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Colofon CMU Magazine verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Centrummanagement
Utrecht (CMU), een samenwerkingsverband van:
• Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum • Stichting Utrechts
Museumkwartier • Grootwinkelbedrijven centrum Utrecht • Koninklijke Horeca Nederland
• Ondernemersverenigingen uit de verschillende centrumkwartieren
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neemt u dan via onderstaande gegevens
contact met ons op. Uw reactie wordt gewaardeerd.
Postadres
Postbus 506
3500 AM Utrecht
06-39719777
info@cmutrecht.nl.nl
www.cmutrecht.nl
Redactie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
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Met dank aan
Arjan Kleuver
Jeroen Roose-van Leijden
Sebastiaan Weijmans
Meindert Witvliet
Danielle van der Kuijl
Janneke Heinen
Concept, realisatie,
Eindredactie en
Coördinatie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
06-16616285

Vormgeving
Annelies van Roosmalen
(DTP-Express)
06-21282835
Fotografie
Meindert Witvliet, Thijs-Jan Lanning,
Beeldboot/Gertjan Kooij,
Jelmer de Haas, Aad van Vliet
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Samen

Samen zetten ondernemers in het centrum de schouders
onder de periode waarin we samen feest vieren tijdens
St.Maarten, Sinterklaas en de Kerst. Het is dan ook juist die
periode waarin het er voor veel ondernemers en hun personeel op aankomt. Dé belangrijkste economische periode van
het jaar waarin er samen voor gezorgd moet worden dat de
soms veeleisende bezoekers hun weg weten te vinden naar
en in het centrum, daar gastvrij worden ontvangen, worden
geholpen en vinden waar ze naar op zoek zijn.
Centrummanagement Utrecht draagt daar een bescheiden
steentje aan bij door ons in te zetten voor verleidelijke
marketing acties, een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke openbare ruimte, ondernemers te ondersteunen in hun
ondernemerschap en mee te denken over de ontwikkeling
en toekomst van het centrum. Maar zonder u, jou en jullie
zijn we nergens. Het lukt pas om het verschil te maken als
we het samen doen. Samen is niet altijd makkelijk, soms is
alleen gemakkelijker, maar wrijving geeft glans. Samen heb
je meer impact en kom je verder.

Zet maandag 2 maart
alvast in je agenda voor de
Jaarbijeenkomst 2020.
Komend jaar zoeken we u daarom nog nadrukkelijker op.
We gaan met een kleine groep ondernemers starten met
intervisie en ontwikkeling, gaan de communicatie met jullie
nog verder verbeteren (mogelijk door een digitaal communicatieplatform dat ook mobiel toegankelijk is) en zetten
ook volgend jaar in op trainingen en workshops om ervoor
te zorgen dat ondernemers zich digitaal nog beter kunnen
presenteren. Zet maandag 2 maart alvast in je agenda want
tijdens onze Jaarbijeenkomst vertellen we je graag over
onze behaalde resultaten en deze plannen voor 2020.
Maar voordat we aan de slag gaan met die plannen is het
zaak om eerst nog even samen de schouders te zetten
onder de maand waar het er op aankomt. Ik wens iedereen
een hele ondernemende en succesvolle decembermaand
toe. Ik hoop dat er na al die gezamenlijke inspanning ook
voor jullie even tijd is om met vrienden en familie samen
te genieten van het behaalde succes tijdens deze drukke
periode. Daar breng ik alvast graag een gezamenlijke toast
op uit: Proost, fijne feestdagen!
Tot ziens in het centrum.
Jeroen Roose-van Leijden

Tandje erbij
Op het moment dat ik dit schrijf, staat u aan de vooravond van de drukke decembermaand. Dat betekent
voor u en uw medewerkers meer dan alleen een
tandje erbij. Sinterklaas is in elk geval zonder toestanden in Utrecht aangekomen en dat is niet alleen
een compliment aan de organisatoren waard, maar
aan de hele stad. Verstoring van de feeststemming
gaat de omzet niet helpen. De voortekenen zijn dus
goed en het is aannemelijk dat uw extra inspanningen
ook extra omzet genereren.
Ook CMU zet een tandje bij. De Zin In Utrecht-campagne
draait. We proberen de resultaten zo goed mogelijk in beeld
te krijgen. Dat valt niet mee, want waar meet je het aan af?
We zien wel duizenden kliks op de site en we zijn zichtbaar
op prachtige locaties, zoals op stations en langs snelwegen.
Ik vermoed dat we het maximale halen uit ons beperkte
budget en dat het zeker zinvol is om de campagne voort te
zetten, hoewel het bestuur daarover nog moet besluiten.
Het budget voor volgend jaar is in elk geval wel gereserveerd. Dat moet ook wel, want als CMU het niet doet, doet
niemand het.
Om het succes uit te bouwen hebben we twee dingen nodig:
meer partners en niet in de laatste plaats: U! De campagne
wordt immers gevuld met tips en acties van uzelf. Gelukkig hebben veel ondernemers prachtige acties aangeleverd,
maar dat kan nog veel beter. En als ik dan ook wat kritisch
mag zijn: als CMU zo uitpakt en zo’n grootschalige campagne opzet, dan begrijp ik niet zo goed dat je niks aanlevert
als winkel, restaurant of culturele organisatie. Uw bedrijf
onder de aandacht brengen van duizenden bezoekers was
nog nooit zo goedkoop. Misschien kunt u daar nog wel een
tandje bijzetten als u nog niks heeft aangeleverd.

Utrecht kan dat “tandje erbij” trouwens prima hebben. We
hebben onderzoeken van Strabo en Locatus die aantonen
dat de bezoekersaantallen nog steeds aan de lage kant zijn.
De universiteit van Leuven onderzocht de druk op de binnenstad en concludeerde dat die zeker niet te groot is en we
weten ook dankzij onderzoek dat veel binnenstadsbewoners
helemaal niet vinden dat het té druk is. De Utrechtse politiek is er nog wel verdeeld over en ik begrijp daar niks van.
Hoe kun je nou HC bouwen, Tivoli-Vredenburg, veel nieuws
in het oude postkantoor om vervolgens te vinden dat er niet
veel mensen mogen komen. Wat CMU betreft doen we er
een tandje bij.
Wij wensen u een zeer succesvolle feestmaand en hopen dat
u ondanks de drukte ook tijd vindt om met uw familie en
vrienden een paar mooie dagen door te brengen. Meestal is
een tandje erbij beter, maar soms kan het ook een tandje
minder.
Arjan Kleuver
Voorzitter CMU

CMU wenst u prettige
feestdagen, geluk en goede zaken voor 2020
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Zaak in beeld
Dat zich in het Domkwartier veel winkels, horeca en andere bedrijven bevinden, mag duidelijk zijn.
Maar wie en wat gaan er eigenlijk achter al die ‘zaken’ schuil? Deze keer gaven we Evert-Jan van
Sim Son op de Springweg het woord.
domkwartier

Sim Son, Springweg 12

‘Hier geen gezwam over shampoos en
conditioners. Ons personeel is te gek!’

“Bij Sim Son houden we erg van no nonsens en
geen gedoe. Je haar is uiteraard ontzettend belangrijk maar tijdens het knippen praten wij net zo lief
over voetbal, politiek, Game of Thrones of eventuele
andere actuele topics, waarbij we niet bang zijn om
onze mening te ventileren. Dit liever dan plichtmatig
gezwam over shampoos en conditioners...
Bij ons is de kapper de baas
en bepaalt uiteindelijk de te
varen koers met je haar. Uiteraard is de klant daarin leidend. Dat wil zeggen dat wij
een plan voor je haar maken,
dat aansluit bij de persoonlijkheid van de klant, waarbij
we kijken naar kleding, schoenen, make up, hoe het haar zit
bij binnenkomst, maar ook of iemand bijvoorbeeld met veel
bombarie binnenkomt of juist heel timide.

Verder moeten anderen maar trots op ons zijn, Jeroen en ik
doen primair waar we zin in hebben. Plezier is ons toverwoord en wat voor een hoop mensen acacadabra lijkt te
zijn,…… wij geloven in lief zijn voor elkaar.
We zijn onlangs met onze tweede winkel begonnen, weliswaar in Leidsche Rijn, maar het zal een kwestie van tijd blijken voordat het halve Domkwartier onder onze vennootschap valt.
Daarnaast nog een kleine tip voor
de lezer hiervan, iets wat je echt
moet weten: Jeroen weet alles van
geschiedenis en ook topografie is
een geliefd onderwerp, vraag daar
eens naar als je bij ons bent, maar
alleen als je voldoende tijd hebt.
Ik sluit ook niet uit dat we ooit seminars gaan geven tijdens
het knippen, maar dat doen we gefaseerd, pas als men daar
klaar voor is.”

‘Bij ons is de kapper de baas
en bepaalt uiteindelijk de te
varen koers met je haar’

Door goed te observeren blijf je ook weg bij de standaard
kletspraat over wat je wilt. Men zegt over het algemeen al
heel veel over zichzelf zonder dat het daadwerkelijk gezegd wordt. Daar gaan we mee aan de slag en dan krijg je
tijdloze, op de klant zelf gerichte kapsels en niet die trendy
nonsens.
Wij zijn trots op alles wat er binnen onze winkels gebeurt en
niet in de laatste plaats onze medewerkers, het is algemeen bekend dat goed personeel lastig te vinden is en dat
personeel zogezegd ook een pain in the arse kan zijn, echter
zeg ik ronduit; ons personeel is te gek! en ontzettend goed!
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Wie, wat, waar & wanneer?
Sim Son
Openingstijden
Springweg 12
Ma gesloten
3511 VP Utrecht
Di 11:00 – 18:00
030 - 8774425
Wo 11:00 – 21:00
info@atsimson.com
Do 11:00 – 21:00
www.atsimson.com
Vr 11:00 – 21:00
Za 11:00 – 17:00
Zo gesloten

Winterfeest in Utrecht
Als de feestverlichting wordt ontstoken, de blaadjes van de bomen vallen en het kouder wordt, is het
winterseizoen echt gestart. Vier het winterfeest in
Utrecht met hartverwarmende activiteiten, ga samen
lekker uit eten, vind mooie cadeaus en haal het kerstgevoel in je naar boven!
Wintercampagne
Utrecht Marketing start de campagne Winterfeest in Utrecht.
De wintercampagne richt zich op Utrecht en de regio (binnen een straal van 25 km) en heeft als doel het winteraanbod van Utrecht onder de aandacht te brengen en om het
‘kerstgevoel’ op te roepen wanneer het over de stad gaat.
Hierbij wordt vooral gemikt op gezinnen met kinderen.

Landingspagina
Voor de campagne is een speciale landingspagina gemaakt
op bezoek-utrecht.nl/winterfeest. Andere communicatieuitingen bestaan onder meer uit content op digitale outdoorschermen, opname in diverse wijkbladen en kranten,
samenwerkingen met DUIC en AD.nl, advertenties op social
media en een regionale outdoor- en indoorcampagne.
Partners
Met behulp van een aantal partners worden consumenten
verleid naar Utrecht te komen en hier tijd door te brengen.
De eyecatchers: Winter Station in het Spoorwegmuseum, de
lichtjestour in de Domtoren, Back to Oz in de Stadsschouwburg, De Warme Winterboot van Schuttevaer, Kerstival in
Museum Catharijneconvent, Kerstliedjes in Museum Speelklok en het nijntje wintermuseum.
bezoek-utrecht.nl/winterfeest

Winterfeest in Utrecht

KIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN OP BEZOEK-UTRECHT.NL/WINTERFEEST

Uitagenda Utrecht magazine
5 jaar en 50 edities verder!
Het gloednieuwe Uitagenda Utrecht magazine voor de maand december is op
dit moment weer verkrijgbaar en dit is tevens de vijftigste editie. Bijna vijf jaar
geleden werd het eerste Uitagenda Utrecht magazine gepresenteerd door Art
Rooijakkers, met op de cover De Verleiders.
In deze vijftigste editie is er onder meer aandacht voor nog vijf initiatieven die vijf jaar
bestaan: Smulders Kookt, EXbunker, DOMunder, Tiny Room Records en Broei. En vanaf
5 december kan je in TivoliVredenburg een expositie bekijken met vijf jaar foto’s uit de
rubriek ‘De Roltrap’ met foto’s gemaakt door Jelmer de Haas. Veel lees- en kijkplezier!
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Alles Kids 2019

Voor alle kinderen, overal in de stad
Tijdens de derde editie van Alles Kids was er een dag
lang van alles te zien, te doen en te beleven op heel
veel verschillende plekken in de stad. Thema was
‘spelen met perspectief’ waaraan de vele deelnemers
hun eigen invulling gaven; xs of xxl, ondersteboven of
rechtop, realiteit of fictie.
In het programma was ook aandacht voor het perspectief
van kinderen zelf. Hoe zien zij de wereld? De mening van
kinderen telt mee! In een speciaal ‘Kids-take-over’-programma in Metaal Kathedraal gaven we kinderen een stem.
Van Domplein tot Leidsche Rijn, de wonderlijke wereld van
Alles Kids zette met vele culturele activiteiten Utrecht één
dag lang op z’n kop. Met meer dan honderd programmaonderdelen op ruim veertig locaties was er voor ieder wat wils,
voor de allerjongsten tot de iets oudere kinderen.

Nieuwjaarsduik geschrapt

Nieuwe plannen Culturele Zondagen
Utrecht Marketing wil de ‘formule Culturele Zondagen’ opfrissen. Centraal hierbij staat het leggen van
nieuwe verbindingen. Met de wijken, met belangrijke
gebeurtenissen in de stad en met nieuwe doelgroepen. Hiervoor wordt gewerkt aan een aantal plannen
voor de Zondagen. Plannen die in 2020 nadrukkelijk
mét de culturele sector, de gemeente Utrecht, en andere stakeholders moeten worden uitgewerkt.
Context
Al bijna twee decennia zijn de Culturele Zondagen een
begrip in Utrecht met talloze succesvolle edities. De stad
is echter veranderd vergeleken met de periode begin deze
eeuw, toen er met de Zondagen werd gestart. Toentertijd
gebeurde er weinig in Utrecht terwijl tegenwoordig de win-
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kels de deuren op zondag openen en er volop festivals en
culturele activiteiten te bezoeken zijn. Hiermee is de context
voor de Culturele Zondagen veranderd.
Nieuwjaarsduik
Gezien de waarde en bekendheid van het merk Culturele
Zondagen is het van groot belang dat vernieuwingen op
een zorgvuldige manier plaatsvinden met tijd én partners
in de stad als bondgenoot. Uiteraard terwijl de Zondagen
doorgaan. Omdat de organisatie tijdens de eerstvolgende
Culturele Zondag direct, aan de slag wil met de opgepoetste
formule, is besloten de Nieuwjaarsduik niet te laten plaatsvinden. Wel staan het Uitfeest, het Kadeconcert en een wijkzondag al in de planning en worden er gesprekken gevoerd
over de andere Zondagen.

Uit het Domkwartier…

Zie jij koffie al als visitekaartje?

Utrechts bakkie koffie is hot, ook in jouw bedrijf?
Iedereen kent de gruwelverhalen wel, slechte automatenkoffie op kantoor uit zo’n kartonnen bekertje.
Het bestaat echt nog steeds, ook al is koffie de laatste
jaren letterlijk en figuurlijk hot. Overal in Nederland,
waaronder onze mooie Domstad, lijkt het wel alsof er
elke week nieuwe plekken om goede koffie te drinken
uit de grond springen.

Hoewel deze koffiebarretjes in het weekend helemaal vol
zitten, wordt de meeste koffie tijdens het werk gedronken,
gemiddeld maar liefst vier koppen per dag. Uit onderzoek
van Dutch Network Group blijkt dat grotendeels slechte
koffie een negatief beeld achterlaat bij personeel en (potentiële) klanten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat
85 procent het kopje koffie bij een onderneming ziet als
een visitekaartje…
Utrecht heeft stiekem toch wel veel invloed op groei van
hoge kwaliteit koffie in Nederland, niet alleen door de gigant
met twee letters bij de Gele Brug, maar ook het aantal lokale branderijen zoals Het Koffielab, Keen Coffee, Nordkapp
Coffee & The Village Coffee. Deze branderijen gaan voor de
beste koffie, branden dit met de grootste zorg en hebben
hier ontzettend veel kennis over. Daar mogen wij als Utrechters trots op zijn!
Goede koffie zorgt voor verbinding bij je klanten en bij je
eigen personeel. Het brengt mensen samen en kan zelfs
zorgen voor verhoging van de productiviteit en het werkgeluk. U raad het al, koffie zorgt niet alleen maar even voor
een cafeïne boost, het is veel meer…
Geschreven door Marthijn de Vries
Koffie-expert bij Van Pommeren Utrecht

Gratis preventietrainingen voor ondernemers
en medewerkers
Afdeling Veiligheid Binnenstad van de gemeente
Utrecht biedt aan de winkeliers in het centrum een
gratis preventietraining Voorkom Criminaliteit aan.
Deze trainingen zijn speciaal bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf.
Winkeldiefstal
Negen van de tien winkels wordt regelmatig geconfronteerd
met winkeldiefstal. Een op de vijf ondernemers wordt zelfs
iedere dag (meermalen) bestolen. In bijna de helft van de
winkels was er het afgelopen jaar sprake van agressie en
geweld. Een kwart van de ondernemers meldt vernielingen.
En na jaren van spectaculaire dalingen van overvallen is er
in 2019 landelijk een toename van gewelddadige overvallen
in winkels. Nog bijna dagelijks wordt een winkelier overvallen met alle gevolgen van dien. Iedere overval is er één te
veel!
Trainingen
De trainingen zijn gericht op overval of winkeldiefstal en
afwijkend gedrag of een combinatie hiervan. De focus van
de trainingen ligt op het voorkomen van deze vormen van
criminaliteit. Wat kun je als ondernemer of medewerker zelf
doen om de kans op een overval of winkeldiefstal te verkleinen. Maar we kijken ook naar hoe je (samen) veilig kunt
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handelen als je
een winkeldief
of overvaller in
je winkel hebt
staan.
Deelnemende
winkeliers en
medewerkers
ervaren de
trainingen
als leerzaam,
interactief en direct toepasbaar in
de praktijk.
Aanmelden
Ook in 2019 kunnen winkeliers en medewerkers zich weer
aanmelden voor de trainingen. Er is reeds een aantal trainingen gegeven en er zijn al een aantal gegadigden voor
nog te geven trainingen in 2019, dus meld je snel aan, want
vol is vol! Aanmelden en specifieke informatie over de trainingen kan bij Sibel Tuncer van AndersVeilig: 06-44899540
of mailen sibel@andersveilig.nl
Meer informatie verkrijgen en aanmelden kan ook bij de
afdeling Veiligheid Binnenstad: 030-2869860 of mailen
binnenstad@utrecht.nl

Zaak in beeld
Dat zich in het Vredenburgkwartier veel winkels, horeca en andere bedrijven bevinden, mag duidelijk zijn. Maar wie en wat gaat er echter achter al die ‘zaken’ schuil? Deze keer namen we een kijkje
bij Bureaubewust in de Zakkendragerssteeg, een bijzondere winkel die dit jaar al 25 jaar bestaat.
vredenburg
kwartier

Bureaubewust viert feest

25 jaar speciaalzaak in duurzame artikelen

Na een korte aanloopperiode in 1993 (vanuit huis aan
de keukentafel, met een papieren catalogus en een
monsterkoffertje) openden Betsie Wassenaar en Ton
Bals op 12 oktober 1994 hun winkel Bureaubewust
aan de Zakkendragerssteeg 12 te Utrecht. Volgens de
‘deskundigen’ kon dit nooit een succes worden. Dit
jaar vierden ze hun 25-jarig bestaan.
Speciaalzaak
Van ‘milieuvriendelijke kantoorvakhandel’ heeft Bureaubewust zich in die 25 jaar ontwikkeld tot een speciaalzaak met
een breed assortiment duurzame artikelen. Naast houten
bureau-accessoires kwam er houten speelgoed, vervolgens
kraamcadeautjes, babykleertjes van bio-katoen en tenslotte
eco-mode van hennep voor volwassenen. Via de houten
woonaccessoires kwam het keramiek in de winkel.
Eigen karakter
Van etuis is het een kleine stap naar tassen van recycled
materiaal of kurk. Enveloppen om een factuur te versturen
worden nauwelijks nog verkocht. Faxrollen hebben ze zien
komen en zien gaan. Maar mooi papier voor bijzondere toepassingen blijkt van alle tijden. En op je werk of op school
moet je ook eten en drinken dus werd het assortiment

uitgebreid met waterflessen, thermosflessen, lunchwikkels
en RVS-broodtrommels. Zo hebben Betsie en Ton steeds
geprobeerd mee te bewegen met de ontwikkelingen zonder
hun eigen uitgangspunten uit het oog te verliezen. Bureaubewust heeft steeds zijn eigen karakter behouden.
Klassieke muziek
Nog steeds draaien ze klassieke muziek in hun winkel.
Klanten blijken dit erg te waarderen. En klanten blijven zich
welkom voelen. ‘Milieuvriendelijk’ werd ‘klimaatvriendelijk’
of ‘cradle-to-cradle’ of ‘duurzaam’ of ‘circulair’ of ‘groen’ of
‘ecologisch’ of ‘maatschappelijk verantwoord’ of ‘fair trade’
of… Maar de producten bleven mooi, bruikbaar en betaalbaar.
Gezellig winkelstraatje
Dankzij de inzet van betrokken ondernemers en bewoners
hebben Betsie en Ton de Zakkendragerssteeg zien veranderen van een achterafsteegje tot een gezellige winkelstraatje.
Zo’n sfeervol straatje waar je op vakantie naar op zoek
bent: bijzondere winkeltjes en restaurantjes in de luwte van
het historische centrum.

Wie, wat, waar & wanneer?
Bureaubewust
Openingstijden
Zakkendragerssteeg 12
Ma gesloten
3511 AA Utrecht
Di 10:00 – 18:00
030-2300629
Wo 10:00 – 18:00
info@bureaubewust.nl
Do 10:00 – 21:00
www.bureaubewust.nl
Vr 10:00 – 18:00
Za 10:00 – 17:00
Zo gesloten
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Hart voor het centrum

Zin in Utrecht timmert
hard aan de weg
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In september ging de activatiecampagne ‘Zin in
Utrecht!’ van start. Het doel: meer regionale bezoekers in het centrum, die langer blijven en meer
besteden. Je hebt de campagne vast al op diverse
plekken gezien. Benieuwd hoe het ermee gaat en
welke resultaten er al zijn geboekt? Een update!
Voor de buitenwereld is de campagne goed te zien. Zo
was de campagne een week lang levensgroot te zien op
een megascherm langs de A2. Ook komen de grote, rode
uitingen met de ‘U-tjes’ vaak langs op diverse digitale
schermen in en rond de stad. Reizigers en winkelend publiek in Hoog Catharijne krijgen de uiting op een gigantisch indoorscherm te zien.
Ondernemers in actie
Bij de ondernemingen in het centrum is de campagne
ook aanwezig: de CMU-leden ontvingen raamstickers
en ansichtkaarten waarmee ze hun deelname aan ‘Zin
in Utrecht’ kunnen laten zien. Zo worden bezoekers nog
eens extra geattendeerd op de nieuwe website zininutrecht.nl.
Likes en volgers
Daarnaast heeft de campagne een stevige online focus.
Er zijn een Facebook- en Instagram-account live gegaan.
Daarop worden dagelijks nieuwe tips gedeeld, die telkens meer likes krijgen. Door de gestage groei in volgers
neemt de zichtbaarheid extra toe. Een belangrijke rol in
de campagne is gereserveerd voor advertentiecampagnes
op Facebook en Instagram. Omdat je daarbij gericht kunt
targeten op mensen in een bepaald gebied worden deze
advertenties vooral gezien door mensen van buiten de
stad Utrecht.

De resultaten tot nu toe
Van de online activiteiten zijn de volgende resultaten gemeten, tot half november 2019:
Facebook: bijna 2000 volgers; Instagram: 66 berichten,
bijna 500 volgers; Zininutrecht.nl: ruim 200 tips geplaatst. Ook leuk om te weten: met de verschillende online campagnes hebben we al meer dan 118.000 mensen
bereikt!
Cool extraatje: winacties
Een feestelijk onderdeel van de campagne ‘Zin in Utrecht!’
zijn de winacties. Ze worden gesponsord op Instagram.
Ze worden dus getoond aan mensen die perfect in de
doelgroep passen. Er zijn vier winacties tot eind 2019.
De winactie-vraag is - aansluitend bij de campagne:
‘Waar heb jij zin in?’ In de animatie bieden we twee leuke
Dagjes-Utrecht aan. Je doet supersimpel mee door A of
B onder het bericht te plaatsen. Uit deze reacties worden
de winnaars gekozen.De prijzen zijn samengesteld door
Centrummanagement Utrecht en ter beschikking gesteld
door diverse ondernemers. Zo krijgen de ondernemers
nieuwe bezoekers over de vloer en worden ze vermeld in
de tekst op de website. De eerste winnares van winactie
1 gaat op 11 december haar prijs ‘beleven’: dan komt ze
naar Utrecht voor haar dagje Shopping & Styling!
Tips van harte welkom
In november stonden er al meer dan 200 tips op de
website én ze worden continu aangevuld. Staat jouw
onderneming of tip er nog niet tussen? Deel ‘m dan snel
op zininutrecht.nl/tip-insturen. Stuur mooi beeldmateriaal
mee, daar worden ze blij van bij zininutrecht! Iedereen
die een tip instuurt, krijgt een knalrode city-bag!
Volg zininutrecht ook op social media!
Instagram: @zininutrecht
Facebook: Zininutrecht
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Hulp bij online marketing en sales
De opkomst van smart phones en mobiel internet is
de manier waarop we leven drastisch aan het veranderen. Gemiddeld checken we 150 keer per dag onze
mobiel en besteden we er 177 minuten op. Ook de
manier waarop we consumeren is hierdoor veranderd. Online vergelijken we producten en diensten en
vervolgens kopen we op een moment en plaats naar
keuze. Zowel on- als offline.
Om succesvol in te kunnen spelen op de nieuwe consument
biedt CMU ondernemers in het centrum een supportprogramma aan op het gebied van online marketing en sales.
Onderdeel van het programma is een pakket aan hulpmiddelen. Het doel van dit programma is om jou als ondernemer te helpen bij het benutten van online kansen.
In oktober beleefden we al de officiële kick-off. Naast informatie over het programma, vertelden hier inspirerende
ondernemers over hun succesverhaal. Kijk op onze website
voor data en inschrijfmogelijkheden:
cmutrecht.nl/over-ons/ondersteuning/
Je kunt de volgende trainingen nog gratis volgen:
6 januari 2020 – Social media & content
marketing voor horecaondernemers (deel 1)
13 januari 2020 –Social media & content
marketing voor retailers (deel 1)
20 januari 2020 – Social media & content
marketing voor horecaondernemers (deel 2)
27 januari 2020 – Social media & content
marketing voor retailers (deel 2)

Uit het Museumkwartier

Bijdragen aan Culturele Zondagen Alles Kids
Het Museumkwartier heeft bijgedragen aan Culturele
Zondagen Alles Kids. Deze bijdrage is geïnvesteerd in
meer zichtbaarheid van het event op straat.
De extra activiteiten waren: de Space Cruiser die ritjes door
de straten maakte. En de Caleidoscoop; een wonderlijke
installatie bestaande uit een draaibare, symmetrische spiegelcabine. Je kon die cabine in om een gevoel van oneindigheid te beleven. Als derde was er Velo Electro; een tot
gamestation omgebouwde velorex. Bij deze ‘Kijkdoos met
vier schermen’ waande je je in een prachtige 3D-omgeving.
Tot slot was agent M er met een speciale om de hoek kijker
die samen met de kids zocht naar het avontuur.

Huis-aan-huiscampagne
Vanuit het Museumkwartier is een huis-aan-huis campagne verspreid in diverse wijken in Utrecht. Het Museumkwartier
nodigde de ontvanger uit om te komen kijken in dit mooie groene kwartier, omdat er zoveel te zien en beleven is. Er wordt
gewezen op verschillende bijzondere plekken en straten en de ontvanger van de brief kon op vertoon van de brief gratis naar
Museum Catharijne Convent.
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Zaak in beeld
Het Museumkwartier staat bekend om haar gezelligheid, veelzijdigheid en natuurlijk kunstzinnigheid. Zo is de Twijnstraat haast een dorpsstraat in de stad. Wie zijn eigenlijk de mensen achter
al die prachtige ‘zaken’? Deze keer liepen we over de Oudegracht en namen een kijkje bij spellenwinkel The Joker en spraken met Erno Eekelschot.

museumkwartier

The Joker, Oudegracht 230a

‘Wij verbinden omdat bij ons alles kan.
Daar zijn we trots op’
Het is niet echt een onopvallende gevel daar op de
Oudegracht. Drie dobbelstenen steken mooi uit en
af op de blauwe ondergrond. Het vermoeden dat je
te maken hebt met een spellenspeciaalzaak is niet
onterecht. Maar toch is The Joker (de naam zegt ook al
veel) meer dan dat. De winkel is duidelijk en markant
aanwezig in het Museumkwartier.
Al 26 jaar is deze winkel van Ron Huising en Erno Eekelschot
nauw verbonden aan het Museumkwartier. “Veel bezoekers
en inwoners van het Museumkwartier spelen veel spellen. Zij,
en natuurlijk alle andere bezoekers, komen hier graag en zijn
hier dus aan het goede adres voor onze speciale spellen.”
Bedrijfsbijeenkomsten
Naast allerhande spellen beschikt de winkel over een sfeervolle werfkelder waar je spelletjes kunt spelen, hapjes en
drankjes kunt kopen en waar The Joker ook bedrijfsbijeenkomsten organiseert. Erno: “in the joker vind je niet alleen
speciale spellen, maar ook gewoon mens-erger-je-niet,
monopoly, schaak- en damspellen en scrabble en daarnaast
presenteren we zeker ook de minder gangbare spellen.
Heel specialistische spellen vooral voor volwassenen, denk
daarbij aan wargames. Maar ook originele gezelschapsspellen, denk- en puzzelspellen en veel verschillende kinderspellen. We hebben zelfs eenpersoonsspellen. Ook geven we
demonstraties zodat je niet zomaar een spel koopt waar je
later spijt van hebt.”
Meer dan een spellenwinkel
Met mooi weer, kun je ook buiten aan de gracht zitten en
is er een uitgebreid assortiment drankjes en snacks/snoep
beschikbaar. “Uiteraard verkopen we graag spellen, maar
we willen meer zijn dan alleen een spellenwinkel. Mensen
kunnen tijdens onze openingstijden altijd komen spelen.
Hoewel, soms vergeten we de tijd en staan we pas om middernacht buiten.”
Verbinden
The Joker organiseert ook speciale speldagen, er worden
regelmatig verschillende Magic-toernooien gespeeld, er zijn
ook pre-release demonstraties van nieuwe spellen en is er
ruimte voor kinderfeestjes. Alles kan en gebeurt dus in The
Joker. “Wij verbinden omdat bij ons alles kan. Daar zijn we
trots op.”
Tweedehands spellen
De komende jaren zitten de mannen van The Joker niet stil.
“We proberen ons voor te stellen hoe de komende tien jaar
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er voor de winkel uit gaan zien, en daar maken we plannen
voor. Zo willen we de pui gaan vervangen, tweedehands
spellen in- en verkopen en kleine veranderingen aanbrengen
in het interieur. Niet te veel, omdat alles verandert maar de
Joker niet.”
Wie, wat, waar & wanneer?
The Joker
Oudegracht 230a
3511 NT Utrecht
030 – 2332158
ernoeekelschot@yahoo.com
www.the-joker.nl

Openingstijden
Ma 10:00 – 18:00
Di 10:00 – 18:00
Wo 10:00 – 18:00
Do 10:00 – 21:00
Vr 10:00 – 21:00
Za 10:00 – 21:00
Zo gesloten

Samenwerking gemeente en Klimaatgerust

Gratis klimaatplan voor centrumondernemers
Steeds vaker zien we ondernemers in de stad die
bezig zijn met duurzaamheid, door bijvoorbeeld
biologische producten te verkopen, ledlampen op te
hangen of hun spullen zo min mogelijk in plastic te
verpakken. Klimaatgerust is in samenwerking met de
gemeente Utrecht een project begonnen om Utrechtse
ondernemers te ondersteunen met inzicht en advies
rondom duurzaamheid en energiebesparing in de
onderneming.
Besparingsmogelijkheden
Klimaatgerust gaat langs bij de ondernemer – of deze nu
een winkel, een restaurant of een café heeft – en stelt daar
de stand van zaken wat betreft energieverbruik en klimaatimpact vast. Op basis hiervan worden de besparingsmogelijkheden bekeken, die samengevat worden in een klimaatplan. Dit klimaatplan wordt vervolgens weer besproken met
de ondernemer. Als ondernemer weet je dan precies waar
je nog zou kunnen besparen op je energiekosten en of je al
voldoet aan de wet. Op een simpele manier wordt inzichtelijk gemaakt wat zinvol is en wat je ook vooral nog niet
moet doen.
Gratis klimaatplan
De gemeente heeft ervoor gezorgd dat Klimaatgerust aan
vijftig Utrechtse ondernemers dit klimaatplan, met advies
op maat en veel tips om te besparen, gratis aan kan bieden.

Donkere dagen zijn om van te genieten!
Meld onraad en overlast!

Er zijn al heel wat ondernemers die van deze aanbieding
gebruikgemaakt hebben, van de Nachtegaalstraat tot de
Amsterdamsestraatweg en de Oudegracht tot de Jan van
Scorelstraat.
Ken jij of ben jij een ondernemer die geïnteresseerd is in
verduurzaming en hulp wil bij de aanpak hiervan? Neem
dan contact op met Eelco van IJken (06-24937350) of
Mart van Assem (06-46696837) of neem een kijkje op
onze website www.klimaatgerust.nl.

Melden loont. Echt wel!
De winter staat voor de deur. De dagen worden korter. Donkere dagen dus.
Gezellig. Zeker voor u als winkelier. Zeker ook voor uw klanten. Want hoe
gezellig is het om te winkelen in onze prachtig verlichte binnenstad?
Maar er is ook een andere groep mensen die de donkere dagen wel zien
zitten. En met hen zijn we minder blij. Het zijn de zakkenrollers, winkeldieven,
overvallers en andere overlastbrengers. Ook krijgen we steeds meer te maken
met rondtrekkende bendes die handig gebruik maken van de duisternis en de
drukte op straat en in uw winkel.
Samen kunnen we wat doen tegen overlast en onraad. Wat kunt u doen?
Opletten, signaleren en melden. Altijd. Zonder melding kunnen politie en
handhaving niets.

Wat te doen bij onraad en overlast
1-1-2

•

Verdachte situaties en incidenten?

•

Geef een duidelijk signalement door aan de politie en vergroot
daarmee de kans op aanhouding van een verdachte. Let op postuur,
lengte, haardracht, kleding en eventueel het vervoermiddel. Ook
de richting waarin de verdachte persoon of personen weglopen of
-rijden, is belangrijke informatie voor de politie.

•

Overlast in het winkelgebied? Meld het bij de gemeente via een
bewonersmelding. Melden kan op verschillende manieren:

Meld overlast en onraad direct en altijd
Verdachte situaties en incidenten?

o

E-mail: bewonersmeldingen@utrecht.nl

o

Internet: www.utrecht.nl/meldingen

o

Telefoon: 14 030

o

Via de app BuitenBeter

•

Winkeldieven? Meld u gratis aan op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl

•

Check www.ccv-veiligondernemen.nl dé veiligheidswebsite voor

•

Meld u aan voor een veiligheidsscan via www.hoeveiligisuwzaak.nl

ondernemers

1-1-2

Ga naar www.afrekenenmetwinkeldieven.nl
Meld overlast in het winkelgebied bij
de gemeente: 14 030
Neem bij strafbare feiten contact op met de politie
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Houd dus ook tijdens de donkere
dagen uw ogen open en meld!

Even voorstellen:
Kyra Kasel fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

Het Jaarcongres was een inspirerende
spoedcursus ondernemersfonds
Onlangs beleefde ik tijdens het Jaarcongres van
OfU mijn vuurdoop als nieuwe fondsmanager. Op het
podium in het prachtige Spoorwegmuseum nam ik
het stokje over van Alan Grommers en stelde ik me
officieel voor aan de ondernemers van Utrecht.
Op een podium staan is voor mij niet nieuw, ik kom uit de
Utrechtse theatersector en heb ruim zeven jaar gewerkt bij
community theatergroep Stut als Hoofd Publiciteit en Acquisitie. De rol die ik ga spelen is wel nieuw. Ik kijk er erg naar
uit om deel uit te gaan maken van het ondernemersfonds en
ben al warm welkom geheten door mijn nieuwe collega’s en
de bestuursleden.
Bottom up
Met veel interesse volg ik Ondernemersfonds Utrecht al
enige jaren. Ik ben onder de indruk van de manier waarop
gewerkt wordt aan een prettig klimaat in de stad voor ondernemers (en indirect dus ook voor bewoners). Het fonds
kenmerkt zich door een innovatieve, transparante en bottom
up aanpak die mij erg aanspreekt. Dat ik nu mag aantreden als nieuwe fondsmanager is dan ook een prachtige stap
in mijn carrière en ik wil me graag inzetten om vervolg te
geven aan de structurele inbedding en profilering van het
fonds in de Utrechtse samenleving.
Spoedcursus
Het Jaarcongres heb ik ervaren als een inspirerende spoedcursus ondernemersfonds. Ik heb veel handen geschud

en geluiden gehoord. Ik zie allerlei kansen en uitdagingen
betreffende de structurele rol van het fonds en ik wil graag
verder in gesprek met de diverse partijen die daarmee te
maken hebben. Samen met jullie ga ik me volop inzetten
voor een bruisende en ondernemende stad. Want in Utrecht,
daar gebeurt het!

Kennismaken met onze nieuwe fondsmanager? Nodig
haar vooral uit voor een evenement of een kop koffie.
Je kunt haar bereiken via:
kyra@ondernemersfondsutrecht.nl of 06-20421112.

Bijeenkomst ondernemersfonds in Spoorwegmuseum
goed bezocht
Op 6 november vond in het Spoorwegmuseum het
eerste jaarcongres plaats van Ondernemersfonds
Utrecht. Bijna 200 belangstellenden werden getrakteerd op een inspirerend programma, waarin een blik
op de toekomst van Utrecht centraal stond.
Vertegenwoordigers van het Utrechtse bedrijfsleven, scholen
en vastgoedeigenaren, maar ook andere ondernemersfondsen uit het land kwamen naar het Spoorwegmuseum om
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het eerste jaarcongres van het fonds bij te wonen. Na de
opening door bestuursvoorzitter Hans de Leeuw kwamen
verschillende sprekers aan het woord en aan het eind van
het plenaire gedeelte konden vragen worden gesteld aan
de bestuursleden onder leiding van dagvoorzitter Machteld
Kooij.
Aan het eind van de bijeenkomst werd afscheid genomen
van fondsmanager Alan Grommers, die na vier jaar het
stokje doorgeeft aan Kyra Kasel.

Gratis met jouw zaak op centrumutrecht.nl

Online winkelgids vernieuwd
Zoals je weet bieden wij deze maanden gratis trainingen aan waarmee ondernemers uit het centrum hun
vindbaarheid op internet en google kunnen vergroten. Wist je dat je daarnaast ook de vindbaarheid van
jouw zaak verder kunt vergroten met een vermelding
op onze eigen gratis winkelgids centrumutrecht.nl?
Onze consumentgerichte website bestaat al enige
jaren en wordt zeer goed gevonden. Onlangs is hij in
een nieuw fris jasje gestoken.
Onze redactie is vrijwel dagelijks actief om het winkel- en
horecabestand op centrumutrecht.nl actueel te houden zodat iedere retail- of horecaonderneming uit het centrum een
vermelding heeft op de website.

Natuurlijk kan het ook zijn dat jouw zaak (nog) geen
vermelding heeft op de winkelgids. Ga in dat geval naar
het aanmeldformulier op de website van CMU en vul de
gevraagde gegevens in. Wij zorgen er dan voor dat jouw
winkel een plekje krijgt op onze website.
https://cmutrecht.nl/contact/winkelgids-vermelding/

Om de website up-to-date te houden vragen we je daarom
te checken of jouw zaak een vermelding heeft en zo ja, of
de gegevens kloppen. Mocht er iets niet kloppen, stuur dan
even een bericht naar: info@centrumutrecht.nl

Ode aan Vredenburgkwartier
Na het Universiteitskwartier en het Domkwartier, zet nu
ook het Vredenburgkwartier zichzelf nog meer op de kaart
met een prachtige film over kwartier.
Tijdens de anderhalve minuut durende film word de veelzijdigheid van dit kwartier getoond. Vaak wordt het kwartier alleen
gezien als een plek met alleen maar winkelketens en winkelstraten, terwijl het natuurlijk veel meer is dan dat. Neem Wijk-C,
TivoliVredenburg, de Oudegracht, de steegjes en natuurlijk de
singel… in het Vredenburgkwartier is meer te ontdekken dan
winkels alleen. Veel meer…

Café Hofman in Café Top 100
Café Hofman heeft een plekje weten te veroveren in
de Café Top 100 2019 van Misset Horeca. Het café aan
het Janskerhof pakte met plaats 41 als enige Utrechtse kroeg een plekje in de ranglijst. Tien zaken uit de
stad deden dit jaar mee.
Cafés geven zichzelf op voor de verkiezing. Dit jaar waren
dit vijf zaken uit de stad. De ranglijst wordt samengesteld
op basis van de oordelen van vakjuryleden die twee keer
langskomen. De cafés verzamelen punten op verschillende
onderdelen.
De jury waardeert Hofman als volgt: “Gevestigd in een oud
schoolgebouw. Met een interieur met kleurrijke stoelen,
houten tafels en een mooie bar. Hoewel we inschatten dat
het meeste personeel bij Hofman Café werkt om de studieschuld binnen de perken te houden, weten ze van wanten
en zijn ze goed getraind. De begroeting is hartelijk. Op zonnige dagen is het aanpoten, want dan is het populaire terras
snel gevuld.”
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Kwartiermaker in beeld

Redmar Hueting: Vredenburgkwartier
en Universiteitskwartier
Vanaf 13 december 2019 neemt Redmar
Hueting de werkzaamheden van Corina
van den Akker over. Hij zal als kwartiermaker de nieuwe contactpersoon voor
het Universiteitskwartier en Vredenburgkwartier worden.
Redmar zal als bouwer, verbinder, verbeteraar
en creatieveling het team van het CMU komen
aanvullen. Hij is 33 jaar, studeerde Small
Business & Retailmanagement en was eerder

actief in de financiële en zakelijke dienstverlening. Momenteel adviseert en ondersteunt hij winkelcentra en gebieden door heel
Nederland.
Je kunt Redmar bereiken op 06 - 12796630
of via redmar@cmutrecht.nl. Advies, vragen
en/ of suggesties? Hij denkt graag met u
mee. Zijn motto: dienen, bedienen en dan pas
verdienen.

Feestverlichting
Het is wintertijd en dus is de stad weer sfeervol
verlicht. Gaat er iets mis met de sfeerverlichting
in uw buurt? Bel dan het storingsnummer en het
probleem wordt zsm verholpen.
Storing? Bel: 0297 282121.

CMU komt naar je toe!
Iedere laatste donderdag van de
maand…
Het maandelijkse inloopspreekuur verdwijnt. Niet
langer kunt u ons bezoeken ergens in een centrumkwartier. Nee, met ingang van september komen wij
gewoon naar u toe!
Nog steeds elke laatste donderdag van de maand zijn onze
contactpersonen aanwezig in het centrum en nog steeds
tussen 9:00 – 11:00 uur om al je vragen te beantwoorden
of ideeën op te doen.
Heb je vragen, loop je ergens tegenaan, heb je goede en/
of nieuwe ideeën, schroom dan niet en neem even contact
op met de contactpersoon van jouw kwartier! We kijken
dan samen hoe we zaken kunnen oplossen, adviseren en/of
welke wegen we kunnen bewandelen om je doel te bereiken. Bel of mail met de contactpersoon van je kwartier en
we komen bij je langs om een en ander te bespreken.
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Onze Dom
anno 2019

Sushi Koi Utrecht
Domplein 2

Utrecht Souvenirs
Lichte Gaard 4

Hip voor de heb
Lijnmarkt 18

Potae
Steenweg 56

Donna Li
Bakkerstraat 10

STER Kledingreparatie
Hardebollenstraat 6

Monki
Hoog Catharijnepassage 28

Summum Woman
Lijnmarkt 23

Freefall
Twijnstraat 53

The Hunfeld
Mariaplaats 4

LAK!
Hardebollenstraat 13

Papi Churro
Korte Minrebroederstraat 5

Club Collectables
Lijnmarkt 45

Koenraad
Voorstraat 14

Hairlounge by
Margarita
Voorstraat 19

The Voice of Holland
Pop up Store
Hoog Catharijne

Cutters
Lange Elisabethstraat 6

The Malt Vault
Oudegracht aan de
Werf 54

Bar Josefien
Voorstraat 96

‘t Taphuys
Mariaplaats 3

Lego Store
Hoog Catharijnepassage 7

NAGL studio
Lange Elisabethstraat 34

Happs
Oudegracht aan de
Werf 73

Decathlon
Vredenburg 17

Magic Phone
Mariastraat 43

It’s all about
Christmas
Hoog Catharijnepassage 9
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Grieks restaurant
Rhodos
Oudegracht 205
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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

Foto’s Meindert Witvliet en Thijs-Jan Lanning

Welkom in Utrecht…

Tips & Tricks…

O

ONTDEK UTRECHT!

Kwartieren centrum Utrecht
Vredenburgkwartier
Contactpersoon: Redmar Hueting
redmar@cmutrecht.nl - 06-12796630
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TivoliVredenburg
AU

Kinepolis Jaarbeurs

Jaarbeurs
P3

Croeselaan

52

Beurskwartier

Kop van
Lombok

53

Jaarbeurs

Jaarbeurs
P1

Wie zijn de bestuursleden en ondersteunende medewerkers van CMU? Wie is wie en wie doet wat.
Attracties en bezienswaardigheden
En hoe u ze kunt bereiken leest u hier.
Attractions and places of interest
0 mtr

i

100

200

300

400

Vredenburgkwartier
Stationshal Utrecht Centraal

Maryse Francois
02 TivoliVredenburg
03 EKKO
Marketing
04 Nederlands Volksbuurtmuseum
Tel: 06-54304489
05 Pathé Rembrandt
06 Schuttevaer Rondvaart
maryse@dewinkelvansinkel.nl
07 Museum Speelklok

500

Stadhuiskwartier

Tourist info

01 Hoog Catharijne

Museumkwartier

21 Bibliotheek Neude

41 Museum Catharijneconvent

22 Museum voor het Kruideniersbedrijf

42 Gasthuis Leeuwenbergh

Drakenburgstraat 4

Lange Nieuwstraat 38

Voorzieningen
Services

Toiletten Toilets
download de gratis app
download the free app

Bus
Bus

Treinstation
Train station

Hilko Hartog
Janskerk
Toekomst & Onderzoek
Tel: 06-22496147
Hilko.hartog@vastned.com

Marco
Grob
Taxi
Tram
Jeroen Puik
Kikker
43 Het Spoorwegmuseum
23 Theater
Taxi
Tram
44 Sonnenborgh Museum & Sterrenwacht
24 Schiller Theater
Bereikbaarheid
Adviseur
i Tourist info
45 Universiteitsmuseum
Parkeergarage
OV-fietsverhuur
Sint Willibrordkerk
Parking garage
Bike
rental
Tel: 06-29621952
Bereikbaarheid
46 nijntje museum
Winkelgebied
47 Centraal Museum
Politie
Toiletten
Shopping
area
mgrob@centraalmuseum.nl
Tel: 06-52015319 WC Toilets
Domkwartier
Police
48 Louis Hartlooper Complex
Horecagebied
49 De Helling
jeroen.puik@klepierre.com
i Tourist info
Opstappunt Starting point
Cafe & restaurants
31 Domtoren + Domkerk
Doopsgezinde kerk
Marjolein
Veenhof
Touringcars
Rondvaartboot
32 DOMunder
Geertekerk
Coaches
Tour boats
33 Het Utrechts Archief
Openbare
ruimte
Emiel Fonville
Lutherse kerk
34 Springhaver Theater
Nicolaïkerk
Markten
Markets
Tel: 06-52824200
Adviseur
Sint
Catharinakathedraal
Domkerk
Vredenburgmarkt Vers & meer
Bloemenmarkt - Flower Market
marjoleinveenhof@gmail.com
Gemeente
Utrecht,
Pieterskerk
Vredenburg Market Fresh & More
za.
Beurskwartier
Sint Gertrudiskathedraal
Vredenburgplein
Janskerkhof + Oude Gracht
woe / vr / za.
Economische
Zaken
51 Beatrix Theater
De Biologische Boerenmarkt
Lapjesmarkt - Fabric Market
Sebastiaan van Pommeren
Tel: 06-50748724
52 Kinepolis Jaarbeurs
The Organic Farmers Market
Breedstraat
za.
53 Jaarbeurs
Vredenburgplein
vr.
Universiteitskwartier
Bestuurslid
e.fonville@utrecht.nl
Tel: 030-2316769
www.bezoek-Utrecht.nl www.visit-Utrecht.com
sebastiaan@vanpommeren.nl
Thijs-Jan Lanning

Jan Hagenouw
Bereikbaarheid
Tel: 06-54312512
jan@hagenouw.net

Hans Berkhuijsen
Bestuurslid
Tel: 06-5396823
utrecht@oilvinegar.nl

Vredenburgplein / Stationsplein
Vredenburgkade 11

Bemuurde Weerd Westzijde 3
Waterstraat 27-29
Oudegracht 73
Oudegracht 85
Steenweg 6

Jacobikerk

St Jacobsstraat 171

Sint Augustinuskerk
Joyce Verdijk
Universiteitskwartier
Marketing
11 Het Werftheater
Tel: 06-11687466
12 BAK - basis voor actuele kunst
13 Akademietheater
joyce.verdijk@debijenkorf.nl
Oudegracht 69

Tom Broekman
Secretaris/Penningmeester
Openbare ruimte
Tel: 06-20738393
tombroekman@
broekmanderodewinkel.nl
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Arjan Kleuver
Voorzitter (onafhankelijk)
Toekomst & Onderzoek,
Ondersteuning ondernemers
Tel: 06-42679066
voorzitter@cmutrecht.nl
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Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager
Ondersteuning ondernemers
Tel: 06-39719777
centrummanager@cmutrecht.nl
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Stadsschouwburg

Universiteitskwartier
Contactpersoon: Redmar Hueting
redmar@cmutrecht.nl - 06-12796630

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

Z

Het Spoorweg
museum

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

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

N

Oudegracht 60

Pauwstraat 13A
Janskerkhof 17

14 Kinepolis City
Voorstraat 89

15 Stadsschouwburg
Lucasbolwerk 24

Janskerkhof 26

Hoogt 6

Servaasbolwerk 1A

Ganzenmarkt 14

Maliebaanstation16

Minrebroederstraat 11

Zonnenburg 2

Lange Nieuwstraat 106

Minrebroederstraat 21

Agnietenstraat 2
Agnietenstraat 1
Tolsteegbrug 1

Domplein 9
Domplein

Domplein 4

Hamburgerstraat 28
Springweg 50

Achter de Dom 1

Helling 7

Oudegracht 270

Geertekerkhof 23

Hamburgerstraat 9
Nicolaaskerkhof 8

Lange Nieuwstraat 36

08:00-17:00

Pieterskerkhof 5

08:00-17:00

Willemsplantsoen 2

Jaarbeursplein 6A

08:00-13:00

Jaarbeursboulevard 300

08:00-17:00

Jaarbeursplein

Kaartnr 02 Vredenburgkwartier / Moreelsepark 20192504
Janssen imagineering i.s.m. Flowresulting en Jochem Coenen

Communicatie
Tel: 06-16616285
tj@lawinecommunicatie.nl

Wat is er te doen deze winter?
15 december
20 december
21 december
21 december
27 december
11 januari
16 januari
2 maart
27 maart
9 mei		
4 oktober
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Twijnstraat en de kerstmarkt
Stomend Bierfestival
Swan Market
Winter Station Spoorwegmuseum (21 dec.- 5 jan.)
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht 2019
Nederlands Vioolconcours & Festival
Vakantiebeurs
Jaarbijeenkomst CMU
Tweetakt (27 maart - 12 april)
Dutch Harp Festival
Singelloop Utrecht
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OVERLAST IN UW
WINKELGEBIED?
Melden doet u zo:
1. E-mail:
bewonersmeldingen@utrecht.nl
2. Internet:
www.utrecht.nl/meldingen
3. Telefoon: 14-030
4. Via smartphone
(qr-code)
5. De app Utrecht
Slim Melden

