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Vrede van Utrecht 2013: The Art of making peace
Utrecht wordt geen Culturele Hoofdstad van Europa in
2018. Dus richten we ons volledig op die andere belangrijke gebeurtenis in 2013: de viering dat 300 jaar
geleden de Vrede van Utrecht werd getekend!
Driehonderd jaar geleden kwamen vertegenwoordigers van
belangrijke Europese landen naar de stad om verdragen te
tekenen die een einde maakten aan jaren van oorlogen. De
vredesbesprekingen in Utrecht werden omlijst met een groot
aantal culturele evenementen.
In 2013 herdenken we deze unieke gebeurtenis met zo’n
150 tot 200 culturele evenementen. Dit grootse evenement
biedt een uitgelezen kans om Utrecht weer een nadrukkelijke plaats in Europa te geven.

Koopzondagen 2012

In 1713 jaar genoot Utrecht voldoende bekendheid om als
gastheer te dienen voor een grote Europese top- ontmoeting. Driehonderd jaar later poetsen we dit imago weer op.
De gemeente Utrecht bezuinigt, als een van de weinige
gemeenten, niet op cultuur. Het rijke culturele aanbod trekt
studenten, maar ook bedrijven die een aantrekkelijk woonen werkklimaat willen voor hun medewerkers. Er is hier zo
veel om trots op te zijn!
Bezoek voor meer informatie en het programma
www.vredevanutrecht2013.nl
Ideeën of suggesties voor deze evenementen? Aansluiten
met een eigen actie van een ondernemer of ondernemersvereniging? Neem dan contact op met CMU.

Extra koopavonden 2012

16 december – 12.00-17.00
19 december – 18.00-21.00
23 december – 12.00-17.00
20 december – 18.00-21.00
30 december – 12.00-17.00
21 december – 18.00-21.00
Kijk voor een actueel en compleet overzicht van de koopzondagen en extra koopavonden op onze website:
www.cmutrecht.nl. Kijk voor de koopzondagen 2013 op pagina 2.
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De stand van zaken…
Door Jeroen Roose, centrummanager

Gast-vrij (bijvoeglijk
naamwoord, bijwoord)
1. Gul in het ontvangen van gasten.
Utrecht doet het als grote stad goed op het gebied
van gastvrij zijn richting haar gasten. Onlangs behaalde de stad de zesde plaats in het onderzoek naar
de meest gastvrije stad van Nederland.
Momenteel wordt door studenten vanuit Rotterdam, bewust
van buiten Utrecht, een gastvrijheidsonderzoek uitgevoerd
in Utrecht. Het rapport van deze studenten wordt eind
januari gepresenteerd en gaat Utrecht helpen nog gastvrijer
te worden.
Gastvrij zijn als stad zit ‘m volgens mij in zowel grote als
kleine dingen.
Je bent als stad gastvrij als bezoekers je gemakkelijk weten
te vinden en kunnen bereiken. Gemakkelijk kunnen komen
op de plek waar je op dat moment wil zijn. In dat opzicht
is in Utrecht nog wel een slag te maken. Gelukkig liggen er
volop kansen met onder meer plannen voor slimme routeringssystemen en scherpe discussies die worden gevoerd
over stallen en parkeren. Ergens eenvoudig kunnen komen
heeft daarnaast ook te maken met openingstijden en het
slim omgaan met venstertijden voor toelevering.
De gastvrijheid van een stad wordt ook bepaald door het
aanbod wat je gasten te bieden hebt. Utrecht heeft hierbij
een rijk en divers aanbod aan winkels, restaurants, cafés,
musea en cultuur. Het is niet alleen zaak dat we dit aanbod
met elkaar goed presenteren maar dat we ook naar elkaar
kunnen doorverwijzen. Voordat je dit echter goed kunt doen
is het wel belangrijk om te weten wat er te halen valt. Het
is dan ook goed om te zien dat steeds meer ondernemers
werken aan het presenteren van dit aanbod via een website, winkelplattegrond, winkelroute of smartphone app.
CMU brengt ondernemers met elkaar in contact en knoopt
verschillende initiatieven aan elkaar vast.
Bijna driehonderd jaar geleden was Utrecht zo gastvrij om
diplomaten uit heel Europa te ontvangen voor het sluiten
van een vredesverdrag dat grote gevolgen had voor de
betrokken landen en hun bezittingen overzee. Het komende
jaar vieren we met elkaar de Vrede van Utrecht en hebben
we onze gasten weer volop activiteiten te bieden als stad.
Gastvrijheid zit ook in beleving van de gasten. Dit wordt
voor een groot deel beïnvloed door de aankleding van
een stad met groen, verlichting en sfeerverlichting en de
inrichting van de openbare ruimte. Door de uitvoering van
een aantal projecten in de openbare ruimte als onderdeel
van het Economisch Investeringsfonds wordt de inrichting
van de openbare ruimte aangepakt en verbeterd. Hiermee
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leveren we een positieve bijdrage aan de beleving van de
binnenstad en daarmee aan de gastvrijheid van de stad als
geheel.
Gastvrijheid zit hem niet alleen in grote maar ook in kleine
dingen. Bijvoorbeeld in de wijze waarop je iemand te woord
staat die de weg vraagt. Hierbij komt het aan op service en
dienstverlening en meer dan alleen functioneel communiceren. Toch zijn het juist deze kleinere en subtielere uitingen
van gastvrijheid die de mogelijkheid bieden om het verschil
te maken.
Maar of het nu in grote of kleine dingen zit, gastvrij zijn is
een kwestie van doen.
De komende winterperiode leeft denk ik bij iedereen als een
periode waarin je tijdens feestdagen gasten ontvangt en dit
zo gul mogelijk doet. Laten we als Utrecht met elkaar voor
iedereen een voorbeeld zijn op dit gebied en onze gasten de
komende winterperiode warm welkom heten en uiterst gul
ontvangen.
Ik wens iedereen voor nu goede zaken en alvast fijne feestdagen!

Koopzondagen 2013
(onder voorbehoud)
zondag 6 januari
zondag 3 februari
zondag 3 maart
maandag 1 april (Tweede
		

Paasdag)

zondag 7 april
zondag 5 mei
maandag 20 mei (Tweede
		
Pinksterdag)
zondag 2 juni
zondag 7 juli
zondag 4 augustus
zondag 1 september
zondag 6 oktober
zondag 3 november

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december
22 december
29 december

Daarnaast kunnen individuele ondernemers
per jaar twee zondagen
geopend zijn. Hiervoor
moet wel een ontheffing
worden aangevraagd en
verleend.

Centrum
management

Op zaterdag langer open
De afgelopen periode heeft Centrummanagement
Utrecht tijdens diverse bijeenkomsten verschillende
ondernemers in de binnenstad gesproken over de
economische situatie in Nederland en in de binnenstad van Utrecht in het bijzonder. Wat hieruit helder
naar voren komt is, dat net als in veel andere steden,
de omzet bij vrijwel iedereen onder druk staat.
Verschillende ondernemers in de binnenstad zijn mede
onder invloed van deze omzetdruk, maar ook om gehoor te
geven aan de behoefte bij bezoekers, de afgelopen periode
op zaterdag wat langer open. Deze beperkte verruiming van
de openingstijden – een half uur tot een uur langer open –
beloont verschillende ondernemers nu al met een positief
resultaat in de omzetcijfers.
Jos Maessen van de Bijenkorf zegt hierover: “Onze winkel is
al sinds jaren op zaterdag, maar ook op zondag, tot 18.00

uur geopend en dat zet zoden aan de dijk. Beide dagen zijn
de drukste van de hele week, dan zijn de meeste mensen in
de stad en daarvan profiteren wij. Zonder extra marketinginspanningen van dure advertenties om de klanten te lokken; ze zijn er gewoon. Je kunt beter op maandag een uur
minder open zijn dan op zaterdag of zondag. Op dit moment
experimenteert De Bijenkorf zelfs met een openstelling op
zaterdag tot 19.00 uur.”
Iedereen in de binnenstad van Utrecht is vrij om ook een
half uur tot een uur langer open te gaan. Een uur langer
open zijn op zaterdag is een extra service richting bezoekers, resulteert in hogere omzetcijfers, is gastvrij en draagt
ook bij aan de aantrekkelijkheid van Utrecht als winkelstad.
Dit onderscheidt Utrecht dan van de omliggende gemeenten.
Gaat u ook langer open?

Europa kiest niet voor Utrecht
Utrecht gaat niet verder in de race om de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa’, zo maakte het internationale selectiepanel vrijdag 30 november in Amsterdam
bekend. Eindhoven, Maastricht en Leeuwarden gaan
door naar een tweede ronde voor deze titel. Naast
Utrecht valt ook Den Haag af.
De Utrechtse projectorganisatie Culturele Hoofdstad 2018
beraadt zich nu op de plannen voor de toekomst en bekijkt
welke projecten en ideeën ondanks dit besluit toch door
kunnen gaan.
Zeker is dat Utrecht blijft werken aan de ontwikkeling van
de snelgroeiende stad, waarbij cultuur een heel belangrijke
pijler is. Gedeputeerde Cultuur, Mariëtte Pennarts betreurt
het oordeel van de jury maar constateert tegelijkertijd dat
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werken aan het bidbook heel veel energie en ideeën heeft
opgeleverd hoe stad en regio cultuur kunnen inzetten bij
hun toekomstige ontwikkeling.
Elkaar weten vinden
Winst van de afgelopen periode is dat bedrijfsleven, overheden, culturele instellingen, onderwijs en wijken elkaar weten
te vinden als het gaat om cultuur. Deze samenwerking is
ook de basis van de herdenking van driehonderd jaar Vrede
van Utrecht. Met het spetterend internationaal cultuurprogramma The Art of Making Peace viert Utrecht in 2013 dat
in deze stad drie eeuwen geleden de basis werd gelegd voor
een duurzame vrede in Europa. Dit is het bewijs dat Utrecht
blijft investeren in de kracht van cultuur voor stedelijke
ontwikkeling.

Vanuit de horeca bekeken…
Door Leo Hollman, operationeel directeur Grand Hotel Karel V

Mentaliteitsverandering in Utrecht
is mij wel een miljoentje waard
Aan al het goede komt een eind. Helaas moesten wij
afgelopen week vernemen dat Utrecht er niet in
slaagde om de volgende ronde te bereiken voor
Culturele Hoofdstad 2018. De hazen liepen anders.
In de volle overtuiging uiteindelijk winnaar te worden
in een heuse battle met Eindhoven en Maastricht
denk ik terug aan de bidbookpresentatie.
Mijn scepsis ten aanzien van met name het programma
(te veel te leuk voor een te kleine doelgroep) verdween
langzaam, als sneeuw voor de zon. Op die avond in
NUtrecht besloot ik er vol voor te gaan. Wat een dynamiek
en enthousiasme! En wat te zeggen van de saamhorigheid!
De ietwat artificiële proclamatie van ambitie en winnaarsmentaliteit en het gewoon hardop durven zeggen, nam ik
daarbij voor lief.
Sterker nog, ik besloot meteen de volgende dag in te gaan
op een mailuitnodiging om mij proactief en blij te laten afficheren op de website van www.Utrecht2018.nl. Blijkbaar
was er dus te veel aan mij voorbij gegaan, ik ben oprecht
verbaasd over het bidbook en het professionalisme wat daar
van afdroop. Hulde!

Graag wil ik mijn steentje bijdragen opdat de gewonnen
Utrechtse broederschap niet verloren gaat. Deze vaste column “Vanuit de Horeca bekeken…” dient als voorbeeld. Met
ingang van de volgende editie geef ik de schrijverspen door
aan een Horecaondernemer die energie en ambitie toevoegt
aan Utrecht. Opdat deze fier en uit volle borst zijn mening
verkondigt of een mooi verhaal vertelt waar we dan weer
trots op kunnen zijn.
Aan al het goede komt een eind, maar Utrecht2018 is ook
weer een begin.
Jos de Winter, als boegbeeld van KHN-afdeling Utrecht,
het woord is aan jou!

Café Olivier beste Utrechtse café

Groot is dan ook de teleurstelling dat we zijn gedumpt. Hoe
is het mogelijk? Het gehele weekeinde heb ik gulzig alle
meningen en commentaren tot mij genomen. Ik ben er nog
niet uit. Natuurlijk kunnen we de vrij te komen budgetten
weer anders investeren. Anderzijds is het jammer dat de
vrijgekomen Utrechtse energie niet volledig kan worden
genoten.

De nieuwe Utrechtse wind waait.
Een wind van samen, doelen, ambitie
en het dan nog hardop durven
zeggen ook, wauw!
Velen zullen teleurgesteld afhaken, aangemoedigd door bijvoorbeeld de stadse SP en CDA, die reeds binnen een paar
uur zout in de Utrechtse wonden wrijven: “Het lijkt er helaas
op dat er helemaal geen rekening is gehouden met een
vroegtijdige uitschakeling”. Natuurlijk is daar wel rekening
mee gehouden maar als je zo omzichtig, voorzichtig het
leven benadert, kun je er beter meteen mee stoppen.
Zeker is daarover gespeculeerd maar men besloot terecht
daar geen uitspraken over te doen. Want de nieuwe Utrechtse wind waait. Een wind van samen, doelen, ambitie en het
dan nog hardop durven zeggen ook, wauw! Die mogelijke
mentaliteitsverandering in Utrecht is mij wel een miljoentje
waard…
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Café Olivier is het beste café van Utrecht volgens de landelijke Café Top 100 van Misset Horeca. Met een 11e plaats
steeg het café aan Achter Clarenburg van de 25ste plaats die
het vorig jaar nog innam. Na Olivier veroverden nog vier
andere Utrechtse café’s een plekje in de top 100: Nieuwe
Dikke Dries (47), Van Wegen (74), Ledig Erf (89) en De
Zaak (100). Café Hoppe in Amsterdam eindigde dit jaar op
de eerste plaats.

The Village scoort goed in
AD Koffietest 2012
De Utrechtse koffiebar The Village uit de Voorstaat scoort
een 9,5 in de AD Koffietest 2012 en is daarmee nummer
5 van Nederland achter winnaar La Mano Maestro uit Den
Haag, Crusio uit Bergen Op Zoom, Bagels & Beans uit Den
Bosch en Doppio uit Den Haag. Espressobar Gutenburg op
de Uithof bezet de 34e plaats met een 8, café De Zaak plek
54 met een 6,5. De laatste Utrechtse horecagelegenheid die
voorkomt in de top-100 is café Orloff.

Uit Utrecht…
Nieuws over toerisme, cultuur en evenementen in de stad

Winter Utrecht: tien weken winteractiviteiten
Op vrijdag 9 november startte de eerste editie van
‘Winter Utrecht’, een nieuw initiatief waarin alle winterevenementen in Utrecht samenwerken. Tien weken
lang, vanaf Sint Maarten tot en met de Nieuwjaarsduik op 13 januari 2013, vinden er hartverwarmende
winteractiviteiten plaats in Utrecht.

Via de website www.winter-utrecht.nl is het complete programma van alle evenementen en activiteiten voor de hele
familie, jong en oud, te vinden. Daarnaast is Winter Utrecht
zichtbaar in de hele stad met zowel ‘Winter Utrecht’ posters
en vlaggen, als met folders die op de diverse informatiepunten van Toerisme Utrecht te vinden zijn.

Zowel bewoners als bezoekers van de Domstad kunnen tijdens Winter Utrecht genieten van meer dan tachtig evenementen en activiteiten. Door het grote aanbod van uiteenlopende activiteiten in Utrecht te bundelen worden bewoners
én bezoekers beter geïnformeerd.

Imagocampagne Utrecht van start
Dinsdag 13 november ging de imagocampagne
‘Utrecht te veel te leuk voor één dag’ 2012 van start.
Ter ondersteuning van de Domstad als ideale bestemming voor bezoekers, hangen er op tweehonderd
plekken abri-posters.
De campagne is een initiatief van Toerisme Utrecht ondersteund door Centrummanagement Utrecht, Belangenverenging Hoog Catharijne, Musea Utrecht, Cultuurpromotie
Utrecht en de Vrede van Utrecht. Met een multimediale
opzet wil Utrecht meer bezoekers trekken.
Sterker profiel
Met de gebundelde aanpak moet Utrecht een duidelijker
profiel krijgen. De eerder ontwikkelde campagne ‘Utrecht te
veel te leuk voor één dag’ wordt opnieuw ingezet. Tijdens
eerdere campagnes in 2010 en 2011 bleek namelijk dat het
publiek die uiting herkent en associeert met Utrecht. Het
ligt dus voor de hand om die door te ontwikkelen met dank
aan de vele partijen in de stad die de campagne financieel
ondersteunen, zodat de campagne in elk geval ook in 2013
kan worden voortgezet.

Winkelen, horeca en cultuur
‘Utrecht te veel te leuk voor één dag’ is erop gericht de consument de veelzijdigheid van de stad Utrecht te laten zien.
De campagne wordt gecommuniceerd via abri’s, internet en
videoschermen op de grote NS stations, die allemaal verwijzen naar de website bezoek-utrecht.nl waar men een compleet overzicht krijgt van alles dat de stad te bieden heeft.
Toerisme in Utrecht
Met een toegevoegde waarde van ruim 550 miljoen euro
per jaar en 30.000 banen zijn bezoekers een belangrijke
inkomstenbron voor de stad Utrecht. Sinds 2011 wordt de
bezoekersmarketing geregisseerd door Toerisme Utrecht,
ontstaat er een steeds breder platform van belanghebbenden en stijgt het aantal bezoekers gestaag. In 2011 werden
er in Utrecht 11 procent meer overnachtingen geboekt en
werd de stad vaker bezocht door dagtoeristen. Ook over het
eerste halfjaar van 2012 zijn de ontwikkelingen gunstig.

Serie Ontdek-Utrechtfolders uitgebreid en vernieuwd
De serie van de ‘Ontdek Utrecht’ folders van
Toerisme Utrecht zijn zowel uitgebreid als
vernieuwd. Nieuw zijn de folders ‘Winkelen’
met de leukste winkelgebieden van Utrecht
op een rij, en ‘Eten en Drinken’ waarin een
gevarieerd aanbod aan restaurants, terrassen en cafés is opgenomen om lekker te
eten en te drinken. De vernieuwde versies
betreffen de ‘Herfst editie musea’ met een
programma van de musea in de periode van
oktober t/m december, en een ‘Herfst editie
evenementen & festivals’ met het programma t/m december.
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Nieuws uit Hoog Catharijne…
Verzorgd door Belangenvereniging Hoog Catharijne

Sint vult leegstand in Hoog Catharijne
Na het succes van de eerste Pop-up Expo (Art
meets Shopping) in Hoog Catharijne, vond op zondag
18 november de opening plaats van de tweede unieke
Pop-up Expo in ons winkelcentrum; ‘De pakjeskamer
van Sinterklaas’. De pakjeskamer bevond zich in een
leegstaand winkelpand tegenover de Media Markt.
Deze tijdelijke tentoonstelling is door Museum Catharijneconvent vormgegeven en was de gehele Sinterklaasperiode te bezichtigen.

Na 5 december is de pakjeskamer omgetoverd tot Kerstpakjeskamer! Deze is nog te bewonderen t/m 6 januari.

Inpakpieten
Tijdens de weekenden was de pop-up expo geopend en
konden klanten hun aankoop laten inpakken door Pieten. Er
reed ook een Pietentreintje door het centrum, kinderen konden zo een ritje met de trein maken door Hoog Catharijne.
Art meets shopping
Met het thema ‘Art meets shopping’ wordt het winkelend
publiek in de Pop-Up Expo Utrecht aangesproken om een
bezoek te brengen aan de Utrechtse musea. Ook wordt de
bezoeker geattendeerd op de verschillende ‘hot spots’ die
Utrecht rijk is. Het winkelend publiek krijgt met de, steeds
wisselende, Pop-up Expo’s een voorproefje te zien van een
van de tentoonstellingen die in de Utrechtse musea plaatsvinden. Met deze samenwerking slaan het bedrijfsleven en
de culturele sector de handen ineen om samen te werken
aan de stadspromotie van Utrecht.

Happy Cooking
Dit jaar wordt ons culinaire event in een eigentijds jasje gestoken. Op 15 december kunnen bezoekers van Hoog Catharijne van alles
proeven, inspiratie opdoen voor het Kerstdiner
en meespelen voor mooie prijzen tijdens de
ingrediëntenbingo. De Happy Cooking Corner
staat centraal, een kookeiland met geïntegreerde lopende band.

Nieuwe passage
Hoog Catharijne
open
Half oktober is een nieuwe winkelpassage
geopend in Hoog Catharijne. Op dit
moment vind je er C&A, Silly Store en
Donna Li. Half december opent Stocklots
United haar deuren. Planning is dat eind
december Zara en The Sting openen in het
nieuwe Vredenburg gebouw.
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Nieuws uit Hoog Catharijne…
Verzorgd door Belangenvereniging Hoog Catharijne

Samenwerking Utrechtse Binnenstad
Hoog Catharijne vindt het erg belangrijk om binding
met de stad Utrecht te hebben. Die binding proberen
we continue te versterken. Dit doen we door samenwerking te zoeken met typisch Utrechtse events,
zoals het Smartlappen Festival, het Nederlands Filmfestival en Culturele Zondagen. Maar ook onderhouden we nauwe samenwerking met lokale partijen als
Schouwburg Utrecht, Musea en Toerisme Utrecht. Als
partners betekenen we erg veel voor elkaar.
Zo organiseert het smartlappenfestival een korenroute in
ons winkelcentrum om hun event aan te kondigen, Musea
Utrecht vullen leegstand met de pop-up stores en Schouwburg Utrecht kondigt nieuwe theatervoorstellingen aan.
Deze partijen creëren zo veel aandacht en wij hebben weer
originele invulling om ons winkelend publiek te vermaken.
Een win-win situatie dus!
Ook de onlangs opgezette samenwerking met Toerisme
Utrecht en NS is een goed voorbeeld van hoe Utrechtse
partijen elkaar kunnen versterken. Het idee bestaat om een

calamiteitenfolder uit te geven die wordt uitgedeeld indien
er ernstige verstoring optreedt, waardoor het treinverkeer
rond Utrecht Centraal langere tijd niet mogelijk is. Met deze
folder worden de reizigers alternatieven geboden om een
ongepland verblijf aangenaam te besteden. En zo zijn er
nog talloze voorbeelden van succesvolle samenwerking!

Bereikbaarheid winkels en parkeergarages
Hoog Catharijne
De werkzaamheden rondom de toegangswegen zorgen er voor dat de bereikbaarheid van het Stationsgebied op dit moment niet erg aantrekkelijk is voor
bezoekers van Hoog Catharijne. Dit heeft te maken
met het verleggen van kabels en leidingen en het
diep-riool.
Deze ingrijpende werkzaamheden hebben als uiteindelijke
doel om het water terug te kunnen brengen in de Singel
onder Hoog Catharijne en om een in en uitrit te realiseren

naar de nieuwe en nog te bouwen Vredenburgparkeergarage. Daarnaast vinden er nog tal van bouwkundige ingrepen
plaats zoals de bouw van het nieuwe Muziekcentrum en het
realiseren van diverse viaducten over de Catharijnesingel.
De omgeving staat sterk onder druk. Om de overlast voor
alle bezoekersgroepen zo beperkt mogelijk te houden en
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen, vindt er tweewekelijks overleg op uitvoeringsniveau
plaats tussen o.a. Corio en POS. Desondanks is enige vorm
van overlast niet te voorkomen.
In 2013 vinden er wederom diverse ingrijpende maatregelen
plaats die direct effect hebben op de bereikbaarheid van de
parkeergarages en expeditiestraten van Hoog Catharijne. De
verkeersstromen langs het winkelcentrum wijzigen nog een
aantal keren.
Gedurende die tijd zorgt Hoog Catharijne zelf, of in overleg
met POS, voor adequate bewegwijzering, zoals die ook nu
alzichtbaar is in de vorm van de geel/zwarte borden. Vanuit
POS worden alle betrokkenen tijdig met overzichtskaartjes
geïnformeerd over de verschillende situaties. Aan het einde
van 2013 ontstaat er een situatie die redelijk in overeenstemming is met de eindsituatie in 2019. Vanuit Centrummanagement doen we er alles aan om de belangen van de
winkeliers zo goed mogelijk te behartigen.
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Het nieuwe Stationsgebied…
Projectorganisatie Stationsgebied opent de bouwput

Stationsgebied Utrecht in 2013
Op en rond Utrecht Centraal wordt hard gewerkt. Een
aantal werkzaamheden is bijna afgerond. Maar ook
in 2013 gaat de verbouwing van het gebied gewoon
door. Een overzicht.
Vredenburg
De nieuwe winkels in het gebouw De Vredenburg gaan zo
snel mogelijk open en begin 2013 opent ook de fietsenstalling onder het nieuwe pand. De stoep, het fietspad en de
oversteek naar de C&A worden ook weer aangelegd. Op het
Vredenburgplein start in 2013 de sloop van het gebouw van
Peek&Cloppenburg.
Stadskantoor
Nog in 2012 bereikt het gebouw haar hoogste punt. Vanaf
begin 2013 komt de witte gevel op het pand. De oplevering
is over iets meer dan een jaar.

Muziekpaleis
De gevels van het nieuwe pand zijn één dezer dagen helemaal dicht, daarna begint de afwerking. Eind 2013 wordt
het Muziekpaleis overgedragen aan de gebruikers, snel erna
kunnen de eerste proefconcerten worden gehouden!
Utrecht Centraal
Het eerste deel van de nieuwe stationshal met het golvende
dak (aan de Jaarbeurskant) gaat begin 2013 open. Vervolgens wordt de Jaarbeurstraverse gesloopt. Aan de binnenstadskant van het station start de bouw van het nieuwe
Stationsplein oost; een verhoogd plein tussen Utrecht
Centraal en Hoog Catharijne met eronder een fietsenstalling
voor 12.500 fietsen. Om dit plein te kunnen bouwen worden
het Busstation noord en de eindhalte van de tram gesloten,
het voormalige taxiplatform gesloopt en kabels en leidingen
verlegd.
Bus en tram
De busstations Jaarbeursplein en noord sluiten in 2013. Veel
bussen verhuizen naar een nieuw tijdelijk busstation aan de
Jaarbeurskant van Utrecht Centraal (Busstation west). Ook
wordt Busstation zuid heringericht. De taxi’s en Kiss&Ride
blijven wel op het Jaarbeursplein.
De eindhalte van de tram verhuist in 2013 naar het Jaarbeursplein, op de plek waar de parkeergarage stond. Daar
wordt op dit moment de nieuwe halte gebouwd.

Catharijnesingel
Op en rond de Catharijnesingel wordt in 2013 gebouwd
aan nieuwe bruggen. Om over een aantal jaar het water te
kunnen laten stromen worden er ook rioolbuizen, kabels
en leidingen verlegd. Hiervoor worden routes voor fietsers,
auto’s en openbaar vervoer aangepast.
Sloop kantoorpand Cranenborch
Het kantoorpand Cranenborch aan het Jaarbeursplein, waar
tot voor kort de GG&GD in zat, wordt in 2013 gesloopt om
plaats te maken voor de toekomstige busbaan en tramlijn.
De start van de sloop staat gepland voor eind 2012.

Utrecht Centraal met Stadskantoor, gezien vanaf het nieuwe bussation west in aanbouw.
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Cultuur in town…
Stichting Cultuurpromotie informeert

Culturele Zondagen in 2012 en 2013
De laatste Culturele Zondag van 2012 Hoezo
Armoede? vond 25 november plaats in samenwerking
met de publieke omroep. Voor 2013 staan weer zeven
afwisselende en bijzondere zondagen op de agenda.
Culturele Zondagen verheugt zich op de intensieve
samenwerking, naast de culturele en maatschappelijke instellingen, met de winkeliers van de Utrechtse
binnenstad voor de tweede editie van Kijken, Kijken,
Kopen. Het nieuwe jaar starten we traditiegetrouw
met de culturele Nieuwjaarsduik.

de jonge makers van het NUT en Theatergroep Monter, in
Vredenburg Frank Groothof met Carmen en in Grand Hotel
Karel V de wereldpremière First Silence then Music. Verdieping biedt Culturele Zondagen in samenwerking met de
Universiteit Utrecht in het CZ-College Het Neurovisie Songfestival: over de verwantschap tussen de vogel en de mens.
Tot slot trakteert Skon kinderopvang de kinderen op een
schaatsbaan met koek en zopie op de Mariaplaats.

Culturele Zondag Hoezo Armoede?
Zondag 25 november stond Utrecht tijdens Hoezo Armoede?
volledig in het teken van een wereld van minder. De Culturele Zondag trok 12.500 bezoekers en zorgde hiermee voor
een geslaagde aftrap van de landelijke themaweek Hoezo
Armoede? bij de Publieke Omroep. Ruim 30 binnen- en
buitenlocaties in Utrecht boden een verdiepend en cultureel
programma rondom het soms lastige maar zeer actuele
thema.

Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen - 3 maart
De tweede editie van de Culturele Zondag Kijken, Kijken,
Kopen nadert met rasse schreden. Maart 2012 werd het
winkelende publiek tijdens deze succesvolle eerste
Culturele (koop)Zondag in ruim 40 winkels getrakteerd op
vele optredens, voorstellingen, exposities en een modeshow. Dit cultuuravontuur vindt komend jaar plaats op zondag 3 maart 2013. In tegenstelling tot afgelopen jaar valt
deze datum op een reguliere koopzondag. Check of deze
datum al in uw agenda staat!

Culturele Zondag Nieuwjaarsduik - 13 januari
Tijdens deze Nieuwjaarsduik ligt de rode loper speciaal uit
voor de festivals. Na een woelig bezuinigingsjaar staan de
festivals boordevol mooie plannen aan de start van 2013.
Een keur aan festivals presenteert zich in de Winkel van
Sinkel, voor één dag omgedoopt tot Festivalpaleis. Met
onder meer TangoTouch, Festival in Vervoering, het ARK-festival, KAAP, LAFF, Gaudeamus Muziekweek en Cities2Cities.
Ook de nieuwe naam van de opvolger van Springdance &
Festival a/d Werf wordt deze zondag bekend gemaakt.
Verder openen de culturele instellingen hun deuren om al
het moois te tonen dat in 2013 komen gaat. Zoals bijvoorbeeld Theater Kikker met maar liefst vier voorstellingen van
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Ideeën of suggesties voor deze evenementen? Aansluiten
met een eigen actie van een ondernemer of ondernemersvereniging? Neem dan contact op met CMU.
		
		
Agenda 2013
13 januari
Nieuwjaarsduik
10e editie
3 maart
Kijken, Kijken, Kopen 2e editie
13 & 14 april
Utrecht Danst
4e editie, i.s.m.
			
Vrede van Utrecht
2 juni
Vocaal Kabaal
1e editie, i.s.m.
			
Stadsdag
12, 13 & 14 juli Cross Culture
1e editie, i.s.m.
			
Vrede van Utrecht
1 september
Uitfeest
16e editie
3 november
Op bezoek bij het boek 1e editie

Stichting Centrummanagement Utrecht…
Door Jacques Blommendaal, voorzitter Stichting Centrummanagement Utrecht

Centrum
management

Investeren in de historische binnenstad
De kwaliteit van de openbare ruimte is een van de
pijlers waarop een economisch vitale binnenstad rust.
De huidige crisis speelt een rol in het economisch
functioneren van de binnenstad, maar net zo belangrijk zijn de verschuivingen in het bezoekerspatroon
en de eisen die op grond daarvan aan de openbare
ruimte moeten worden gesteld.
De binnenstad wordt tegenwoordig niet meer bezocht om
boodschappen te doen maar om te shoppen, uit te gaan,
een leuk evenement, museum of film te bezoeken. Deze
ontwikkeling doet zich in alle grote steden voor.
’Beleving’ is het sleutelbegrip. De bezoeker moet zich thuis
voelen. De beeldkwaliteit moet op orde zijn: loopruimte,
etalages, bereikbare winkels, goede bestrating, prettige
stadsbeeld, geen obstakels, veiligheid.
Het nieuwe stationsgebied en het nieuwe Hoog Catharijne
zijn over een aantal jaren een hypermodern stuk Utrecht.
Maar de historische binnenstad mag niet worden vergeten:
het kent een geweldige rijkdom aan unieke werven, prachtige grachten, kerken en een groot aantal monumenten.
In deze sfeervolle omgeving is een veelzijdig aanbod aan
winkels, horeca, musea en evenementen.
De openbare ruimte moet hier flink onder handen worden
genomen. In sommige delen is dat veertig jaar geleden. In
nauw overleg met ondernemers, werken CMU en gemeente
de komende jaren aan een groot aantal projecten om
straten en gebieden zo in te richten dat de verblijfskwaliteit
sterk verbetert. Parkeren, bevoorrading, fietsen, voetgangers, uitstallingen, uithangborden, terrassen komen aan de
orde.
Deze open benadering is het resultaat van intensief overleg
tussen CMU en gemeente. Onlangs is een eerste bijeenkomst geweest met ondernemers en bewoners over de
herinrichting van de Korte Jansstraat en Domstraat. Ondernemers en bewoners van de Lange Nieuwstraat hebben zelf
plannen ontwikkeld en voor het gebied van het zuidelijk
Museumkwartier heeft een initiatiefgroep een meerjarenvisie opgesteld.
Belangrijk is dat er geld is om plannen uit te voeren. Overleg tussen bedrijfsleven en gemeente resulteerde eind
oktober in de vorming van een Economisch Investeringsfonds (EIF) uit de compensatiegelden voor de maatregelen
op het gebied van de luchtkwaliteit. Van de 10 miljoen is
ongeveer 7 miljoen beschikbaar voor investeringen in de
openbare ruimte van de binnenstad.
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Overzicht van projecten
De belangrijkste toegangspoorten tot de binnenstad
zijn het Vredenburg(plein), HC/Achter Clarenburg,
St. Jacobsstraat, Moreelsepark/Mariaplaats en de
Oudegracht/Twijnstraat. Naast het verbeteren van de
verblijfskwaliteit hebben de projecten ook tot doel om
de verbindingen tussen de verschillende delen van de
binnenstad aantrekkelijker te maken om bezoekers
uit te nodigen winkels, horeca en musea in het gehele
gebied te bezoeken.

Utrecht alert…
Informatie over veiligheid en handhaving

Veiligheidsenquête KVO
St. Jacobsstraat
De herontwikkeling van het Vredenburg(plein) maakt
deel uit van de vernieuwing van het stationsgebied en
van Hoog Catharijne. De uitbreiding en vernieuwing van
De Bijenkorf versterkt de aantrekkelijkheid van dit gebied verder. De St. Jacobsstraat is in dat deel de schakel
voor de bezoekers die uit de noordwestelijke wijken van
Utrecht komen.
Mariaplaats en Zadelstraat
Veel bezoekers gaan via het Moreelsepark/Mariaplaats
en de Zadelstraat naar het kernwinkelgebied of
gebruiken deze route om naar het Domplein en het
Museumkwartier te gaan. Dit wordt de schakel tussen
het toekomstig Stationsplein-Oost en de binnenstad.
Ook komt hier de aansluiting op de Rabobrug (fietsers
en voetgangers) die de binnenstad verbindt met het
uitgaansgebied rond het Jaarbeursplein.
Korte Jansstraat, Domstraat en Oudkerkhof
De verbinding tussen het Universiteitskwartier (Wittevrouwenstraat, Drift, Janskerkhof e.o.) en het Museumkwartier (Domplein en zuidelijke binnenstad) kan een
flinke impuls gebruiken. De sleutel is de Korte Jansstraat/Domstraat. Het Oudkerkhof vormt de verbinding
met de Oudegracht en het kernwinkelgebied. Hier kan
een aantrekkelijk winkel-, uitgaans- en cultureel rondje
ontstaan.
Oudegracht, Vismarkt, Lichte Gaard,
Donkere Gaard, Wed
De mogelijkheid wordt onderzocht om het bestaande
voetgangersgebied met dit deel uit te breiden. Het recht
leggen, opschonen en waar nodig aanpassen van het
straatprofiel is nodig om de verblijfskwaliteit te verbeteren.
Zuidelijk Museumkwartier
Het belang van het zuidelijk Museumkwartier neemt
toe door de komst van station Vaartserijn. Vanaf 2015
stoppen er 16 treinen per uur en vanaf 2018 wordt het
een tramhalte op het traject tussen De Uithof en het CS
(20 stops per uur). Ook de aan te leggen tramlijn tussen Leidsche Rijn en het CS zal hier stoppen. Voorzien
is in de aanleg van een parkeergarage voor 210 auto’s
en een fietsenstalling voor 700 fietsen met OV-fietsverhuur. De Initiatiefgroep Zuidelijk Museumkwartier heeft
een meerjarenvisie voor het gebied opgesteld en de
ondernemers/bewoners van de Lange Nieuwstraat hebben eveneens plannen ontwikkeld.
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In de binnenstad wordt volgens de projectmethode Keurmerk Veilig Ondernemen gewerkt aan een schone, hele,
veilige en aantrekkelijke binnenstad.
Eén keer in de twee jaar wordt de samenwerking van de
betrokken partijen getoetst. Op dat moment worden ook
veiligheidsenquêtes afgenomen om met elkaar de belangrijkste verbeterpunten te signaleren. Begin 2013 ontvangen
de ondernemers in de binnenstad opnieuw deze enquête.
Hét moment om aan te geven welke verbeterpunten er zijn
op de gebieden schoon, heel en veilig. Maar natuurlijk ook
de kans om aan te geven wat er al goed gaat. Dus grijp
die kans, vul de enquête in. Ook op die manier werken we
samen aan een gastvrije binnenstad.

Let op: spookfacturen in omloop
Wij hebben signalen ontvangen dat er spookfacturen in
omloop zijn voor de gemeentegids. Diverse ondernemers
hebben een factuur/herinnering ontvangen voor vermelding
van bedrijfsgegevens in de papieren gemeentegids van
2013. De gemeente Utrecht heeft voor de gemeentegids
2012 uitsluitend zaken gedaan met uitgever LokaalTotaal.
Adverteerders hebben daar al eerder dit jaar een rekening
voor ontvangen. Voor 2013 komt er uit efficiëntieoverwegingen geen papieren versie meer uit. Betaalt u de spookfactuur dus niet! Op www.fraudemeldpunt.nl kunt u lezen hoe
u moet handelen als u een spookfactuur heeft ontvangen. In
alle gevallen is het goed om deze factuur te melden bij het
steunpunt acquisitiefraude.

Evenementenkalender
2012
15-12-12
17-12-12
15-12-12		
15-12-12
16-12-12
16-12-12		
16-12-12		
20-12-12		
21-12-12		
22-12-12
23-12-12
24-12-12		
26-12-12		
27-12-12
30-12-12
27-12-12		

Rock en Run
Zelfgemaakte Markt
Kerstmarkt Janskerkhof
Kerstmarkt twijnstraat
De Streekkerstmarkt
Serious Request
Roze kerstmarkt
Kerstmarkt Janskerkhof
Kerstevent CLC
Maria’s kerst in
Classic Express
IKFU-Kerkenmarathon

Zet deze datum vast in uw agenda!
Op maandag 4 maart organiseert Centrummanagement
Utrecht vanaf 17:30 uur een Speelse bijeenkomst in Museum Speelklok waarin wij graag met u delen wat wij hebben
bereikt en in 2013 van plan zijn. Meer informatie volgt in de
uitnodiging die u begin volgend jaar ontvangt.

Hart voor het Centrum…
In gesprek met betrokkenen over hun gevoel voor de binnenstad

Collectief Springweg

‘Met vaste touwtrekkers en ondernemers kom je een eind’
In iedere editie van onze nieuwsbrief laten wij in de
rubriek ‘Hart voor het centrum…’ een betrokken persoon of organisatie aan het woord in een gesprek van
vraag en antwoord. Samen hebben ze één overeenkomst: ze hebben hart voor het centrum van Utrecht.
In deze editie: Ineke van Stuivenberg van Pim’s
Olifant, touwtrekker van Collectief Springweg.
Wat maakt ondernemen op de Springweg zo bijzonder
en leuk?
De Springweg is een leuk en rustig straatje, dicht bij het
centrum. Het is net niet op een A locatie, maar iedereen
weet ons te vinden. Het contact tussen de ondernemers is
goed. Wat verder heel leuk is om te vermelden is dat wij
als Pim’s Olifant vorig jaar zijn uitgeroepen tot Beste Speelgoedspeciaalzaak van Nederland!
Hoe lang bestaat het collectief Springweg al?
Sinds wij ons hier 16 jaar geleden vestigden. Wij wilden
toen ook feestverlichting in de straat hebben en zijn bij alle
ondernemers langsgegaan met de vraag wie dit ook wilde.
Er bleek interesse te zijn. Sindsdien is er een soort collectief
ontstaan met vaste touwtrekkers en ondernemers die bijspringen waar nodig. Tot een ondernemersvereniging is het
nooit gekomen. Te veel haken en ogen.

Zo zou een bestuur moeten worden gevormd en daar had
niemand zin in. We hebben zo’n twee keer per jaar een
overleg met alle ondernemers en dan houden we elkaar op
de hoogte en bespreken we zaken die aan de orde zijn. Er
wordt een agenda opgemaakt en notulen worden geschreven en rondgedeeld. Iedere ondernemer heeft hierin zijn
eigen rol. We zijn eigenlijk een ondernemersvereniging
zonder zo te heten. Dit wil niet zeggen dat het er nooit van
komt. Ik heb weleens gelobbyd in de Zadelstraat om de
Springweg bij hen te trekken qua vereniging en activiteiten,
maar dat wierp niet echt zijn vruchten af.
Wat hebben jullie tot nu toe / afgelopen tijd bereikt?
We werken al heel lang met een oud BurenBelSysteem. Hier
hebben we in het verleden wel profijt van gehad, maar door
wisselingen van ondernemers werkt dit systeem niet meer
naar behoren. Verder hebben we al jaren feestverlichting in
de straat. Vroeger ging dat via een mannetje, die de verlichting ook opsloeg, tegenwoordig is dit centraal geregeld.
Wanneer de feestverlichting weer komt te hangen gaan we
bij iedere ondernemer langs om hun bijdrage te innen. Ook
hebben we met een groot aantal ondernemers een BHVcursus gevolgd. Verder hebben we in het voorjaar voor het
eerst een flyer van de Springweg gemaakt. In deze flyer
werden alle ondernemers genoemd en er zat een kortingsbonnenactie aan vast. Hiermee konden mensen speciale
acties/ kortingen ontvangen in de winkels.
Hebben jullie als collectief al beroep gedaan op het
Ondernemersfonds?
Jazeker, en met resultaat! De flyer hebben we met terugwerkende kracht uit het fonds gefinancierd gekregen.
Verder bezitten we al jaren de domeinnaam Springweg.nl,
maar hebben daar nooit iets mee gedaan. Door onkunde,
geen initiatief en/of geen goede plannen/ideeën. Dankzij het
Ondernemersfonds kunnen we de productie van onze eigen
website nu laten uitvoeren door een professioneel bedrijf.
Samen met dit bedrijf zijn wij druk bezig om de website
vorm te geven en zijn we uiteraard benieuwd naar onze
eerste eigen website!
Wat zijn jullie toekomstplannen en/of wensen?
We willen heel graag dat onze veiligheid gewaarborgd blijft,
dus we gaan met elkaar kijken of het mogelijk is een nieuw
BurenBelSysteem aan te schaffen. Wellicht is dat een mooie
aanvraag voor het ondernemersfonds voor 2013. Misschien
dat we vervolg gaan geven aan een nieuwe flyer. En wellicht gaan we volgend jaar toch weer eens kijken of er een
soort samenwerking mogelijk is tussen de Zadelstraat en de
Springweg.

Links op de foto Ineke van Stuivenberg, rechts Marleon Kersten.
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Meer weten over Collectief Springweg? Neem dan contact op
met Ineke van Stuivenberg: 030-2331500.

Welkom in Utrecht…

Centrum
management

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

The North Face Store
Oudegracht 144

Talud9
Donkere Gaard 9

HiFi Klubben
Mariastraat 34

Essenza Home
Radboudkwartier 299

Ludwig Coffee Bar
Drift 9

Bakker Roel
Vismarkt 2

Yves Rocher
Radboudkwartier 291

Bandolero
Steenweg 14-16
Verhuisd:
• ANWB             
Godebaldkwartier 327
• C&A                 
Boven Vredenburgpassage 107
• Silly’s Store     
Boven Vredenburgpassage 104
• Bob Bayer       
Clarenburg 53-55

Bever Sport
Sint Jacobsstraat 121-123

Japans restaurant SUMO
Potterstraat 16

The Body Shop
Radboudkwartier 285

Carré d’Artistes
Zadelstraat 25

Meneer Smakers
Nobelstraat 143

NEW
Boven Clarenburg 13

Donna Li
Boven Vredenburgpassage 112

Opent u binnenkort een nieuwe winkel in de binnenstad van Utrecht, of weet u een nieuwe winkel in het
centrum die wij over het hoofd (dreigen te) zien? Geef het ons dat door en stuur een e-mail naar
info@cmutrecht.nl
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Nieuws uit de historische binnenstad…
Verzorgd door de ondernemersverenigingen in de binnenstad

Oudkerkhof Meest Sfeervolle Winkelstraat
van Nederland?
Het Oudkerkhof is genomineerd voor de verkiezing
van Meest Sfeervolle Winkelstraat van Nederland
2012. Deze verkiezing werd in het leven geroepen
door De Telegraaf op het platform Uitwinkelen om er
achter te komen welke winkelstraat tijdens de donkere dagen het meest wordt gewaardeerd door het
publiek.
Van 19 november tot en met 14 december bepalen lezers
en winkelend publiek wie van deze vijf de Meest sfeervolle
winkelstraat van Nederland 2012 wordt. Naast Oudkerkhof
zijn ook de Langestraat in Amersfoort, de Frederik Hendriklaan in Den Haag, de Wycker Brugstraat in Maastricht en
winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk genomineerd.
Tijdens de feestelijke uitreiking op 19 december op het
hoofdkantoor van De Telegraaf wordt duidelijk welke van de

vijf straten de meeste stemmen heeft gekregen en de award
Meest sfeervolle winkelstraat van Nederland 2012 in de
wacht sleept. Deze straat kan rekenen op publiciteit en een
verrassing voor haar winkelend publiek. De Meest sfeervolle
winkelstraat van Nederland wordt dit jaar voor de tweede
keer georganiseerd. Vorig jaar won de Wycker Brugstraat in
Maastricht.

Winterse sfeerverlichting binnenstad Utrecht
Ook deze winter straalt Utrecht weer van de gezelligheid. Zaterdag 10 november ontstak wethouder
Mirjam de Rijk de sfeerverlichting in de binnenstad
tijdens de jaarlijkse St. Maartensparade.
De realisatie van de sfeerverlichting in de binnenstad is een
van de vele projecten van de stichting Centrummanagement
Utrecht (CMU). In samenwerking met het St. Maartensberaad wil CMU hiervan een jaarlijks terugkerend evenement
van maken.
De St. Maartensparade startte dit jaar op 10 november
op de Zeedijk (hoek Kaatstraat) met een muzikaal festi-

val waarop de lichtjestocht om naar het Domplein vertrok.
Tijdens een tussenstop op op de kruising Zadelstraat,
Choorstraat ontstak wethouder de Rijk officieel de sfeerverlichting.

Sinterklaasactiviteiten in de Zadelstraat
Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt via een aanvraag bij het Ondernemersfonds.

14

CMU - Nieuwsbrief 4 - Jaargang 3 - December 2012

Utrecht bereikbaar…
Bereikbaarheid, verkeer, vervoer en distributie in de stad Utrecht

Werkzaamheden 24 Oktoberplein opnieuw vertraagd
Het project Fly over en reconstructie 24 Oktoberplein
heeft opnieuw te maken met een tegenvaller in de
technische uitvoering.

moeten het eens zijn over de gekozen oplossing. Daartoe
zal de gemeente deze toetsen op bovengenoemde aspecten
veiligheid, kwaliteit als ook esthetische waarde.

Het gaat met name om de uitvoering van de barriers / vangrail. De gemeente heeft twijfels of het geleverde product
voldoet aan de eisen van veiligheid, kwaliteit en esthetische
waarde. Momenteel loopt een onderzoek naar deze aspecten
van de barriers, uitgevoerd door de aannemer.
Op basis van de resultaten van het onderzoek komt de aannemer met oplossingsrichtingen. Gemeente en aannemer

De gemeente geeft in een bewonersbrief aan de situatie
te betreuren en dat een prognose over de oplevering in dit
stadium niet is te geven totdat het onderzoek van de aannemer is afgerond. Ondertussen wordt wel verder aan het
project gewerkt, zodat de vertraging zoveel als mogelijk
wordt beperkt.

Kanttekeningen CMU bij parkeernota
CMU heeft per brief haar kanttekeningen en opmerkingen
bij de nota Stallen en Parkeren aangeboden aan het
Utrechtse college van b en w. In de brief benadrukt CMU
dat de nota te algemeen is om te dienen als beleidskader

voor de Utrechtse binnenstad en dat een gedegen analyse
naar de betekenis van parkeren voor het economisch profiel
van de binnenstad ontbreekt. De hele brief is te lezen op
www.cmutrecht.nl

HBD biedt handige hulpmiddelen voor ondernemers
Wist u dat er via het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
(HBD) voor ondernemers in de detailhandel handige
hulpmiddelen beschikbaar zijn zoals:

8. Overzichtje van online trainingen voor ondernemers
en personeel via www.hbd-college.nl (veiligheid,
consumentenrecht, sturen op cijfers)

1. Welkom in de Winkel, een korte handleiding voor het
inwerken van nieuw personeel
2. Arbowaaier, een praktische concrete waaier met regels
3. Handleiding Arbo-, ziekteverzuim en reïntegratie
4. Medewerkers in detailhandel 2020, hoe ziet het
personeel van de toekomst eruit en hoe kan ik me
hierop voorbereiden
5. Alles over Veilig in de winkel werken
6. Alles over Alleen in de winkel werken
7. Miniposter 151 euro bij diefstal (regeling afrekenen
met winkeldieven)

Voor meer informatie, kijk op www.hbd.nl
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Centrum
management

Op 11 november vond op de Stadhuisbrug de Sint Maartensmarkt plaats.

Ondernemersverenigingen in de binnenstad
van Utrecht
•

•
•
•
•

•
•

Ondernemersvereniging Centrum Utrecht –
Tom Broekman – 030-2336300 –
tom@centrumutrecht.nl
Ondernemersvereniging Zadelstraat – Lotte Dolderman – 030-2321573 – lottedolderman@casema.nl
Ondernemersvereniging Twijnstraat – Joke Buis –
030-2315221 – info@twijnstraat.nl
Ondernemersvereniging Oudkerkhof –
Thomas Oeben – 030-2342545 – shop@chasens.nl
Ondernemersvereniging Stichtse Boulevard –
Wilfred Jager – 06-24904901 –
wilfredjager@hotmail.com
Ondernemersvereniging Nobel Jans –
Babette Kooistra – 030-2315719 – utrecht@popo.nl
Belangenvereniging Hoog Catharijne –
Jan Hagenouw – 030 - 236 95 11 –
jan@hagenouw.net

Overlast in uw winkelgebied? BMU!
Melden doet u zo:
1) e-mail: bewonersmeldingen@utrecht.nl
2) internet:
www.utrecht.nl/meldingen
3) Telefoon: 030 – 286 00 00
4) Aan de balie van wijkbureau binnenstad
5) Via smartphone (qr code)

Nieuwsbrief digitaal?
Geachte lezer van deze nieuwsbrief. U leest op dit
moment de gedrukte versie van deze nieuwsbrief. Het is
ook mogelijk deze digitaal te lezen. Hebt u hier interesse in? Stuur dan een e-mail naar info@cmutrecht.nl met
het verzoek om een digitale editie van deze nieuwsbrief
in plaats van een gedrukte versie.

Colofon
Nieuwsbrief Centrummanagement Utrecht 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 • Kamer van Koophandel Midden-Nederland • Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemersverenigingen binnenstad Utrecht
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neemt u dan via onderstaande gegevens contact met ons op. Uw reactie wordt gewaardeerd.
Postadres
Postbus 17
3454 ZG De Meern
06-39719777
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl
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