een feestelijke filmervaring tijdens het Kids-event in bioscoop 
CineMec in Leidsche Rijn.

En dat is nog lang niet alles. Dus houd filmfestival.nl in de gaten voor het 
laatste algemene en lokale festivalnieuws en de start van de kaartverkoop. 

Utrecht kleurt rood tijdens het Nederlands Film Festival!
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ASPACT 
Oudegracht 154

Blokker 
Radboudkwartier 277

Camel Active 
Oudegracht 142

Denham
Choorstraat 2

Scotch & Soda
Lange Elisabethstraat 12

Hop en Stork
Lijnmarkt 1

Quest Vastgoed 
Mariastraat 36

Barista Utrecht
Achter Clarenburg 39
Sjofar Boek en Muziek
Korte Elisabethstraat 7

Bruna Hi School
Steenweg 29

Essies Chicken & Fries
Steenweg 50 

Thom Broekman
Achter Clarenburg 37

Erica Kruiderijen
Godebaldkwartier 9

Urban Outfitters
Oudegracht 152

Kiko
Vredenburg 5 

All the luck in the world
Zadelstraat 15

Welkom in Utrecht…

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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Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht

Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht 
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net 
• Vredenburgkwartier: 
 Grootwinkelbedrijven Centrum Utrecht – Joyce Verwoerd – joyce.verwoerd@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

De meeste winkels zijn geopend van 
09:30-18:00 uur, op maandag openen 
de winkels tussen 11:00 en 13:00 uur. 
Op donderdagavond is de reguliere 
koopavond: tot 21:00 uur. De winkel-
sluitingswet maakt het mogelijk om tot 
22.00 uur open te zijn. Sommige win-
kels maken hier gebruik van. In Utrecht 
centrum is iedere ondernemer vrij om 
op zondag zijn winkel te openen.
Op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e 
Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn de win-

kels niet geopend. 2e Paasdag, Hemel-
vaartdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag 
zijn de winkels wel geopend.

Ga naar winkelgids centrumutrecht.nl 
voor specifieke winkelopeningstijden en 
om uw winkelgegevens te controleren. 
U kunt uw winkel ook aanmelden voor 
een gratis vermelding als deze nog 
niet vermeld staat via 
info@centrumutrecht.nl

Vragen over CMU en uw Kwartier? 
Stel ze aan uw Kwartiermaker:
• Vredenburgkwartier en Domkwartier: 
 Annemieke Vegter, annemieke@cmutrecht.nl, 

06-19292921
• Universiteitskwartier en Museumkwartier: 

Vincent van der Velde, vincent@cmutrecht.nl, 
06-12796030

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

Openingstijden

Melden doet u zo:
•  Internet:  

www.utrecht.nl/meldingen
•  Telefoon: 030-286 00 00 en  

14 030
•  Aan de balie van Wijkservice- 

centrum Noordwest
•  Download de BuitenBeter app
•  Smartphone: (scan QR code)

OVERLAST IN UW 
WINKELGEBIED? 
VERVUILING OF 
SCHADE?
DOE EEN BMU!



En er is nog veel meer te beleven in het centrum de komende tijd... 

Evenementenkalender 2016

25 juni  Le Bazarre, Mariaplaats 
3 juli  De Streekmarkt Stadhuisplein
22 juli  De Parade
7 aug.  De Streekmarkt Mariaplaats
21 aug.  Swan Market
27 aug.  Zomerse Wit- en Weissbier 
  Route

4 sept.  Culturele Zondag: Uitfeest
4 sept.  De Streekmarkt Mariaplaats
18 sept.  Atelierroute Utrecht
21 sept.  Nederlands Film Festival
2 okt.  De Streekmarkt Mariaplaats
2 okt.  Singelloop Utrecht
14 okt.  Bockbier Festival

30 okt.  Culturele Zondag: Win-Win
06 nov.  De Streekmarkt Mariaplaats
10 nov.  Le Guess Who
13 nov.  Intocht Sinterklaas
18 nov.  Smartlappen Festival
2 dec.  Winterplaza
4 dec.  De Streekmarkt Mariaplaats


