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Lichten aan,
camera klaar, actie!
Ook komend najaar zijn er weer vele acties en evenementen in het centrum van Utrecht. Mooie gelegenheden
om bezoekers van deze acties en evenementen kennis te
laten maken met onze ondernemers. Een evenement of
actie is namelijk nooit een doel op zich maar een middel
om een extra reden te geven voor een bezoek aan het
centrum, om ervoor te zorgen dat ze kennis maken met
plaatsen waar ze anders wellicht niet zouden komen, op
die manier langer verblijven en als gevolg hiervan ook
meer geld besteden in het centrum.
Dit najaar werken we nauw samen met het Nederlands
Film Festival (NFF), we gebruiken de organisatiekracht
en het bereik van het NFF om bezoekers kennis te laten
maken met de verschillende centrumkwartieren. Ieder
centrumkwartier heeft een inhoudelijk programmaelement en daarnaast informeert het NFF haar bezoekers over de charme van ieder gebied. Het programma
bestaat onder meer uit prachtige decoraties in etalages
in het Museumkwartier, een filmrondleiding in het Domkwartier, figureren in bekende filmscenes in het Stadhuiskwartier, een brommerbios in het Universiteitskwartier en
fotoframes in het Vredenburgkwartier.
Naast het filmfestival maken we ons ook op voor diverse
sportevenementen en daarna Sint Maarten. Tijdens die
viering hangt in het centrum straks ook de nieuwe sfeerverlichting samen met ondernemers uit de verschillende
centrumkwartieren is ontworpen. We starten dit jaar ook
met het onthullen van een bijzonder verlicht object dat al
iets prijs geeft aan bezoekers over een goede reden om
ook in 2017 het Utrechtse centrum te bezoeken.
Dit najaar werken we met de gemeente Utrecht ook hard
aan ons convenant: ‘de rode loper uit’. We zetten hierbij
in op het verder vergroten van de gastvrijheid door een
schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrum voor bezoekers. Hierbij vragen we uiteraard ook aandacht voor en
inzet op het ‘straatleven’ dat hoort bij een centrum van
een stad als Utrecht.
We zijn dus weer helemaal klaar voor om bezoekers van
het centrum dit najaar een warm welkom te bieden.
Actie!
Tot ziens in het centrum.
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

[Nieuws uit het centrum]

Nieuwe sfeerverlichting voor het centrum
Jarenlang werden de donkere dagen in Utrecht
centrum opgevrolijkt door de welbekende rode
verlichting. Dit jaar maakt onze vertrouwde winterverlichting plaats voor nieuwe prachtige lichtjes. De
sfeerverlichting was na zeven jaar aan vervanging
toe.
Europese aanbesteding
Daarom hebben we afgelopen voorjaar een Europese aanbesteding uitgeschreven voor nieuwe sfeerverlichting in het
centrum. Vertegenwoordigers van de vijf centrumkwartieren
brachten vervolgens een advies uit aan het bestuur van
Centrummanagement Utrecht en maakten een keuze uit
de aanbiedingen van drie leveranciers. Die keuze viel op
Homan uit Mijdrecht.
Ontwerpsessie
Samen met Homan hebben we op maandag 11 juli een
ontwerpsessie georganiseerd en hierbij is met vertegenwoordigers uit de vijf centrumkwartieren gesproken over het
nieuwe ontwerp voor de sfeerverlichting. Uitgangspunt hierbij was een modern ontwerp met oog voor de historische
kwaliteit van het centrum. Het resultaat van de inspanningen van de verschillende ondernemers mag er zijn.
Kwartiernamen
Om enerzijds te kiezen voor uniformiteit en anderzijds
ruimte te bieden voor diversiteit in de verschillende centrumkwartieren maken we gebruik van standaard ornamenten met een warmlichte omlijsting en helderlichte vulling
in combinatie met verschillende kleuren wapenschilden per
kwartier. Daarnaast wordt op een drie- tot viertal invalswegen van de verschillende kwartieren de naam van het
kwartier aangekondigd.
Boomverlichting
Naast de overspanningen worden de pleinen en de Oudegracht uiteraard niet vergeten. We breiden de boomverlichting waar mogelijk verder uit en doen dit in ieder geval op
de Neude en het Vredenburgplein. Op die pleinen waar we
geen boomverlichting aan mogen brengen (Stadhuisplein,
Lucas Bolwerk, Nicolaaskerkhof), brengen we verlichte

ballen aan om ook op die pleinen de bomen als eyecatcher
in te zetten.
Sneak preview
Tot slot broeden we met elkaar nog op een bijzonder verlicht
object als vooraankondiging op de acties en evenementen in
2017. Dit object leent zich bij uitstek voor marketing acties
en heeft de potentie voor veel free publicity via sociale
mediakanalen. Het is onze ambitie om met ingang van 2016
ieder najaar een bijzonder verlicht object te onthullen als
sneak preview van wat we bezoekers in het jaar daarop als
Utrecht willen bieden.
Kleur bekennen
Op basis van de discussies over identiteit en imago die we
de afgelopen maanden hebben gevoerd in de centrumkwartieren en de theorie over de keuze voor kleuren en het
gevoel dat dit oproept zijn we op dit moment rondes aan
het doen met een voorstel voor de kleur per kwartier. De
voorgestelde kleuren zijn: geel, donkerrood, groen, oudblauw, donkerblauw/dieppaars. De uiteindelijke kleuren van
de schildjes staan op dit moment nog niet vast. Daar zullen
we de komende tijd ons, samen met de ondernemers, mee
bezig gaan houden.
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[Nieuws uit het centrum]

‘Nul zorgen over de organisatie van de Gran Salida
Vuelta in Utrecht’
Het Utrecht Business Peloton (BPU) is vol vertrouwen
dat in 2019 of 2020 de start van de Vuelta in Utrecht
plaatsvindt. Een 14-koppige delegatie van het BPU,
de Jaarbeurs en ondernemers uit de horeca- en hotelwereld woonde in het weekend van 19-21 augustus
de start van de Vuelta bij in Ourense, Spanje.
Vuelta naar Utrecht
Voor de start van de Vuelta sprak een compacte delegatie
met de directie van de Vuelta. BPU voorzitter Cor Jansen
vertelt enthousiast: ‘We werden ontzettend gastvrij en open
ontvangen met direct een volledige toegang tot de Vuelta.
Het was een goede meeting dat perspectief biedt!’ De directieleden gaven aan zich ‘nul zorgen te maken over de vraag
of Utrecht dit wel zou kunnen’, daarnaast is de Vuelta onder
invloed van aandeelhouder ASO (ook de organisator van de
Tour de France en Parijs-Dakar) zich meer internationaal
aan het oriënteren.
Logische stap
Na de start van de Tour en de finish en start van twee
Giro-etappes in Utrecht te hebben gehad, is dit voor beide
partijen een logische stap. Utrecht zou dan de eerste stad
ter wereld zijn die alle drie de grootste wielerrondes binnen
haar stadsgrenzen heeft gehad. Uiteraard zijn er zaken die
eerst uitgezocht moeten worden. ‘We hebben nu dan ook
huiswerk te doen en dit doen we natuurlijk alleen als het
echt moet’, aldus Jansen.’
Steun van Giant Alpecin en LottoJumbo
Vlak voor de start van de 2e etappe ging de delegatie langs
bij de Nederlandse wielerploegen Giant Alpecin en Lotto
Jumbo. ‘Het is belangrijk te beginnen bij de basis’, legt
Jansen uit. ‘Dat de sportploegen zelf ook dit initiatief ondersteunen. Alle wielrenners van beide ploegen hebben hun
handtekening gezet. Dit is natuurlijk waanzinnig! Vooral de
Nederlandse renners zouden het geweldig vinden in Utrecht
te starten.’
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Vuelta Utrecht ambassadeur: 9-voudig etappewinnaar
Mathieu Hermans
Mathieu Hermans, oud profwielrenner en 9-voudig etappe
winnaar van de Vuelta, was mee naar Spanje als ambassadeur van de ambitie de Vuelta naar Utrecht te halen. Hij
legde ook het contact met de directie van de Vuelta. ‘Bij de
Vuelta staat het wielrennen heel dicht bij de supporters. Dit
past ontzettend goed bij Utrecht én bij Nederland!’, vertelt
Hermans. ‘Het was leuk om te merken dat wij als groep
helemaal werden opgenomen door de Spanjaarden. Zo kondigden ze ons steeds voor de start en bij de finish aan.’
Jansen vult aan: ‘Het is voor de hotels, horeca en de Jaarbeurs heel belangrijk dat er weer zo’n groot evenement georganiseerd wordt. En zakelijk moet het natuurlijk kloppen.
Daarom leggen we ook de verbinding met de regio’s. We
betrekken de provincie erbij en ook leggen we de verbinding
met bijvoorbeeld Gelderland en het zuiden.’ Vooralsnog is
het idee dat op vrijdag de tijdrit gereden wordt, op zaterdag een etappe in de provincie Utrecht met op zondag een
start in Utrecht en finish via Gelderland in Noord-Brabant of
Limburg.

[Toerisme Utrecht]

Meld je aan voor Winter Utrecht 2016!
Wanneer op 5 november de feestverlichting wordt
ontstoken en beschermheilige Sint Maarten in een optocht vol lampionnen en muziek door de fraai verlichte binnenstad trekt, is het winterseizoen in Utrecht
officieel geopend.
Startschot
De kleurrijke parade in het historische stadshart is hét startschot voor de vijfde editie van ‘Winter Utrecht’, een festijn
vol hartverwarmende winterevenementen. Tien weken
lang, vanaf Sint Maarten tot en met de Nieuwjaarsduik op
15 januari 2017, hult de stad zich in een laagje (poeder-)
sneeuw en is het gezellige centrum het decor van meer
dan 100 winterse evenementen en activiteiten.
Winterfeest
Voor het vijfde jaar op rij organiseert Toerisme Utrecht dit
gezellige winterfeest waarbij het grote aanbod van winteractiviteiten wordt gebundeld om bezoekers nog beter te
informeren en te verleiden om naar Utrecht te komen. De
vraag naar een duidelijk activiteitenoverzicht in de winterperiode blijkt overweldigend. Afgelopen jaar trok de campagne 34.000 extra bezoekers in november en december en
leverde het de stad € 1,5 miljoen op. Dit succes willen wij
komende editie een vervolg geven. Doet u (weer) mee?

AANMELDEN
Organisaties/ondernemers kunnen hun winterse aanbod (activiteiten, evenementen, arrangementen, kortingsacties, tentoonstellingen, etc.) tot uiterlijk 14 oktober aanmelden via www.winter-utrecht.nl. Aanmelden is gratis. Wél wordt het op prijs
gesteld als deelnemende organisaties zelf communicatiekanalen beschikbaar stellen ter ondersteuning van de campagne.

Vermelding op portal Topsectoren en Congressteden
Als lid van de Holland Congres Alliantie staat Utrecht
sinds kort met een eigen vermelding op de portal
Topsectoren & Congressteden van NBTC Holland
Marketing. Met deze portal wordt geprobeerd Holland
met de vijf alliantiesteden te promoten onder potentiële organisatoren van internationale congressen.
Het digitale (Engelstalige) kanaal wijst bezoekers erop dat
Holland’s meest aantrekkelijke congressteden gelegen zijn
in het centrum van de belangrijkste kennisstromen. De
keuze voor Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam of
Maastricht leidt congresorganisatoren naar een ijzersterk
inhoudelijk congresprogramma. Bovendien bieden de
congressteden een breed comfort aan sociale en congresfaciliteiten. De portal bevat beelden, korte tekstpassages,
video en facts & figures en is te vinden onder:
http://conventions.holland.com/hollandincongres
Utrecht staat vermeld onder de volgende topsectoren: Life
Sciences & Health, Energy, Logistics, Water, Creative Industry en Chemicals. Bij de sector Life Sciences & Health staat
bovendien een filmpje van Prof. Dr. Rob Pieters van het
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, dat speciaal
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is gemaakt om organisatoren en initiatiefnemers van internationale congressen te inspireren en te enthousiasmeren
om hun congres in de toekomst ook in Utrecht te houden.
We verwachten dat het toevoegen van Utrecht aan de Holland congresportal, evenals de inzet van het Stimuleringsfonds Kennisevenementen, zal leiden tot nog veel meer
internationale congressen in Utrecht en omgeving!

Speciaal campagnebeeld
voor themajaar Mondriaan
to Dutch Design
Voor de viering van het landelijke themajaar Mondriaan to Dutch Design in 2017 is er voor Utrecht en
Amersfoort een speciaal campagnebeeld ontworpen
door Typetank uit Utrecht. Het beeld komt in aanloop
naar en tijdens het themajaar terug in verschillende
uitingen in print, online en ten behoeve van citydressing in deze steden.
Tape
Het gebruik van zwarte tape in het campagnebeeld is een
verwijzing naar Piet Mondriaan die dit gebruikte in zijn werk.
Kunsthistorisch onderzoek naar Mondriaans meesterwerk
het schilderij Victory Boogie Woogie heeft uitgewezen dat
dit beroemde schilderij ontstaan is mede dankzij het gebruik
van tape, wat in oorlogstijd een zeldzaam goed was. De
kleinere vakjes kon hij op deze manier steeds veranderen
om tot een juiste compositie te komen. Het gebruik van
primaire kleuren en zwart en wit zijn belangrijke uitgangspunten van zowel Mondriaan als Rietveld. Beiden laten de
kleuren en vormen strak afsteken tegen elkaar. In het werk
van Rietveld is deze ‘beeldtaal’ herkenbaar in zijn gebruik
van ruimtelijk perspectief, wat in het campagnebeeld terugkomt door de muur waartegen de tape oprolt. De tape
is ook te interpreteren als een metafoor voor de verbinding
tussen Utrecht (Rietveld) en Amersfoort (Mondriaan).

Over het themajaar
In 2017 is het precies honderd jaar geleden dat de
Nederlandse kunststroming De Stijl werd opgericht. Om
deze mijlpaal te vieren is 2017 door NBTC Holland Marketing, Den Haag, Leiden, Utrecht-Amersfoort, Gelderland, Drachten en Brabant uitgeroepen tot het jaar van
‘Mondriaan tot Dutch Design’.
Het themajaar markeert de introductie van de verhaallijn Mondriaan tot Dutch Design, die bezoekers door heel
Nederland naar interessante plaatsen voert die te maken
hebben met werken uit de periode van De Stijl en hedendaags design. Musea, erfgoedlocaties en evenementen in
Nederland stellen werk van topdesigners centraal,

Rietveld Fietstocht
Utrecht is een fietstocht rijker! Speciaal in het kader
van het Mondriaan to Dutch Design jaar heeft Toerisme Utrecht een rondleiding op de fiets ontwikkeld
over Rietveld, zijn creaties en zijn leven.
‘De Stijl in Utrecht: Rietvelds architectuur’ is een fietstocht
die langs de bekende en onbekende parels van Rietveld leidt
in en rondom Utrecht. Gedurende de anderhalf uur durende
fietstocht vertelt de stadsgids van de VVV meer over creaties van deze grootmeester van De Stijl.
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Samenwerking
Utrecht en Amersfoort bundelen hun krachten en geven
gezamenlijk invulling aan de programmering en promotie
rondom het landelijke themajaar Mondriaan to Dutch Design
in 2017. Het campagnebeeld zal vanaf september in diverse
uitingen en plekken in de steden te zien zijn. Meer informatie over het programma in Utrecht en Amersfoort is vanaf
oktober 2016 te vinden op destijl100.nl.

zetten deuren van ateliers open en eren kunstenaars als
Mondriaan, Rietveld, Van der Leck en Van Doesburg.
Dit themajaar komt tot stand door een samenwerking van
NBTC met uiteenlopende partners. Zie voor het complete
overzicht www.nbtc.nl/mtdd. Het programma van Utrecht
en Amersfoort is vanaf oktober 2016 te vinden op
www.destijl100.nl.
Heeft u suggesties om uw bedrijfspand of andere promotiemiddelen in te zetten rondom het themajaar. Laat het
ons weten, we denken graag met u mee.
100jaardestijl@toerisme-utrecht.nl

VCOC laat van zich horen…
De overheid en veel onroerend goedbeleggers hebben
een focus voor de lange termijn. Dus ook de gemeente Utrecht en de leden van de VCOC. Eigenaren zijn
zuinig op hun onroerend goed, hebben doorgaans een
lange terugverdientijd en er gaan grote bedragen in
om.
Rafels en randen
Om een stad goed te laten functioneren moet de openbare
ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk zijn. Daarmee
staat of valt het succes van een economisch gebied. In de
binnenstad van Utrecht wordt voor miljarden geïnvesteerd
door vele partijen.
Voor de exploitanten van onroerend goed, veelal detailhandel en horeca, is het geen pretje om tijdens grootschalige
bouwprojecten de nering goed uit te oefenen. Voor aanvang
van de bouw van het stationsgebied en Nieuw Hoog Catharijne heeft het toenmalig Platform Binnenstad Utrecht
(BPU) afspraken gemaakt met de gemeenteraad omtrent,
zoals dat toen genoemd werd de ‘Rafels en Randen van het
Stationsgebied’.
Het PBU vroeg zich af hoe de gemeente de economische
activiteiten in de directe omgeving van de bouwplaatsen zou
faciliteren om de overlast en de economische schade zoveel
mogelijk te beperken. De gemeenteraad heeft het toenmalig gemeentebestuur de opdracht gegeven veel aandacht
te schenken aan de ‘Rafels en Randen’ om de jarenlange
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Veel ondernemers en leden van de VCOC, stellen nu vast
dat de huidige gemeenteraad daar nu kennelijk anders over
denkt. De enorme overlast die de bouw van het Stationsgebied en Hoog Catharijne met zich meebrengt, wordt niet
voldoende onderkend door de gemeenteraad.

Overlastgevende fietsers
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is het onderwerp ‘overlastgevende fietsen in de binnenstad’ aan de orde
geweest. Er staan voortdurend veel fietsen op daarvoor niet
geëigende plaatsen, zoals Achter Clarenburg, de grachten, bruggen en het Vredenburg. Het voorstel om overlast
gevende fietsen te verwijderen werd weggestemd. Daarmee
worden ook het weesfietsenprobleem en het wrakkenprobleem al maar groter.
Aan het begin van de zomer ontpopte zich een nieuwe
probleem. Hele hordes Oost-Europese bedelaars werden in
Utrecht gedumpt om mensen geld af te troggelen. Er waren
dagen dat je soms wel drie of vier keer door een bedelaar
werd aangesproken. Daarnaast worden de bezoekers van de
binnenstad ook geconfronteerd met de agressieve verkoopmethodes van allerlei krantenverkopers die onder het mom
van vrije nieuwsgaring het voetgangersgebied terroriseren.

Er wordt veel geld, tijd en energie
gestoken in het aantrekkelijk maken
van onze stad. Dit heeft tot resultaat
dat Utrecht in de lift zit en steeds meer
op haar waarde geschat wordt.
Deze moeizaam behaalde resultaten worden echter om
zeep geholpen door het dereguleren van de APV. In dit
geval werkt het beleid van minder regels juist averechts. In
steden als Amsterdam, Maastricht, Den Bosch, Haarlem en
Breda wordt de APV juist ingezet als middel ter verbetering
van het leef- en werkklimaat.
De VCOC roept de Gemeenteraad van Utrecht op om afspraken na te komen en ondernemers de ruimte te geven
te ondernemen. Schoon, heel, veilig en aantrekkelijk, daar
moeten we gezamenlijk onze schouders onder zetten.
Tom Broekman
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Bijzondere heropening van een geheel
vernieuwde straat: Midzomer Twijnstraat
Een straat vol enthousiaste ondernemers, een diversiteit aan straattheater,
muzikanten, poëten en kunstenaars vormden op 25 juni met vele fleurige
bistrosetjes, pallet-houten lounge sets en te gekke met bloemen gevulde
vogelkooitjes hoog boven de straat. De ingrediënten voor een bijzondere dag
in de Twijnstraat: Midzomer Twijnstraat. Deze dag werd opgehangen aan de
heropening van de geheel vernieuwde straat.
Onderscheidingskracht
Ondernemers in de Twijnstraat organiseren al een aantal jaren markten. Leuke markten,
dat zeker, maar er was behoefte aan wat meer onderscheidingskracht. Utrecht kent al
zoveel markten. Bijna ieder weekend zelfs en vaak lijken ze ook wel wat op elkaar. Dit
gevoel was de basis om eens iets anders te doen. Een evenement waar de ondernemers
zichzelf goed en positief konden presenteren.
Voor iedere ondernemer kwam dan ook de ‘opdracht’ iets leuks, opvallends of wellicht ludieks
te organiseren waarbij kun eigen kracht naar
voren kwam.
Bijzondere initiatieven
Dit resulteerde in leuke en bijzondere initiatieven, zoals een mega-kunstwerk maken bij
Atelier Kloosterziel, choco-fonduen bij Sector-3,
energie voor het maken van je eigen gezonde
smoothie bij elkaar fietsen bij de BIO-winkel van
Albert Heijn, limonade ‘melken’ bij de koe van de
Kazerij en nog veel meer. Overal gebeurde wat.
Optredens
Tussen deze initiatieven door, vonden ook nog
allerlei andere leuke dingen plaats. Op het
podium waren optredens van de Anitaas,
Floortje Auceps (folkmuziek), een band van
(oud)patiënten van het Willem Arentzhuis en
een duo met Franse chansons. De wethouder opende, samen met de Anitaas, de straat.
Verder waren er mobiele acts zoals ‘meatballs’,
een eigenaardig geklede mevrouw met een heel
stout hondje, het kruidenvrouwtje dat je dromen
waar kwam waarmaken, instant poëzie van
Stefan Brakman, te gekke dansen van Ducktape
en kon je leren hoola-hoopen.
Vogelkooitjes
Helaas regende het behoorlijk op 25 juni waardoor het niet heel erg druk was. De mensen
die er waren vonden het echter allemaal wel
erg leuk en de buurtbewoners en ondernemers
vonden bovendien de vogelkooitjes die aan de
kabels van de feestverlichting waren gehangen
zo leuk dat ze ze heel graag wilden behouden.
Tot dat moment werden ze gehuurd. Direct na
Midzomer Twijnstraat is echter bij CMU een aanvraag ingediend voor een budget om de kooitjes
te kunnen laten hangen. En dat doen ze nu.
Ze fleuren de staat op en met grote regelmaat
worden ze gefotografeerd door toeristen of
andere voorbijgangers.
[Museumkwartier]
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[Domkwartier]

Hart voor het Domkwartier…

‘Elke consument
die met zijn zuurverdiende centen
bij een ondernemer
komt, moet
uitmuntend worden
geholpen’
Republic Dutch® Foundation
De tweede passie van Amin ligt op het gebied van de
bescherming van mensenrechten. “Ik kan me heel
druk maken over wat ik in China en andere landen
heb gezien hoe mensen worden behandeld. Omdat wij
zo goedkoop willen consumeren betalen ze een paar
duizend kilometer verderop de prijs. Republic Dutch®
wil een kleinschalige eigen fabriek gaan beginnen in Sri
Lanka, Bangladesh of India. We hebben dan maximaal
toezicht op de productie, we genereren lokaal banen
en we kunnen de lokale arbeiders van een opleiding
voorzien. Wij zijn van plan om een klein percentage
van al onze verkochte producten terug te storten in de
Republic Dutch® Foundation. Hopelijk lukt dit vanaf volgend jaar en kan ik mijn tweede passie daarmee groter
vormgeven.”
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Centrum
management

CMU Magazine gaat in gesprek met een betrokken persoon, verbonden aan het centrum door
een winkel of organisatie. Deze keer spraken
we met Amin Mayahi van Republic Dutch® op de
Oudegracht.
Iedere verkoop van een fiets is wel een moment bij
Republic Dutch®, is te zien op de vele video’s die jullie
online hebben staan.
“Ieder keer als wij een fiets verkopen, vieren wij dat.
Het enthousiasme dat bij mij en mijn klant ontstaat,
leggen we vast en delen we graag. We maken er een
momentum van en vieren en eren dat. Ik heb onlangs
zelfs geleerd hoe ik officieel de vlag moet opvouwen
die ik van de fiets trek als ik hem aan mijn klant
overdraag.”
Republic Dutch® maakt alleen hand- en op maat
gemaakte fietsen. Hoe is de winkel ontstaan en
waar komt de naam vandaan?
“Ik kan mij nog altijd mijn allereerste fiets herinneren. De chemie tussen mijn ouders en het toestemmen in de aanschaf van die fiets, werd het belangrijkste moment in mijn leven. Vanaf dat moment was ik
mobiel. Dat moment is nooit meer geëvenaard voor
mij. Dat wil ik ook aan andere mensen meegeven. Ik
zag de oude glorie en kwaliteit van de Hollandse fiets
uit het straatbeeld verdwijnen. Ik heb toen gezegd:
nee, stop! Wij zijn een land met wereldfaam, trots op
wat we bereikt hebben met de VOC, dat moeten we
vasthouden. Vandaar ook de naam Republic Dutch®.”
En toen ben je gestart met deze unieke fietsenwinkel.
“Ik merk dat de klant steeds minder vertrouwen krijgt
in de grootwinkelbedrijven. Kleine boetiekjes als deze
zijn veel meer in trek bij de consument. Wij zijn klein,
maar daardoor vele malen klantgerichter dan de grote
winkelketens. Ik ben een bijzondere fietsenwinkel
begonnen waarbij de aandacht naar de klant gaat.
Inmiddels heeft Republic Dutch® zeven duurzaamheidsprijzen gewonnen. Republic Dutch® wil de eindverantwoordelijke zijn voor zijn product. Wij prijzen
uitsluitend het merk Republic Dutch® aan.”
En waarom een fietsenwinkel? Je bent van huis uit
industrieel ontwerper.
“Vijf jaar gelden was ik directeur sales en marketing
van een fietsenfabrikant. Maar ik werd doodongelukkig van het werk dat ik moest doen, want het was
geen product waar ik achter stond. En ook zag ik dat
fietsenwinkels niet aan mijn wensen konden vol-
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doen als ik een fiets wilde die helemaal op mijn lijf
geschreven was. Mijn wens was vrij eenvoudig: ik
wil sportgeometrie, ik wil een mooie kleur die bij mij
past, ik wil een lichtgewicht fiets en ik wil geen of zo
weinig mogelijk onderhoud. Ze kwamen dan met een
racefiets of een omafiets. De één is namelijk licht en
de ander onderhoudsvrij… Toen dacht ik: genoeg is
genoeg. Ik heb toen mij job opgezegd en heb Republic Dutch® als merk gesticht.”
Je bent nu onderdeel van het Domkwartier. Wat vind
je van de nieuwe ‘verdeling’ van het centrum?
“Vorig jaar was het ontzettend leuk dat de Tour de
France naar Utrecht kwam. We werden toen gastheren. Het was een leuk moment om elkaar weer te
ontmoeten en samenwerkingen aan te gaan. Utrecht
heeft het volume van een stad en het karakter van
een dorp. Dat is vorig jaar bewezen. Het dorpskarakter, het elkaar begroeten, dat is Utrecht. Dat heb je
niet in andere steden in Nederland. Wij, de ondernemers in het Domkwartier, hebben goede contacten.
We kenden elkaar al vanuit de samenwerking op het
gebied van veiligheid. We letten op elkaar en we helpen elkaar. Het is een kleine wereld in Utrecht. Ik voel
me hier als ondernemer erg veilig en prettig.”
Inmiddels is Republic Dutch® vijf jaar verder,
heeft klanten in 44 landen en een enorme fanclub
in Nederland en wereldwijd.
“Republic Dutch® wil geen tevreden klanten maar
fans. Fans waarderen namelijk de kwaliteit die ik lever
en zijn bereid om daadwerkelijk achter mij te staan.
En ik achter hen. Die waardering is een wisselwerking
van twee kanten. Inmiddels hebben we meer dan
duizend op maat gemaakte fietsen geleverd. Ik denk
dat we aardig op weg zijn. Ook premier Renzi van
Italië heeft een fiets van ons!
Tot slot: Wat onderscheidt Republic Dutch® van
andere ondernemers?
Als vader van dit kindje, want dat is het voor mij, wil
ik altijd massaproducenten voor zijn, maar vooral
altijd mijn klanten verrassen met nog betere kwaliteit,
nog mooiere modellen en nog meer functionaliteiten.
Meer, meer, meer, dat onderscheidt ons van andere
ondernemers: bij ons bestaat te goed of te aardig of
te vriendelijk of te smaakvol niet. Ik geloof dat elke
consument die met zijn zuurverdiende centen bij
een ondernemer komt, uitmuntend geholpen moet
worden.

[Cultuurpromotie/Culturele Zondagen]

Terugblik: veel enthousiasme tijdens druk bezocht Uitfeest
Op zondag 4 september werd in Utrecht het culturele
seizoen feestelijk geopend met het Uitfeest dat bezocht werd door circa 60.000 bezoekers.
Met veel enthousiasme renden ruim 1.000 deelnemers de
eerste editie van de Urban Culture Run: de razendsnelle
start van het Uitfeest. Het publiek genoot van de vele live
optredens van onder andere het elftal van Giels Talentenjacht, Lucky Fonz III en theatergroep DOX.
Bijzonder was het openingsconcert JACOB 3.0 in TivoliVredenburg, waarin blokfluitgrootheid Erik Bosgraaf, laptopkunstenaar Jorrit Tamminga en dj DNA de muziek van de
17e-eeuwse stadsbeiaardier Jacob van Eyck vertaalden naar
het nu.
Groot succes was ook het speciale Uitfeest-filiaal in Castellum Hoge Woerd. Jong en oud bezochten de optredens van

de culturele partijen uit de wijk. Het Uitfeest werd afgesloten met de openluchtbios van het Nederlands Film Festival
op het Stadhuisplein.

Inspirerende ondernemers in Uitagenda
oktobernummer
De septembereditie van Uitagenda Utrecht is nog volop verkrijgbaar, maar nog
even en dan ligt het oktobernummer alweer in de stad. Hierin aandacht voor
creatieve hotspots, inspirerende ondernemers, het vernieuwde Museum Speelklok,
de nieuwste Nederlandse films en nog veel meer.
Natuurlijk ontbreekt ook de uitgebreide culturele agenda niet en staat er zoals altijd een
mooi groot interview in het magazine. Met wie? Dat houden we nog even geheim!
De nieuwe Uitagenda Utrecht is vanaf 1 oktober verkrijgbaar 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. www.uitagendautrecht.nl

Lancering MAG Utrecht

Vooruitblik: Win-Win op 30 oktober

Vanaf eind augustus is
het eerste nummer van
MAG Utrecht te verkrijgen. Een gratis tweemaandelijks Engelstalig
magazine met tips op
het gebied van cultuur,
uitgaan, restaurants en
shoppen in de stad en de
regio Utrecht.

De nieuwe economie van de
stad Utrecht, is het thema
van de eerstvolgende Culturele Zondag Win-Win. In
Utrecht zijn steeds meer
nieuwe ondernemers die
zorgen voor een bereikbare,
leefbare en gezonde stad.

Het Engelstalige magazine
is een afgeleide van de in
2015 geïntroduceerde Uitagenda Utrecht en is primair gericht op de internationale bezoekers, maar ook bedoeld voor
expats en internationale studenten. De eerste editie bevat
onder meer een reportage over Utrecht vanaf het water, een
fietsroute naar Amelisweerd en Rhijnauwen en natuurlijk
een uitgebreide cultuuragenda geschikt voor Engelstaligen.
Met de introductie van MAG Utrecht hoopt Cultuurpromotie
Utrecht het cultuuraanbod voor anderstaligen te ontsluiten.
www.magutrecht.com
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Zij bedenken plannen en oplossingen waardoor op een duurzame manier winst wordt
gecreëerd. Oplossingen voor
de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Tijdens
Win-Win vertellen verschillende ondernemers hun inspirerende initiatieven en plannen op het groene podium. Ook
kun je in een pop-up winkelcentrum de lange weg van
grondstof naar product zien en de wereld uit de slop shoppen door bijvoorbeeld local food en allerhande retailproducten te kopen. Maak tevens kennis met innoverende burgercoöperaties en zorginnovaties.
www.culturelezondagen.nl

Doe mee aan de Wijnwandeling op zondag 25 september
Utrecht wordt ieder weekend door duizenden mensen bezocht en zit in de harten van velen. Wat onze
stad zo mooi maakt is in ieders oog anders, maar over
een ding kunnen we het allemaal eens zijn; de kleine
gezellige winkelstraatjes waar je de hele dag door
kunt slenteren en genieten. Maar hoe vaak gebeurt
het dat men alleen even naar binnen gluurt? De vraag
is, waarom zouden zij niet ‘gewoon even naar binnen
gaan’?
Toch soms letterlijk een drempel die ze over moeten. Dit
zette de eigenaren van wijncafé Lefebvre aan het denken.
Om juist deze winkels in de binnenstad te promoten, kwam
het idee om een wandeling te organiseren. Een wijnwandeling op precies te zijn, in samenwerking met de ondernemersvereniging Stadhuiskwartier.
Het idee is simpel: op zondag 25 september 2016 vindt de
wandeling plaats. Iedere deelnemer van de wandeling krijgt
bij het startpunt een wijnglas die om de nek kan worden
gehangen, een strippenkaart en een plattegrond. Op deze
plattegrond is een route uitgestippeld die langs alle deelnemende winkeliers gaat. Bij u als winkelier ontvangt iedere
deelnemer een proefglas wijn of een hapje, plus een stempel op de strippenkaart. U krijgt zo de kans deze potentiële
klanten te laten zien waar uw winkel voor staat en wat de
mogelijkheden zijn; u bent vrij in wat er vertelt of gedaan
wordt. Aan het eind van deze wijnwandeling krijgen alle
deelnemers een goodiebag met daarin informatie en eventuele acties van alle winkels die deze middag zijn bezocht.

Iedere winkelier kan meedoen. Voor ondernemers aangesloten bij de ondernemersvereniging Stadhuiskwartier worden
de kosten gedekt door de vereniging. Voor ondernemers
buiten de vereniging zijn de deelnemerskosten € 150,00
exclusief BTW. Dit is inclusief wijn of hapje en promotiemateriaal (social media, flyers, posters en goodiebag). De
Deelnemers van de wandeling zullen zich van tevoren moeten
aanmelden via de website www.wijnwandelingutrecht.nl.
Het inschrijfgeld zal € 7,50 zijn; dit is inclusief wijn, happen, plattegrond, glaswerk en een goodiebag (te vullen door
deelnemende winkeliers).
Is uw enthousiasme gewekt? Ziet u dit als een uitermate
geschikte kans om uw zaak nog eens extra onder de loep
te brengen? Neem dan contact met ons op en wij vertellen
u graag alles over de mogelijkheden: Janine de Roode,
06-57345112, info@wijncafelefebvre.nl [Stadhuiskwartier]

Nijntje naar Mariaplaats

Het nieuwe uiterlijk van de Neudeflat wordt steeds zichtbaarder. [Stadhuiskwartier]
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Op de Mariaplaats is op 5 september een beeld van Nijntje
onthuld. Na lang wachten kwam eindelijk de droom van de
ondernemers rond het plein uit en pronkt het exemplaar
uit de Nijntje Parade op de plek waar Dick Bruna dagelijks
langsfietste. [Domkwartier]

In de Hardebollenstraat wordt weer gewerkt
Tijdens de Culturele Zondag op 4 september gingen de deuren op de Hardebollenstraat weer open en presenteerden de
nieuwe gebruikers van de voormalige rode kamertjes zich en konden ateliers, galeries, mini-werkplaatsen, een radiostation,
een theater en andere onverwachte werkplekken worden bezocht. [Universiteitskwartier]

De traverse tussen de Bijenkorf
en C&A is weg

Het Knüss Winterfest omarmt ook
dit jaar weer de winter!

Weer is een entree tot de stad een stuk aantrekkelijker
geworden. Maar het is nog niet klaar daar. Het is helaas niet
gelukt om al het werk af te krijgen in augustus 2016. Door
de OV-dienstregeling van 22 augustus 2016, kon er niet
meer gewerkt worden. Daarom voert de gemeente de afsluitende werkzaamheden in de zomer van 2017 uit.
[Vredenburgkwartier]

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar transformeert de
Utrechtse binnenstad op 9, 10 en 11 december weer in een
winters paradijs waar je het vanzelf warm van krijgt. Kom
ook en ontdek de winterse gezelligheid van Utrecht. Van het
schaatsen over de ijsbaan, tot aan kerstmarkten en muziek.
Geniet van kruidige glühwein of heerlijke warme chocolademelk.
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[Ondernemersfonds Utrecht]

100 jaar de Stijl,
5 jaar ondernemersfonds
Terwijl ik dit schrijf, geeft de thermometer aan
dat het buiten ruim 30 graden is. Dat doet denken
aan de tropische temperaturen van iets meer dan
een jaar geleden toen Utrecht in de ban was van
de Grand Départ. Ook voor het ondernemersfonds
betekende de Tour de France veel; plotseling was
er voor veel gebieden in de stad een aanleiding om
zich in het fonds te verdiepen. En daar plukt de stad
nu nog steeds de vruchten van. De naamsbekendheid van het fonds en de participatie van branches
en belanghebbenden in de stad heeft sinds die
warme dagen in juli een vlucht genomen.
Dat gegeven maakt mij nieuwsgierig naar dat andere grote moment dat eraan zit te komen. In 2017
wordt namelijk landelijk gevierd dat het 100 jaar
geleden is dat tijdschrift De Stijl haar naam leende
aan een revolutionaire kunstbeweging. De bekendste leden daarvan zijn natuurlijk Piet Mondriaan en
Gerrit Rietveld, respectievelijk afkomstig uit Amersfoort en Utrecht. Deze twee steden pakken dan ook
gezamenlijk uit in 2017.
Ik verwacht dat ondernemend Utrecht wederom op
deze kans zal duiken om onze mooie en creatieve
stad onder de aandacht te brengen bij de vele (internationale) bezoekers die we hopen te begroeten
volgend jaar. Dit uiteraard in de wetenschap dat
het Ondernemersfonds klaar staat om projecten te
ondersteunen en waar mogelijk in samenwerking
met bijvoorbeeld Toerisme Utrecht initiatieven aan
elkaar te knopen.
2017 is trouwens ook het jaar zijn waarin ‘OfU’ haar
eerste lustrum viert! Dat vraagt om een feestje
en dat vieren we natuurlijk samen. Een datum
volgt snel, dus meld je via www.ondernemersfonds
utrecht.nl snel aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Alan Grommers
Fondsmanager

Sint Maartenparade op 5 november
Rond de 11e van november viert Utrecht het jaarlijkse Sint Maartenfeest; een viering ter ere van
de schutspatroon van de stad, Martinus van Tours. Volgens de legende deelde hij de helft van zijn
mantel met een bedelaar, die een verschijning was van Jezus. Utrecht en Sint Maarten zijn al vele
honderden jaren met elkaar verbonden, en overal in de stad kom je hem tegen: onder andere in
kerken, beelden, glas-in-loodramen en op gevelstenen.
Ook het Sint Maartensfeest wordt in Utrecht groots gevierd. Op 5 november is de stad het decor
van talloze activiteiten en vieringen, met als hoogtepunt de Sint Maarten Parade. Deze bijzondere
optocht vol zelfgemaakte lampions, muziek en lichtsculpturen trekt door de historische binnenstad, en iedereen mag aansluiten. www.sintmaartenutrecht.nl
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[Nieuws uit het centrum]

Singelloop Utrecht 2016
Op zondag 2 oktober 2016 vindt de 66e
editie van de Singelloop Utrecht plaats.
De Singelloop Utrecht is de oudste stratenloop van Nederland met 9.000 deelnemers aan de start van deze editie. De
Singelloop Utrecht kent vier afstanden;
1 km Kidsrun, 2 km Jeugdrun, RTV
Utrecht 5 km en 10 km Singelloop
Utrecht.
Verkeersvrij parcours
De deelnemers lopen op een verkeersvrij
en dus veilig parcours. Dat betekent dat er
wegen en fietspaden worden afgesloten in
en rondom het centrum tussen 11:00 uur en
17:30 uur. Via gele omleidingsborden worden
de alternatieve routes aangegeven. Kijk voor
een volledig overzicht van de afsluitingen
met bijbehorende tijden op: www.singellooputrecht.nl/evenement/bereikbaarheid
Parkeren en afsluitingen
Bewoners en ondernemers worden verzocht
auto’s tussen deze tijden niet op of dicht langs
het parcours te parkeren. Om de overlast tot
een minimum te beperken zal de organisatie
waar mogelijk het verkeer laten oversteken.
Volgt u hierbij de aanwijzingen van Politie,
verkeersregelaars en vrijwilligers van de
organisatie. Kijk voor meer informatie op:
http://centrummanagementutrecht.nl/
singelloop-utrecht-zondag-2-oktober/

Doe mee met de Battle der Stadskwartieren tijdens de Singelloop!
CMU organiseert tijdens deze editie van de Singelloop op 2 oktober een vriendschappelijke battle tussen de stadkwartieren! Een team uit ieder kwartier strijdt om de titel ‘Het snelste kwartier van Utrecht’. Ieder kwartier levert vier of vijf
deelnemers die gezamenlijk strijden om de snelste totaaltijd neer te zetten. Vindt je het leuk om namens je kwartier mee
te lopen (5k of 10k)? Meld je dan aan, of informeer of er nog plek is bij vincent@cmutrecht.nl

Sinterklaasintocht op zondag 13 november!
Op zondag 13 november 2016 komt Sinterklaas weer aan in Utrecht. Alle inwoners van
Utrecht zijn van harte welkom bij dit grote
feest dat vorig jaar door ruim 35.000 enthousiaste bezoekers meegevierd werd. Hiermee is
de intocht van Sinterklaas een van de grootste
evenementen in Utrecht.
De intocht bestaat uit vijf onderdelen: de start
ledig Erf, de vaartocht door de Oude Gracht, de
aankomst op de Weerdsluis, de optocht door
de stad en het kinderevenement op het Domplein. Ook dit jaar gaat het weer een prachtig
feest worden!
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[NFF]

Prachtige samenwerking NFF en centrumondernemers
Het is weer zover! Het Nederlands Filmfestival is weer in de stad. Deze 36e editie vindt
plaats 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, animaties en korte films,
maar ook televisiedrama’s, games, interactieve projecten én evenementen voor jong
en oud.
Utrechtse ondernemers
Het Nederlands Film Festival zou niet hetzelfde
zijn zonder de samenwerking met Utrechtse
ondernemers. In 2013 ging het NFF voor het
eerst een samenwerking 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.
Prachtige samenwerking
Het NFF is met het Stadhuiskwartier, het Domkwartier, het Universiteitskwartier, het Vredenburgkwartier en het Museumkwartier een prachtige samenwerking aangegaan. De afgelopen
maanden hebben veel enthousiaste Utrechtse
ondernemers creatieve ideeën aangedragen om
de Domstad tot bruisende filmstad te maken. Het
NFF waardeert dat zeer. Eva Geurdes, projectleider Stadskwartieren: “Zonder hun input hadden
we nooit zo’n mooi stadsprogramma kunnen
ontwikkelen! We vinden het erg bijzonder dat we
op deze manier de kenmerkende festivalsfeer van
het NFF de binnenstad in kunnen brengen en zo
ook onze bezoekers in aanraking te brengen met
wat Utrecht allemaal te bieden heeft.”
Identiteit
Er gebeurt van alles, naast films, op het gebied
van evenementen en winacties maar ook op het
gebied van feestelijke aankleding. Zo verschijnt
in de Twijnstraat de nodige etalagekunst; de
Utrechtse illustrator Kelly Bremer maakte voor
een aantal ondernemers een speciaal ontwerp
dat handmatig bij ondernemers op de winkelruit
is geschildert. Geurdes: “Hierin maken we – met
een NFF-sausje er overheen – een verbinding
tussen deze ondernemers en de musea in het
stadskwartier zodat je als voorbijganger in de
Twijnstraat meteen ziet dat je in het Museumkwartier bent. Op die manier laten we bovendien
de identiteit van het kwartier spreken.”
Meer weten? Kijk op www.filmfestival.nl en lees
over de kaartverkoop en natuurlijk het laatste
festivalnieuws.
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Welkom in Utrecht…

G-star Women
Choorstraat 13

Ellis Gourmet Burger
Neude 31

Aspact
Oudegracht 154

Dr.Martens
Steenweg 39

Clarks
Lange Elisabethstraat 36

Expresso
Oudegracht 127

Achterop
St Jacobstraat 201

De Bierverteller
Twijnstraat 47

Buck’s BBQ House
Oudegracht a/d Werf 159

Nelson
Oudegracht 13

Kedma Cosmetics
Steenweg 20

Smood Juicebar
Vismarkt 16

Openingstijden
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?
Optical ArtTraction Boutique
Mariastraat 28

Geef het ons dan
door en stuur een
e-mail naar
info@cmutrecht.nl
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De meeste winkels zijn geopend van 09:30-18:00 uur, op
maandag openen de winkels tussen 11:00 en 13:00 uur.
Op donderdag is de reguliere koopavond tot 21:00 uur.
De winkelsluitingswet maakt het mogelijk om tot 22:00 uur
open te zijn. Sommige winkels 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 winkels niet geopend.
Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag wel.
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Ga naar de winkelgids www.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

Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht
Vredenburgkwartier
Kwartiermaker: Annemieke Vegter,
annemieke@cmutrecht.nl – 06-19292921
Stadhuiskwartier
Kwartiermaker: Femke van Vlokhoven,
femke@cmutrecht.nl – 06-22934746
Universiteitskwartier
Kwartiermaker: Vincent van der Velde,
vincent@cmutrecht.nl – 06-12796630
Domkwartier
Kwartiermaker: Annemieke Vegter,
annemieke@cmutrecht.nl – 06-19292921
Museumkwartier
Kwartiermaker: Vincent van der Velde,
vincent@cmutrecht.nl – 06-12796630

Goed idee?
Initiatievenfonds!

Toon uw winkel binnen
met Google Street View

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine
initiatieven in Utrecht. Niet alleen voor bewoners, ook voor
ondernemers. De gemeente wil met het geven van een
bijdrage meer mensen stimuleren om zich vrijwillig in te
zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad Utrecht.
Denk hierbij aan het stimuleren van ontmoeting, het
planten van meer groen of het opknappen van een pleintje.
Het Initiatievenfonds is tot stand
gekomen in samenspraak met
bewoners en ondernemers uit
de stad. Wilt u uw initiatief
delen met anderen of wilt u
weten wat voor initiatieven er
nog meer in de stad zijn?
Kijk dan op
www.jijmaaktutrecht.nl.

Wist u dat u met de aan Google Street View gekoppelde
dienst Business View virtueel een bedrijf kunt binnenstappen en een indruk krijgen van de aangeboden producten.
Deze 360° virtuele tour door uw bedrijf verschijnt in
Google’s zoekresultaten, Google Maps en Google+.
Slechts door Google gecertificeerde fotografen mogen de opnames voor Google
maken. Een voor Utrecht gecertificeerde
fotograaf vindt u op
www.google.com/streetview/hire/
En bent u toch bezig op Google, bedenk dan dat het voor
uw ranking op internet geen kwaad kan u eens te verdiepen
in Google AdWords.

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
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OVERLAST IN UW
WINKELGEBIED?
Melden doet u zo:
1. E-mail: bewonersmeldingen@
utrecht.nl
2. Internet: www.utrecht.nl/
meldingen
3. Telefoon: 030-286 00 00
4. Aan de balie van Wijkbureau
Binnenstad
5. De app Buiten Beter
6. Via smartphone
(qr-code)

Het Knüss Winterfest omarmt de winter! Tijdens dit gezellige winterfestival hult Utrecht zich in een feestelijk jasje
en zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Zo kun je
schaatsen op de ijsbaan, kerstmarkten bezoeken en
glühwein of warme chocolademelk nippen aan het
kampvuur.

Centrum
management

Aanhaken op dit weekend met een leuke actie of festiviteit? Dat kan! Stuur een mail naar info@cmutrecht.nl of
bel ons: 06-39719777.

En er is nog veel meer te beleven in het centrum de komende tijd...
Evenementenkalender 2016
18 sept.
21 sept.
25 sept.
2 okt.
2 okt.
14 okt.

Atelierroute Utrecht
Nederlands Film Festival
Wijnwandeling
De Streekmarkt Mariaplaats
Singelloop Utrecht
Bockbier Festival

30 okt.
4-6 nov.
		
5 nov.
5-11 nov.
6 nov.

Culturele Zondag: Win-Win
Streekbierfestival in
16 cafés in het centrum
Sint Maarten Parade
Sint Maartenfeest
De Streekmarkt Mariaplaats

10 nov.
13 nov.
18 nov.
2 dec.
4 dec.
9-11 dec.

Le Guess Who
Intocht Sinterklaas
Smartlappen Festival
Winterplaza
De Streekmarkt Mariaplaats
Knüss Winterfest

