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HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER
VREDENBURGKWARTIER MUST SEES
1
Domtoren
2 1 TivoliVredenburg
Domkerk
3 2 Shoppen in Hoog Catharijne
DOMunder
4 3 Vredenburg markt (woe-, vrij- en zaterdag)
Paushuize
4
Kasteel
5
Pandhof
& Oudaen
Flora’s hof
6 5 Winkel van Sinkel
Karel V
7 6 Eten in de Drieharingstraat
Springhaver Theater
7
Shoppen
rondom de Steenweg
8
Museum
Catharijneconvent
9 8 De nieuwste singel van Utrecht
AAMU
10 9 Rondvaart met Schuttevaer (opstappunt)
Museum Speelklok
10
Pathé Rembrandt
11
Utrechts
Archief
Hoog Catharijne,
Lange Elisabethstraat,
Mariaplaats,
Lijnmarkt
Steenweg, Oudegracht
Domplein, ’t Wed
VVV Information Counter & Centre
VVV Utrecht Informatiecentrum
(locaties: Hoog Catharijne & Domplein)

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES
AAMU museum
Centraal Museum
Domtoren
DOMunder
Het Spoorwegmuseum
Het Utrechts Archief
Kruideniersmuseum
Museum Catharijneconvent
Museum Speelklok
Nederlands Volksbuurtmuseum
nijntje museum (miffy museum)
Rietveld Schröderhuis
Sonnenborgh museum & sterrenwacht
Universiteitsmuseum

Online citymap
You can find the city map online:
visit-utrecht.com.
This map includes local tips.
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Beatrix Theater Utrecht
Schillertheater
Stadsschouwburg Utrecht
Theater Kikker
Werftheater
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besuch-utrecht.de
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STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

visit-utrecht.com

STERRENWACHT
UNIVERSITEITSMUSEUM
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(B3)
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Stay connected!
Utrecht offers
free wifi for visitors.

bezoek-utrecht.nl
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In dit nummer…

Voorwoord…

Het hoofd koel houden

Domkwartier
(Springers) Stofferen is
thuis in de luwte van de
stad op de Springweg.
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Stadhuiskwartier
Minre voegt niets minder
dan pure sfeer toe aan de
Minrebroederstraat.
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In gesprek met…
Lid zijn van het
CMU-bestuur heeft de
blik van Marjolein Veenhof
verbreed.
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De gemene deler
Toch zoeken we in die gevallen naar de gemene deler, met het
belang van ondernemerschap in het centrum voorop gesteld.
Als het gaat om de toekomst van het centrum dan hoeven we het
niet op alle fronten met elkaar eens te zijn, maar er zijn genoeg
onderwerpen waarin iedereen het op hoofdlijnen met elkaar eens
is. De komende periode wordt er achter en voor de schermen
hard gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor het centrum
als onderdeel van de omgevingswet.

14

Dat kan simpeler
In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet
gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten en
regels op dat gebied bij gekomen. Zo ontstond een ingewikkeld
geheel, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet
eenvoudiger en beter. Daarom is er nu de Omgevingswet: één wet
die in totaal 26 andere wetten op het gebied van de leefomgeving
vereenvoudigt en bundelt.

Terwijl in Frankrijk de heetste temperatuur ooit wordt gemeten, proberen we in het centrum van Utrecht het hoofd
koel te houden. Al valt dat niet altijd mee. Als het gaat
over de toekomst van het centrum van Utrecht lopen de
gemoederen soms hoog op en dat leidt tot verhitte discussies. Nu geeft dat op zich niet want wrijving geeft glans.

Ondernemersfonds
Utrecht
OfU heeft ‘Vertrouwen in
de Toekomst’. Lees bij
ons de korte versie van
deze notitie.

Het hoofd koel houden
Grote stappen, maar niet snel thuis
Tentoonstelling Centraal Museum trekt veel bezoekers
Nederlands Filmfestival is trots op samenwerking
met ondernemers
Structurele steun voor ondernemersfonds
Singelloop Utrecht de gezelligste singelloop
Fietscoaches op het Stadhuisplein
Wie wij zijn en hoe u ons bereikt
Welkom in Utrecht
Wat is er te doen deze zomer?
Tips&Tricks
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Omgevingsvisie
Een van de zes instrumenten van de omgevingswet is de omgevingsvisie: een samenhangend, strategisch plan over de leefomgeving. Dat plan richt zich op de fysieke leefomgeving als geheel,
zodat het rekening houdt met alle ontwikkelingen die voor het gebied van belang zijn. De Omgevingswet schrijft voor dat het Rijk,
de provincies en gemeenten elk één omgevingsvisie vaststellen.
De omgevingsvisie komt in de plaats van gebiedsdekkende structuurvisies, sommige delen van de natuurvisie, verkeers- en vervoersplannen, strategische gedeelten van nationale en provinciale
waterplannen en milieubeleidsplannen.
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Colofon CMU Magazine verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Centrummanagement
Utrecht (CMU), een samenwerkingsverband van: • Vereniging van Commercieel Onroerend
goed eigenaren Utrecht Centrum • Stichting Utrechts Museumkwartier • Grootwinkelbedrijven
centrum Utrecht • Koninklijke Horeca Nederland • Ondernemersverenigingen uit de verschillende
centrumkwartieren
Hebt u vragen of opmerkingen aangaande CMU? Neem dan contact met ons op. Uw reactie
wordt gewaardeerd.
Postadres
Postbus 506
3500 AM Utrecht
06-39719777
info@cmutrecht.nl
www.cmutrecht.nl
Concept, realisatie,
Eindredactie en
Coördinatie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
06-16616285

Met dank aan
Arjan Kleuver
Jeroen Roose-van Leijden
Janneke van der Veer
Erik en Sandra van Doorn
Pauline Schreurs
Marieke Hendriks
Meindert Witvliet
Femke van Vlokhoven
Natasja Zak
Janneke Heinen

Redactie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
Vormgeving
Annelies van Roosmalen
(DTP-Express)
06-21282835
Fotografie
Thijs-Jan Lanning, Aad van Vliet,
Meindert Witvliet, Aafke Holwerda,
Angeliek de Jonge, Ramon Mangold,
Luka de Kruijf, 31pictures.nl

Meedenken en doen
CMU zit actief aan tafel bij het proces om tot een nieuwe omgevingsvisie te komen. Dit najaar wordt ook een beroep op ondernemers in het centrum gedaan om aan te haken en mee te
denken en te doen bij de uitdagingen die op het centrum af
komen. Denk hierbij aan de groei van de stad, het mobiliteitsvraagstuk, de verwachtingen van bezoekers en gebruikers
richting het centrum. Ik nodig u hierbij uit uw ideeën en suggesties voor het centrum met ons te delen tijdens onze bijeenkomsten dit najaar.
Door samen op te trekken en samen te werken, werken we aan
een omgevingsvisie die gaat bijdragen aan een toekomstbestendig en vitaal centrum. Hierbij zullen we, met ondernemers, bewoners en gemeente op zoek gaan naar de gemene deler terwijl we
de economische belangen van het centrum voorop blijven stellen.
Ik wens u namens het bestuur van Centrummanagement Utrecht
een ondernemende zomer toe.
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager
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Grote stappen,
maar niet
snel thuis

Ik heb trouwens sterk de indruk dat de Utrechtse politiek
CMU meer en meer als een waardevolle gesprekspartner
ziet. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele raadsleden die naar
het ‘politiek café’ kwamen dat Koninklijke Horeca en CMU
samen organiseerden. Ook wethouder Verschuure was aanwezig. De wethouders Van Hooijdonk (verkeer) en Diepeveen (openbare ruimte) nodigden ons uit eigen beweging
uit om eens bij te praten. Dat doe je niet als je denkt dat
we niks te melden hebben. Met bestuursleden Tom Broekman en Jan Hagenouw kunnen we tijdens die gesprekken
Dat zouden wij ook het liefst doen, maar daarvoor is het
helder weergeven wat we van het stadsbestuur nodig hebnoodzakelijk - of anders toch op zijn minst wenselijk - dat
ben en hoe we wederzijdse doelstellingen kunnen realiseren.
we andere stakeholders meekrijgen. Ik vermoed dat dat
Is het daarmee geregeld? Helaas niet. En dat is helemaal
wel gaat lukken, maar waar CMU grote stappen zet, zetten
geen onwil van het stadsbestuur, maar bureaucratie heeft
anderen de voet op de rem. Wij stellen ons op het standook z’n redenen. SP-raadslid Tim Schipper grapte daarover
punt dat wie betaalt ook bepaalt
eens: “Tussen droom en daad
‘Ik heb sterk de indruk dat
en in dit geval betaalt CMU. Een
staat de gemeenteraad.” En dat
bijkomende factor is dat we
is misschien niet helemaal waar,
de Utrechtse politiek CMU meer
mogelijk moeten aanbesteden.
maar wel een beetje.
en meer als een waardevolle
Omdat ik ook niet dagelijks
gesprekspartner ziet’
projecten aanbesteed, hebben
En ondertussen zijn we ook nog
we hierover advies gevraagd en
volop in gesprek over een nieuw
gekregen via Ondernemersfonds Utrecht.
convenant met de gemeente, betekent voortzetting van het
ondernemersfonds ook dat CMU zich moet beraden over de
Over voortzetting van dat ondernemersfonds wordt nu
invulling van het centrummanagement zelf, stoppen we veel
besloten. Het College van B&W heeft de raad voorgesteld
avonden in de totstandkoming van een omgevingsvisie en
door te gaan en de gemeenteraad organiseerde een inforvoeren we de druk op om nou echt grote stappen te zetten
matieavond om te horen wat de stad daarvan vond. CMU
in betere afvalinzameling.
was aanwezig om in te spreken en bestuurslid Marco Grob
voerde het woord. Niet in de laatste plaats omdat hij, als
Allemaal grote stappen, vind ik. Het gaat echt vooruit. Maar
directielid van het Centraal Museum, beter dan wie ook kon
het is een misrekening om te denken dat we daarmee ook
wijzen op de meerwaarde van het ondernemersfonds voor
snel thuis zijn.
cultureel Utrecht. Hoewel het ondernemersfonds voor politieke partijen ideologisch een beetje een vreemde construcArjan Kleuver
tie is, verwacht ik zeker dat de raad ook tot voortzetting zal
Voorzitter Centrummanagement Utrecht
besluiten. De successen zijn evident.
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Tekst: Arjan Kleuver, foto: Aad van Vliet

U wist al dat het CMU-bestuur had besloten fors meer
budget te reserveren voor marketing. We hebben
gewoon meer bezoekers nodig. Bestuursleden Joyce
Verdijk en Maryse François stoppen een enorme berg
tijd en energie in dit project, wat recentelijk resulteerde in een super spannende pitch. Vier marketingbureaus presenteerden hun plannen. Op het moment
van schrijven is de keuze voor het bureau bekend en
je zou denken: meteen beginnen!

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 spraken we met
Pauline Schreurs van (SPRINGERS) Stofferen op de Springweg.
domkwartier

(SPRINGERS) Stofferen, Springweg 132

‘De Springweg is een fijne
plek, in de luwte van de stad’
Als het om woninginrichting gaat is deze winkel op
de Springweg in de twintig jaar van haar bestaan een
begrip, zowel in als buiten Utrecht. “(SPRINGERS)
Stofferen staat samen met (SPRINGERS) Wonen al
sinds het begin als een huis.”

Opvallende naam
“De naam is ontstaan uit de straatnaam Springweg waar ik
twintig jaar geleden ben begonnen als (Springers) interieurs
- kleding- ontwerpen. Wij zien (SPRINGERS) als hoofdbetekenis, achter deze naam kun je verschillende activiteiten
hangen, zoals wonen, tuinen, projecten. We werken samen
met (SPRINGERS) Wonen en die samenwerking willen we
uitdragen. De samenwerking met (SPRINGERS) wonen staat
al sinds het begin als een huis.”
Trots
Ik ben trots op het feit dat we na 20 jaar een begrip zijn
zowel in als buiten Utrecht als het om woninginrichting gaat.
Mensen weten ons te vinden. In al die jaren hebben we niet
alleen een fijne en trouwe klantenkring opgebouwd, maar
ook een fijn netwerk van vakmensen met wie het heel fijn
samenwerken is.
Toeval
Pauline is bij toeval in deze branche beland. Nadat ze de
MTS voor Mode en Kleding had afgerond, ontwierp ze sportkleding en later kinderkleding. “Maar ik heb me nooit thuis
gevoeld als werknemer. Ik wilde graag eigen baas zijn.”
Gordijnen
Samen met Thomas Haukes deelde ze een atelier aan de
Vondellaan. Hij richtte etalages en winkels in, waarbij hij
regelmatig kwam met aanvragen voor gordijnen en interieuraccessoires. “In het begin maakte ik de gordijnen nog
zelf, maar de vraag werd snel te groot, dus dat moest ik
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uitbesteden, Zo ben ik me steeds verder gaan specialiseren,
met als gevolg dat ik nu al 25 jaar in de gordijnen zit.”
Na vijf jaar Vondellaan konden ze het pand huren op de
Springweg waar ze nu nog zitten. “Die kans hebben we aangegrepen met als gevolg dat ik nu al 20 jaar daar gevestigd
ben. En na al die jaren verveelt het nog steeds niet op de
Springweg. De Springweg is een fijne plek, in de luwte van
de stad. Doordat het geen a1 locatie is en daardoor minder
loop heeft, heb ik gerichte mensen binnen die (SPRINGERS)
nodig hebben.”
Domkwartier
Nog een zaak openen in Utrecht, daar heeft Pauline niet
echt behoefte aan, ze is thuis in het Domkwartier, maar een
paar vierkante meter er bij zou wel prettig zijn. “Het Domkwartier bruist. Er zijn veel kleine zelfstandige ondernemers.
Ik ben er daar een van. Die afwisseling van kleine bedrijfjes,
horecaondernemers en bewoners maakt dit centrumkwartier zo levendig. Je maakt onderdeel uit van het historische
centrum, terwijl je er net niet midden in zit. Een soort weg
van de snelweg. Dat is heel speciaal. Net nog ‘bereikbaar’
voor laden en lossen.
Toekomst
Wat de toekomst betreft wil Pauline dat haar bedrijf gezond
blijft en op zoek blijven gaan naar mooie stofmerken met
wie ze kan samenwerken en nog meer mooie interieurs
maken.

Wie, wat, waar & wanneer?
(SPRINGERS) Stofferen
Springweg 132
3511VW Utrecht
030 2364306
pauline@springersstofferen.nl
www.springersstofferen.nl

Openingstijden
Ma op afspraak
Di op afspraak
Wo 12:00 - 17:30
Do 12:00 - 17:30
Vr 12:00 - 17:30
Za 12:00 - 17:30
Zo gesloten

Tekst: Thijs-Jan Lanning Foto: (SPRINGERS)Stofferen

Raambekleding op maat
In de winkel van Pauline kun je terecht voor raambekleding
op maat, luxe stoffen, luxe kussens, vloerkleden en behang.
Als mensen gordijnen willen, komen ze vaak eerst langs in
de winkel. Daar vindt een oriënterend gesprek plaats. De
volgende stap is een afspraak bij de mensen thuis. “Ik wil
de mensen leren kennen en wat hun verwachtingen zijn.
Wil weten hoe het huis is ingericht. Zo krijg ik een goed
beeld van de sfeer. Op basis daarvan breng ik advies uit.
Bijvoorbeeld welke stoffen, welke kleuren en welke vorm.
Gordijnen zijn belangrijk. Ze brengen veel sfeer in huis. Dat
onderschatten mensen weleens.”

Tentoonstelling Centraal Museum trekt veel bezoekers
naar Utrecht
De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa is
een groot succes gebleken. Van december 2018 tot en
met maart 2019 jaar waren werken van Utrechtse navolgers van de Italiaanse schilder Caravaggio te zien
in het Centraal Museum.
Onderzoek
Uit onderzoek van Kantar, in opdracht van Utrecht Marketing
dat de campagne Hollandse Meesters rondom de expositie
heeft gevoerd, blijkt dat de tentoonstelling een zeer sterke
trekkracht heeft gegenereerd: van de ruim 110.000 bezoekers aan de tentoonstelling kwam 81 procent voor de ten-

toonstelling. Van deze extra bezoekers die voor de tentoonstelling zijn gekomen, heeft 61 procent ook nog iets anders
gedaan in het centrum van Utrecht. Niet alleen het museum
heeft geprofiteerd, ook de stad Utrecht.
Sterke trekkracht
Joost de Vries, Projectleider Onderzoek bij Utrecht Marketing: “De expositie is belangrijk geweest voor de positionering van het Centraal Museum en met deze effectmeting
hebben we kunnen aantonen dat cultuur een zeer belangrijke rol kan spelen in het aantrekken van extra bezoekers
naar de stad. Bijna 81 procent van de bezoekers kwam
voor de tentoonstelling naar
Utrecht. Zeven op de tien
(70 procent) van de bezoekers kwam speciaal voor
de tentoonstelling; voor 10
procent was het één van de
redenen om naar Utrecht te
komen. We hebben het dan
over bezoekers die niet in
Utrecht zelf wonen. Als je
dat omrekent naar unieke
bezoekers, blijkt dat de
tentoonstelling bijna 90.000
extra bezoekers naar Utrecht
heeft getrokken.”
Museumbezoek wordt
vaak gecombineerd
In het onderzoek is aan de
mensen die voor de tentoonstelling naar Utrecht zijn
gekomen gevraagd of zij nog
iets anders hebben ondernomen op deze dag. Bijna
61 procent van deze groep
(54.900 mensen) gaf aan
nog iets anders gedaan te
hebben. Met name café- en
restaurantbezoek valt op (38
procent), gevolgd door het
verkennen van het centrum
(15 procent) en winkelen
(12 procent). Acht procent
bezocht een ander museum
en zeven procent deed iets
anders cultureels.
Economische waarde
Uitgaande van een gemiddelde besteding per persoon
per dag van bijna 52 euro,
afkomstig uit landelijk onderzoek uit 2018 van NBTC
Holland Marketing onder
Nederlandse dagbezoekers
aan Utrecht (horeca, win-
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kels, overig), is de inschatting dat de economische waarde
voor de stad uitkomt op zo’n 2,9 miljoen euro. Een mooi
resultaat en het bewijs dat gezamenlijk campagne voeren,
zowel vanuit Utrecht Marketing als Centraal Museum, werkt
en zijn vruchten afwerpt. In de combinatie van verschillende
mediamiddelen zijn het met name de artikelen in kranten
en tijdschriften en de posters op straat die mensen op het
idee hebben gebracht om het Centraal Museum te bezoeken. Niet te onderschatten is uiteraard ook de aanbeveling
van vrienden en kennissen. Naast de positieve economische
spin off, is ook de artistieke waarde van de tentoonstelling
door de bezoekers op waarde geschat: 68 procent vindt de
tentoonstelling uitstekend/zeer goed en 57 procent van de
bezoekers is enthousiast over de tentoonstelling.
Toekomst
Utrecht Marketing is enthousiast over de meetmethode,
waarbij de trekkracht van een event of tentoonstelling in-

zicht geeft in het aantal unieke (cultuur) bezoekers dat een
stad trekt. Joost de Vries: “Door onderzoek te doen, kunnen
organisaties vanuit data slimmere keuzes maken en hun
inspanningen terug vertalen naar de waarde voor hunzelf,
maar ook voor de stad als geheel.”
Meer informatie: j.devries@utrechtmarketing.nl

De Hollandse Meesters in Utrecht & Amersfoort was
een campagne van Utrecht Marketing en Citymarketing
Amersfoort rondom twee exposities: MAESTRO VAN
WITTEL in Kunsthal KAdE in Amersfoort en Utrecht,
Caravaggio en Europa in het Centraal Museum in
Utrecht. De campagne had onder andere als doel om
de cultuurreputatie van Utrecht en Amersfoort te versterken.

14 & 15 september: Uitfeest
Het tweede weekend van september staat met het
Uitfeest in het teken van de feestelijke start van het
cultureel seizoen. In nauwe samenwerking met de
vele aanbieders in de stad laat Culturele Zondagen het
brede en diverse Utrechtse cultuuraanbod zien.
Op de zaterdag ligt de nadruk op het zelf doen en op zondag
ligt de focus op kijken en luisteren. Op zaterdag bieden
diverse aanbieders van vrijetijdskunsten een programma
aan met workshops, presentaties, demonstraties, cursussen,
stadswandelingen en rondleidingen.
Op zondag presenteren de diverse kunstsectoren een door
hen samengesteld programma van veelal professionele
makers. Dit jaar valt de eerste dag van het Uitfeest ook
samen met Open Monumentendag dat deze keer als thema
Kunst & Vermaak heeft. Op enkele historische locaties zijn
dan ook optredens te bezoeken die aansluiting vinden bij
het Uitfeest.
Kijk voor meer informatie op culturelezondagen.nl

Welkom terug in het stadhuis!
“Welkom terug in het stadhuis, en wat zijn we blij dat de verbouwing achter de rug is.” Met deze woorden heetten de ondernemers uit het Stadhuiskwartier de gemeenteraad welkom in een
prachtig opgeknapt stadhuis. Burgemeester Van Zanen kreeg een
kleurrijk welkomstcadeau aangeboden.
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Zaak in beeld
Het Stadhuiskwartier zit vol met mooie, unieke winkels, bedrijven en horeca. Wij willen wel eens
weten wie en wat er achter die ‘zaken’ schuilgaan. Deze keer gingen we op bezoek bij Marieke
Hendriks van Minre/Boutique & Coffee.

stadhuiskwartier

Minre Boutique & Coffee, Minrebroederstraat 23

‘Wij voegen sfeer toe, pure sfeer’
De 26-jarige Marieke Hendriks is geboren en getogen
in Utrecht en is al van kleins af aan bezig met kleding
en interieur. Utrecht heeft op dat gebied van alles te
bieden, maar naar mate ze ouder werd, miste ze toch
de aparte boetiekjes in de stad. Als ze ging shoppen,
deed ze dat overal behalve in haar geboortestad.
Interieur en kleding waren altijd al haar grote passies. Nadat ze de opleiding Mode en Mediadesign had
afgerond, sprong ze in het diepe en ging aan de slag
met Minre op de Minrebroederstraat.
Hoe zou je Minre omschrijven? Is het een winkel, is het
horeca?
“Minre is een bijzondere en gezellige boutique met als
extraatje lekkere koffie. Je kunt hier terecht voor aparte,
betaalbare kleding, sieraden en accessoires. Elke week
komen er nieuwe items binnen waardoor iedereen nieuwsgierig blijft. De klanten worden altijd heel hebberig!”
Een winkel dus, waar je ook nog eens lekkere koffie kunt
drinken… wat vind jij eigenlijk van het horeca- en winkelaanbod in het centrum?
“In Utrecht heb je superveel leuke horecagelegenheden! Er
komt steeds meer bij. Allemaal unieke plekjes. Het winkel-

aanbod in Utrecht vind ik daarentegen een beetje schaars.
Er zijn te veel ketens en te weinig aparte winkeltjes. Door
het actief kenbaar maken dat winkels met een gemengde
bestemming tot de mogelijkheden hoort en wordt gestimuleerd, wordt Utrecht aantrekkelijker voor ondernemers om
een conceptstore te willen/kunnen starten.”
En geldt dat ook voor het Stadhuiskwartier?
“Ik voel me thuis in dit centrumkwartier. Het Stadhuiskwartier is gezellig en mooi. Je vindt er leuke en gezellige
horeca, leuke en unieke winkeltjes, mooie kerken en oude
gebouwen. Sfeer dus.”
Wat voegt Minre toe aan het Stadhuiskwartier en wat vind
je eigenlijk van de verdeling van het centrum in kwartieren?
“Minre voegt sfeer toe. Pure sfeer. Ik vind de verdeling van
de stad in kwartieren een heel goed idee. Het maakt de stad
overzichtelijk, vooral voor toeristen.”

Wie, wat, waar & wanneer?
Minre
Openingstijden
Minrebroederstraat 23
Ma gesloten
3512GS Utrecht
DI 10:00 - 18:00
06 52417604
Wo 10:00 - 18:00
marieke@minre.nl
Do 10:00 - 20:00
www.minre.nl
Vr 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo 12:00 - 17:00
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Tekst en foto: Thijs-Jan Lanning

Hoe ziet de toekomst van Minre er uit?
“Ik zou heel graag een tweede locatie openen in de toekomst. Maar de kers op de taart zou een eigen kledinglijn
zijn! Maar voor de korte termijn zit er nu eerst een webshop aan te komen. We gaan eerst maar eens kijken hoe
dat loopt en dan zien we wel verder. Maar dromen voor de
toekomst heb ik genoeg!”

CMU Nieuwe Stijl: Openbare Ruimte

In gesprek met Marjolein Veenhof, bestuurslid CMU

‘Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het schoon
en bereikbaar houden van het centrum’

Familiebedrijf
Zestig jaar bestaat het familiebedrijf. En al die jaren met
datzelfde prachtige uitzicht op de Dom en de Oudegracht.
Verhuizen deed het bedrijf van de familie Reijers nooit. Het
juweliersvak zit in de familie. Begonnen ooit de ouders van
broer Ruud met de zaak in 1959, inmiddels heeft hij de
zaak overgenomen en werkt ook zus Marjolein in de zaak.
“Net als mijn broer groeide ik ook op tussen de sieraden en
horloges. Net als hij, koos ik er voor eerst elders ervaring op
te doen. Nadat mijn broer de zaak had overgenomen, trad
ik ook toe tot het familiebedrijf. Vijf jaar geleden is dat al
weer.”
Openbare ruimte
Sinds een half jaar zit Marjolein ook in het bestuur van CMU
namens het Vredenburgkwartier en met als aandachtsgebied Openbare Ruimte. “Ik heb de eerste maanden vooral
meegekeken. Tijdens die periode besloot ik aan te haken bij
mijn collega-bestuurslid Tom Broekman en me te bekommeren om de openbare ruimte. Ik hoop dat ik iets kan bijdragen aan het schoon en bereikbaar houden van het centrum.
Lid zijn van het bestuur heeft mijn blik enorm verbreed. Ik
weet nu veel meer wat er in de verschillende kwartieren
speelt.”
Wij-gevoel
Tot voor kort was ze nog niet echt bekend met de werkzaamheden van CMU. “Ik heb het idee dat het minder leeft
in dit deel van het centrum. Niet iedereen is op de hoogte
van het bestaan, wat centrummanagement voor ze kan
betekenen en hoe ze daar ook zelf hun input aan kunnen
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leveren. Dit heeft ook te maken met dit centrumkwartier
en het grote aantal filiaalbedrijven. Maar er valt hier wel
iets voor ons te winnen. Zo denk ik dat het goed is om met
elkaar nog beter te proberen een wij-gevoel te creëren
om zaken wel te kunnen oppakken. Dus dat je makkelijker
iemand binnen CMU kunt aanspreken die een luisterend oor
heeft voor de problemen of ideeën die je hebt.”
Aantrekkelijker
Met de nieuwe inrichting van centrummanagement hoopt
Marjolein dat het voor ondernemers in het centrum duidelijker wordt dat ze zelf invloed op de kwaliteit, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het centrum kunnen hebben.
“Mijn collega’s Maryse en Joyce houden zich bijvoorbeeld
bezig met marketing. Zij zetten zich, samen met Utrecht
Marketing, keihard in om het centrum aantrekkelijk te houden voor bezoekers in de lange periode dat de restauratie
van de Domtoren gaat duren. Dat wij ons daar voor inzetten, dat doen voor alle ondernemers in het centrum én veel
bereiken, dat mag iedereen weten! En dat geldt dus ook
voor het aandachtspunt Openbare Ruimte waar ik mij met
mijn collega’s voor inzet. De stad wordt namelijk nog veel
aantrekkelijker als hij schoon, veilig en bereikbaar is.”
Knap en dapper!
Ondanks dat Marjolein over het geheel genomen positief is
over de toekomst van het centrum, maakt ze zich zorgen
over de bereikbaarheid van de stad. Zeker nu en de komende jaren nog tijdens alle werkzaamheden. Maar positivisme
en blijdschap overheersen. Immers: “Wat af is, is wel mooi!
Het klinkt cliché, maar als je maar geduld hebt, komt alles
goed! Zo vind ook ik het zonde dat veel gerenommeerde
bedrijven vertrekken uit het centrum, maar er komen ook
hele leuke winkels en horecagelegenheden voor terug. Er
is jong ondernemerschap en dat vind ik knap en dapper! Ik
denk dat dit een golfbeweging is die er altijd zal zijn. Ik zie
de toekomst wel positief in. Weet je: het is ook gewoon leuk
in deze stad!”

Tekst: Thijs-Jan Lanning, foto: Aad van Vliet

Als klein meisje van zeven liep ze al rond in de winkel
van haar ouders op de Choorstraat. Punte Juwelier
mag zich inmiddels de langstzittende zelfstandige
juwelier van de stad noemen. Sinds vijf jaar werkt
Marjolein Veenhof in de zaak van haar broer, en sinds
een half jaar is ze bestuurslid van CMU.

Hart voor het centrum

Centrum Magazine Utrecht gaat in gesprek met een betrokken persoon
verbonden aan het centrum door een winkel, horecagelegenheid of
organisatie. Deze keer gingen we in gesprek met Erik en Sandra van
Doorn van Broese Boekverkopers in het Vredenburgkwartier.
Het Vredenburgkwartier staat bekend om zijn vele winkels en horecagelegenheden. Veelal vind je hier de grote ketens en ook menig
restaurant en café mag hier op landelijke bekendheid rekenen. Maar
onderschat ook de diversiteit niet in dit centrumkwartier. Er zijn tal
van ondernemers die iets speciaals willen neerzetten in dit kwartier,
die hun nek uitsteken.

‘Broese kiest met
Post Utrecht voor
vernieuwende
boekhandel in een
monumentaal pand’

Wie, wat, waar & wanneer?
Broese Boekverkopers
Stadhuisbrug 5
3511 KP Utrecht
030 - 233 5200
klantenservice@
broeseboekverkopers.nl
www.broeseboekverkopers
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Het voormalige postkantoor aan de Neude wordt door
a.s.r. real estate momenteel omgebouwd tot een multifunctioneel complex, waarin ook de nieuwe Centrale
Bibliotheek, foodmarkt van Albert Heijn, diverse winkels
en horeca worden gevestigd.
Naar verwachting wordt Post Utrecht vanaf het derde
kwartaal 2019 gefaseerd opgeleverd, zodat het monumentale gebouw in het eerste kwartaal van 2020 de
nieuwe bestemming in Utrecht wordt. Naast Broese
worden ook Bever Sport en Sostrene Grene aan de zijde
van de Oudegracht gevestigd. Ahold opent aan de zijde
van de Potterstraat in het souterrain een nieuw foodmarkt concept. De entree van de Centrale Bibliotheek
en de openbare fietsenstalling zijn te bereiken aan de
Neude-zijde.

Centrum
management

Boekverkopers
De huidige locatie is natuurlijk nog steeds prachtig. Midden in het centrum, tegenover het stadhuis en op slechts
twee steenworpen afstand van de Dom. Broese Boekverkopers, want die toevoeging moest wel achter de naam
komen, is een vertrouwd adres voor de Utrechtse boekenliefhebber en ver daarbuiten. Na een befaamd verleden onder de namen Broese Kemink, Broese Wristers en
Selexyz Broese, leek in 2014 onder de naam Polare een
einde te komen aan de rijke geschiedenis van de boekhandel in hartje Utrecht. Tot dat op 28 maart van dat jaar
bekend werd dat Erik en Sandra van Doorn, eigenaren van
boekhandel Kramer & van Doorn in Zeist, de winkel nieuw
leven in gingen blazen. Daarmee kwam de oude vertrouwde naam Broese weer terug in het straatbeeld. Broese
Boekverkopers was een feit.
Post Utrecht
De boekhandel is een van de grootste in Nederland en
heeft in Utrecht een geschiedenis die teruggaat naar 1845.
Een begrip in Utrecht en omgeving. Ten tijde van het
gesprek dat wij hadden met het echtpaar Van Doorn, werd
duidelijk dat de al langer spelende vraag over verhuizing
van Broese naar het nieuw ontwikkelde postkantoor op
de Neude, beantwoord werd. Wat niemand meer leek te
verwachten, gebeurde toch: vanaf begin 2020 is Broese te
vinden in het monumentale ‘Post Utrecht.’
Gekoesterde wens
De Stadhuisbrug wordt dan na al die jaren verlaten en
ingeruild voor een prachtige nieuwe locatie aan de Oudegrachtzijde van het multifunctionele complex en daarmee
volgt Broese de Openbare Bibliotheek die eerder al koos
voor die plek. Zo blijven de twee elkaar op hun nieuwe
locaties dus trouw. Voor Broese gaat hiermee een gekoesterde wens toch nog in vervulling, want lang leek het er op
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dat de boekhandel de ‘bieb’ niet zou kunnen volgen naar
het nieuwe complex. “Hier zijn wij natuurlijk ontzettend
blij mee”, aldus Erik en Sandra van Doorn. “Wij kijken er
naar uit op deze inspirerende locatie een onderscheidende
boekhandel voor de stad Utrecht neer te zetten, zowel in
formaat als in kwaliteit zoals die sinds jaar en dag van ons
wordt verwacht. Ook is het prettig dat de gewaardeerde
samenwerking met de bibliotheek op deze wijze weer
onder één dak voortgezet kan worden. Een boekenpaleis
gericht op de toekomst dat een ‘City of Literature’ waardig
zal zijn in deze, in vele opzichten, uitdagende tijden!”
Iconische naam
Vijf jaar geleden is het al weer dat Erik en Sandra van
Doorn de failliete boedel van Polare overnamen en de iconische naam weer terug brachten. “Het eerste wat we deden was de naam Broese in ere herstellen. Want hoe kun
je die nou weggooien? Voor het eerst was de boekhandel
geen onderdeel meer van een keten en konden we zelf het
beleid in de winkel bepalen. Zo zijn we weer teruggegaan
naar het aanbieden van een groot assortiment. Dat is ook
onze kracht in onze winkel Kramer & Van Doorn in Zeist.
En dat loopt goed. Waarbij we moeten zeggen dat Broese
het natuurlijk als winkel nooit slecht heeft gedaan, dit in
tegenstelling tot de ketens waartoe het heeft behoord. De
overname van Broese is een verrijking van ons leven.”
Van Vredenburgkwartier naar Stadhuiskwartier
De eigenaren van Broese kunnen de verdeling van het
centrum in kwartieren vooral waarderen vanwege het onderscheid dat daarmee wordt aangebracht in de verschillende delen van het centrum. “Zonder deze verdeling, zou
het centrum een te groot geheel zijn. Dan zijn er ook te
veel verschillende belangen en bereik je uiteindelijk niets.
Binnen afgebakende, kleinere gebieden is de saamhorigheid groter en gedeeld belang leidt tot meer. Wij hebben
persoonlijk niet zo veel met het Vredenburgkwartier an
sich, maar wel met dit deel van het centrum. Wij zitten
natuurlijk ook in de uiterste hoek van het gebied. Wel denken wij dat het voor de consument niet zo veel uit maakt.
Maar de indeling leidt wel tot een meer professionele en
persoonlijke benadering voor, door en namens de ondernemers.”
Vanaf 2020 dus vinden we Broese terug in het Stadhuiskwartier maar nog steeds met uitzicht op de Oudegracht.

Tekst: Thijs-Jan Lanning, foto: Angeliek de Jonge

Neem maar eens het Zeister ondernemersechtpaar
Van Doorn. Een paar jaar geleden staken zij behoorlijk hun nek uit door de naam Broese weer terug te
brengen op de Stadhuisbrug, de plek waar het al
sinds 1974 had gefloreerd. Inmiddels zijn ze al weer
vijf jaar thuis in het Vredenburgkwartier. Maar niet
voor lang meer, want begin 2020 worden ze trotse
medebewoners van het monumentale herontwikkelde postkantoor op de Neude: Post Utrecht in het
Stadhuiskwartier.

Nederlands Film Festival 2019

‘Trots op
een nieuwe
samenwerking
met lokale
ondernemers’

Jaarlijks, aan het begin van het najaar, vindt het
Nederlands Film Festival (NFF) plaats. Dus ook dit
jaar weer is Utrecht tien dagen lang de filmhoofdstad
van Nederland. Het beste van de Nederlandse film,
televisie en interactive komt samen op de 39e editie
van het Nederlands Film Festival in Utrecht van
27 september tot en met 5 oktober 2019.
Spelende mens
Laat je meevoeren door gloednieuwe premièrefilms, documentaires en TV-series en kijk je ogen uit bij interactieve
installaties. Beleef het veelzijdige aanbod boordevol grensverleggende filmbeleving dat dit jaar in het thema staat van
de Homo-ludens, oftewel ‘spelende mens’.
Samenwerking met CMU
Van inspirerende gastprogrammeurs die als Blikverruimers
een verdiepend themaprogramma samenstellen, de gratis
te bezoeken filmvoorstellingen in de Janskerk en de publiek
toegankelijke NFF Interactive Expo in de Academiegalerie
en IMPAKT tot de Talkshows in de Winkel van Sinkel.
Utrecht is de filmhoofdstad van Nederland. Bezoek het
festivalhart in de Winkel van Sinkel waar iedere filmliefhebber samenkomt, wandel naar een van de bioscopen zoals
het Louis Hartlooper Complex in het Museumkwartier of
bezoek een van de rode loper premières in Stadsschouwburg Utrecht.
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Het NFF is trots op een nieuwe samenwerking met lokale
ondernemers en CMU. U en uw klanten zijn welkom bij de
gezamenlijke vertoningen in de Janskerk of een van de andere Nederlands Film Festival events!
Kijk voor meer informatie op filmfestival.nl
Zie je op het Nederlands Film Festival!
Een van de documentaires op het Nederlands Film Festival is de documentaire Turn! van de Utrechtse regisseur Esther Pardijs. Turn! gaat over de hoop en vrees
van ouders binnen een zekere opvoedparadox. Esther
Pardijs volgt in de film haar zoontje en de wijze waarop
ze hem zelf begeleid in de turnwereld. Ook volgt ze
enkele andere ouders die in hetzelfde topsportschuitje
zitten. Het gaat in de film niet om goed of fout gedrag,
maar wel om de worsteling die opvoeden in deze tijd, in
de geïntensiveerde omgeving van de topsport, met zich
mee brengt. Turn!, geproduceerd door Conijn Film, is
een intieme, persoonlijke film die deze paradox van de
opvoeding in beeld brengt en onderzoekt.
Tickets voor de publiekspremières zijn verkrijgbaar
via filmfestival.nl/voorverkoop. Het NFF vindt plaats
van vrijdag 27 september tot en met zaterdag 5 oktober 2019.

Nieuwe fietsenstalling met 900 plaatsen
Het centrum krijgt er een fietsenstalling met 900 plaatsen bij. De gemeentelijke, openbare stalling opent
begin 2021 in de kelder van winkel- en kantorencomplex House Modernes (voorheen de Planeet) op de
hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat.
Met de opening van deze stalling en die onder
het oude postkantoor op de Neude met 700
plekken in 2020, groeit het aantal fietsparkeerplaatsen in permanente en tijdelijke stallingen
langs de fietsroute Vredenburg-Neude-Janskerkhof met ruim 40 procent tot circa 3.700
plaatsen. Dat past in de ambitie van de gemeente om de komende jaren de fietsenstallingen aan de randen van het voetgangersgebied
sterk uit te breiden. Zo blijft de binnenstad
goed bereikbaar en krijgt de voetganger in
het voetgangersgebied de ruimte, met zo min
mogelijk op straat geparkeerde fietsen.
De gemeente heeft met de ontwikkelaar een
huurovereenkomst gesloten om voor langere
tijd een fietsenstalling in de kelder van House
Modernes te kunnen exploiteren. De entree
van de stalling komt aan de Lange Viestraat,
langs het fietspad.

Structurele steun voor Ondernemersfonds Utrecht
Ondernemersfonds Utrecht (OfU) blijft ook vanaf
2020 bestaan. Ondernemers kunnen via het fonds investeren in gezamenlijke faciliteiten. Het budget van
6,7 miljoen euro wordt betaald via de OZB-belasting
op niet-woningen. Het college stelt de raad voor om
deze regeling voort te zetten. Het voortbestaan van
OfU is ook van groot belang voor CMU.
Via het ondernemersfonds worden in winkelstraten bijvoorbeeld bloembakken en verlichting rond de feestdagen
betaald. Andere voorbeelden zijn een
buurtconciërge in Utrecht Oost en het
hoogwaardige cameratoezicht dat door
acht bedrijventerreinen gezamenlijk
werd geregeld. Het ondernemersfonds
is in 2012 opgericht voor eigenaren
en gebruikers van panden die geen
woning zijn, zoals winkelpanden,
kantoren, bedrijven, horeca, musea,
sportkantines, parkeergarages, scholen en ziekenhuizen. Veel eigenaren
en gebruikers hebben zich sindsdien
georganiseerd en gebruiken het fonds
voor investeringen in gezamenlijke
faciliteiten.
“Uit een evaluatie blijkt dat het ondernemersfonds kan rekenen op grote
steun bij ondernemers en andere
groepen die op het fonds een beroep
kunnen doen”, zegt wethouder Klaas
Verschuure (Economische Zaken).
“Het fonds draagt bij aan veiligheid,
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leefbaarheid en het verlevendigen van bijvoorbeeld winkelstraten.”
Voorzitter Hans de Leeuw van het ondernemersfonds
reageert verheugd op het voorstel van het college. “Het
onderstreept dat het ondernemersfonds zich de laatste jaren
heeft bewezen als een waardevol instrument. Het fonds
brengt verschillende partijen bij elkaar die op wijkniveau
initiatieven ontplooien die bijdragen aan een economisch
vitale stad. We kijken ernaar uit om de komende jaren deze
belangrijke rol te blijven spelen.”

Ondernemersfonds Utrecht heeft Vertrouwen
in de Toekomst
Ondernemersfonds Utrecht stelde ter gelegenheid
van de verlenging van het fonds een notitie op onder
de titel ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Hier kunt u de
korte versie van het stuk lezen. Het volledige stuk is
te lezen op www.ondernemersfondsutrecht.nl.
Vertrouwen
Het op initiatief van een aantal ondernemerscollectieven
mogelijk maken van een ondernemersfonds in 2011 was
een vooruitstrevend en moedig besluit van de Utrechtse
gemeenteraad. Bij gebrek aan een kwantitatieve draagvlakpeiling moest er met name vertrouwen gewekt worden bij
de toekomstige gebruikers van het fonds. Uit het document
‘Haalbaarheid en inrichting Ondernemersfonds Utrecht’ uit
september 2011 kwam naar voren dat er beperkte weerstand was tegen de komst van een fonds, maar dat écht
enthousiasme ook nog beperkt was tot een relatief kleine
groep koplopers. Het grootste deel van de betrokken belanghebbenden was afwachtend en zakelijk. Men vond dat
er eerst maar eens besloten moest worden.
Breed vertrouwen in het bestuur was ook nodig voor de stad
om het fonds langzaam maar zeker te omarmen en volop te
gaan benutten. Het vertrouwen dat aanvragen op een objectieve manier beoordeeld zouden worden, het vertrouwen dat
het geld op een transparante en degelijke manier beheerd
zou worden en het vertrouwen dat dit een fonds is en blijft
van, voor en door ondernemende mensen. Voordat vertrouwen is het van wezenlijk belang dat het fonds van onderaf
is georganiseerd, het geld van de partijen is die het opbrengen, het bestuur de aanvragen marginaal toetst op inhoude-

Sterre Hijlkema wordt als buurtconciërge in Utrecht Oost betaald vanuit OfU.
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lijke aspecten (dit is het mandaat van het trekkingsgebied
zelf), transparantie voorop staat, en het karakter laagdrempelig is en ene minimaal mogelijke regeldruk heeft.
We kunnen stellen dat OfU een breed draagvlak heeft bij
ondernemend Utrecht en dat men de weg naar het fonds
definitief heeft gevonden. De uitkomsten van de recente
evaluatie door de gemeente Utrecht en de eigen jaarcijfers
bevestigen dit. Als bestuur streven wij echter continu naar
verbetering en nieuwe wegen om het opgebrachte geld zo
efficiënt en effectief mogelijk te besteden. Wij zijn ook van
mening dat er met inachtneming van bovenstaande principes nog ontwikkelpotentieel valt te behalen voor het fonds.
Er is geïnvesteerd in een groot en sterk betrokken netwerk.
Nu dat netwerk er is, wil OfU stimuleren dat men het fonds
optimaal benut met een maximale impact. Nu al speelt onze
staf een belangrijke verbindende rol in de stad tussen verschillende belanghebbenden, stakeholders en initiatieven. De
afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor activatie en
het vergroten van de bekendheid. Zonder dit los te laten kan
de aandacht langzaam maar zeker ook worden verlegd.
Toekomst
De wensen voor gebiedsoverstijgende- en sectorale samenwerking, strategische plannen en visievorming worden
gehoord en wij bieden ruimte om hierin te investeren. Het
fonds blijft van onderaf georganiseerd, maar de collectieven
worden begeleid in, en gestimuleerd tot visievorming en
verdere professionalisering.

Fondsmanager Alan Grommers tijdens een relatiebijeenkomst van OfU.

Gebiedsoverstijgende- en stadsbrede initiatieven
OfU speelde eerder al een belangrijke rol bij de begeleiding
van, en activatie rondom gebiedsoverstijgende projecten en
grote evenementen, zoals bijvoorbeeld de Tour de France in
2015, 100 jaar De Stijl in 2017 en de gezamenlijke aanbesteding van het cameratoezicht op bedrijventerreinen.
Het ondernemersfonds is een partner voor die initiatieven
die bijdragen aan de doelstellingen, maar dan nog moet er
soms gekozen worden. Om die keuzes op een onderbouwde
manier te kunnen maken, orienteert het bestuur zich de
komende jaren op enkele strategische thema’s. Voor de
vaststelling hiervan gaan wij samen met onze Raad van
Advies proactief informatie ophalen binnen ons aanzienlijke
netwerk, onder andere middels een enquête. Leden van de
RvA gaan daarnaast het gesprek aan met de verschillende
sectoren en partners in de stad en brengen op basis daarvan advies uit. Aan de hand van deze thema’s wordt vervolgens besloten welke initiatieven extra aandacht krijgen van
OfU. Voor de thema’s alloceren we gericht uren vanuit onze
eigen begroting. De uiteindelijke financiering van de projecten blijft lopen via de trekkingsgebieden.
Verbinden
De 100% gebiedsgeoriënteerde indeling van de trekkingsrechten zorgt er voor dat de verschillende sectoren binnen
een bepaald gebied elkaar opzoeken en samenwerken. Er
zijn tal van voorbeelden door de stad heen waar dit tot
onverwachte samenwerkingen heeft geleid met vaak mooie
resultaten. Een in het oog springend voorbeeld is de samenwerking in het Werkspoorkwartier, waar de traditionele bedrijvenkring succesvol de handen ineen heeft gesloten met
de creatieve sector. Elders in de stad is bijvoorbeeld ook de
aanwezigheid van onderwijs, sport en zorg steeds prominenter. Nu deze samenwerking binnen de gebieden vorm
krijgt, zetten wij ook in op bredere samenwerking tussen

de gebieden en binnen sectoren. De bedoeling is vooral dat
men meer van elkaar leert. Nu al beweegt zich een boeiend
en dynamisch netwerk rond het fonds. Dat gaan wij verder
uitbouwen en beter benutten. We zetten daarbij nog sterker
in op inspiratie- en themabijeenkomsten, inter- en supervisie en stellen kopgroepen samen.
Bundelen
Sommige zaken kunnen slimmer en efficiënter. Zo gaan wij
onder andere samen met de gemeente onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om het bestellen van de hanging baskets
in de stad te centraliseren en hierbij te coördineren. We kijken ook naar mogelijkheden om te begeleiden en adviseren
op het gebied van aanbestedingen en contractvorming en
bieden de mogelijkheid om offertes te toetsen op marktconformiteit.
Tot slot
Een fonds voor en door ondernemers in de breedste zin
van het woord; met dat uitgangspunt werd OfU gestart in
2012. Het is een succesvol recept gebleken; de stad Utrecht
is geen instituut maar een pluriform geheel dat continu in
beweging is. Het model van OfU is daar bij uitstek geschikt
voor. De belanghebbenden in de wijken hebben de beste
positie om te weten wat er in hun eigen omgeving speelt en
kunnen daarop acteren. Aan ons de taak om te zorgen dat
zij zo goed mogelijk toegerust zijn om actie te ondernemen
en om de samenwerking te verbreden op het moment dat
de situatie daar om vraagt. Het fonds zelf beweegt ook mee
met de tijd, zonder de voornaamste uitgangspunten uit het
oog te verliezen. Dat geeft vertrouwen en perspectief voor
de lange termijn.

Outsider art kunstenaar Derk Wessels ontwierp deze muurschildering in
De mobiele informatiebalie op Utrecht Centraal, vanuit OfU betaald.
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Lauwerecht (uitvoering: JanIsDeMan).

Singelloop Utrecht de gezelligste singelloop van Nederland
De oudste, snelste en gezelligste Singelloop van Nederland gaat zondag 6 oktober 2019 voor de 69e keer
van start. Traditioneel liggen de Maliebaan en het
Wilhelminapark klaar om te deelnemers te ontvangen.

De ondernemers van Utrecht
De Singelloop Utrecht is uitgegroeid tot een groot evenement waarbij de betrokkenheid van inwoners en bedrijven
onmisbaar is. Vele bedrijven openen de deuren, waaronder
ontmoetingsplek Maliebaan 45. De organisatie van de Singelloop Utrecht gaat graag in gesprek met de ondernemers
van de stad om ze te betrekken bij dit gezellige loopevenement. Voor meer informatie neem contact op via info@
singellooputrecht.nl.

Oudste stratenloop van Nederland voor jong en oud
De Singelloop Utrecht draagt met trots het vaandel van
oudste stratenloop van Nederland met het snelste 10 km
parcours ter wereld langs de authentieke Utrechtse singels.
Het loopevenement kent onderdelen voor jong en oud. In de
ochtend lopen kinderen de Partou Kids Run 1 km of 2.5 km,
in de middag starten de Singelloop 5 km en 10 km. In 2018
trok de Singelloop Utrecht ruim 11.000 enthousiaste deelnemers, maak jij hier ook dit jaar onderdeel van uit?
Programma:
11:30 uur - Start
12:00 uur – Start
13:00 uur – Start
Runs
14:00 uur – Start
Runs

Hartstichting: onderzoek naar een gezond kloppend
hart!
Het goede doel van deze 69e editie van de Singelloop
Utrecht is de Hartstichting. De Hartstichting steunt onderzoek naar nieuwe methoden om een betrouwbare diagnose
te kunnen stellen en hart- en vaatziekten eerder op te
sporen en op te lossen. Deelnemers kunnen bij inschrijving
doneren en een eigen sponsoractie starten. HARTlopers
doen namens de Hartstichting mee om geld in te zamelen.

Partou Kids Run 1 km
Partou Kids Run 2.5 km
5 km gepresenteerd door AD en Business
10 km Singelloop Utrecht en Business

Uiteraard zouden wij het geweldig vinden als u de lopers
komt aanmoedigen of zelf aan de start staat op de Maliebaan. Graag tot ziens op of langs het parcours!

Fietscoaches op het Stadhuisplein
Van dinsdag 25 juni tot en met zaterdag 20 juli zijn
op het Stadhuisplein fietschoaches actief. De fietscoaches zullen proactief fietsers benaderen om ze te vragen in de fietsenstalling of op een minder hinderlijke
locatie te stallen. De fietscoaches zijn te herkennen
aan rode windjacks met daarop ‘Fietscoach’.

Aanvraag evenementenfonds
Utrecht vóór 1 augustus 2019

Tijdelijke wegmarkeringen
Om meer te leren over (het sturen van) stallingsgedrag
wordt geëxperimenteerd met tijdelijke markeringen op
straat. Dit zijn ecologische prints die na de inzet van de
fietscoaches worden verwijderd. Specifieker wordt er in de
omgeving van de stalling geëxperimenteerd met wayfinding
op de grond, en wordt bij de Ganzenmarkt ‘vrijhouden voor
nood- en hulpdiensten’ geplaatst met verwijzingen naar de
stalling.

Foto’s Thijs-Jan Lanning

Evenementenorganisatoren die in 2020 in aanmerking
willen komen voor een bijdrage voor hun evenement,
kunnen nog tot 1 augustus 2019 een aanvraag doen
bij het evenementenfonds van de gemeente Utrecht.
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Met het evenementenfonds wil Utrecht evenementen stimuleren die de identiteit van de stad versterken. Dit kunnen
zowel grootschalige als kleinschalige evenementen zijn.
Richtlijn is dan dat de kleinere events kunnen groeien of
zich spreiden over meerdere locaties door de stad.
De voorwaarden voor deelname staan beschreven op de
website. Hier staat ook stap voor stap hoe een aanvraag
ingediend kan worden.

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

Hilko Hartog

Hans Berkhuijsen

Centrummanager

Toekomst & Onderzoek

Bestuurslid

Ondersteuning ondernemers

Tel: 06-22496147

Tel: 06-5396823

Tel: 06-39719777

Hilko.hartog@vastned.com

utrecht@oilvinegar.nl

Arjan Kleuver

Jan Hagenouw

Jeroen Puik

Voorzitter (onafhankelijk)

Bereikbaarheid

Adviseur

Toekomst & Onderzoek,

Tel: 06-54312512

Bereikbaarheid

Ondersteuning ondernemers

jan@hagenouw.net

Tel: 06-52015319

centrummanager@cmutrecht.nl

Tel: 06-42679066

jeroen.puik@klepierre.com

voorzitter@cmutrecht.nl
Tom Broekman

Marco Grob

Emiel Fonville

Secretaris/Penningmeester

Bereikbaarheid

Adviseur

Openbare ruimte

Tel: 06-29621952

Gemeente Utrecht,

Tel: 06-20738393

mgrob@centraalmuseum.nl

Economische Zaken

tombroekman@

Tel: 06-50748724

broekmanderodewinkel.nl

e.fonville@utrecht.nl

Maryse Francois

Marjolein Veenhof

Marketing

Openbare ruimte

Tel: 06-54304489

Tel: 06-52824200

maryse@dewinkelvansinkel.nl

marjoleinveenhof@gmail.com

Joyce Verdijk

Sebastiaan van Pommeren

Marketing

Bestuurslid

Tel: 06-11687466

Tel: 030-2316769

joyce.verdijk@debijenkorf.nl

sebastiaan@vanpommeren.nl

Contactpersonen

Femke van Vlokhoven

Janneke Heinen

Tel: 06-22934746

Tel: 06-16356365

femke@cmutrecht.nl

janneke@cmutrecht.nl

Corina van den Akker

Thijs-Jan Lanning

Tel: 06-12304954

Tel: 06-16616285

corina@cmutrecht.nl

tj@lawinecommunicatie.nl

Kwartiermaker in beeld

Corina van den Akker, Vredenburgkwartier
en Universiteitskwartier

Corina is al veertien jaar actief als winkelgebiedsmanager.
Het rijmpje dat haar opa regelmatig opdreunde: ‘ …In
de Winkel van Sinkel is alles te koop: potten en pannen,
mosterd en stroop, hoeden en petten, ook damescorsetten….’ En de verhalen over het dempen van de Catharijnesingel... Kortom: Utrecht is voor haar gesneden koek.
“Ik heb er zin in! Samen met de ondernemers de kwartieren op de kaart zetten en iedereen te laten weten wat
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voor unieke en veelzijdige
ondernemers het centrum
heeft.”
Heb je vragen, loop je ergens
tegenaan, heb je goede en/of
nieuwe ideeën, schroom dan
niet en neem contact met me
op of kom langs tijdens een inloopspreekuur! Dan kijken
we samen hoe we dingen kunnen oplossen, kunnen wij je
adviseren en/of welke wegen je kunt bewandelen om je
doel te bereiken.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik bereikbaar op:
06-12304954 / corina@cmutrecht.nl en iedere laatste
donderdag van de maand op het CMU inloopspreekuur.

Foto’s Aad van Vliet en CMU

Een aantal ondernemers hebben ondertussen al
kennisgemaakt met Corina. Voor degenen die het
nog niet meekregen hebben, vanaf 19 juli neemt
Corina van den Akker het stokje over van Natasja
Zak als kwartiermaker van het Universiteitskwartier
& Vredenburgkwartier.

Mr Joy
Bakkerstraat 13

enz fairwear
Hardebollenstraat 11

Meesie
Lijnmarkt 42

Primark
Rijnkade 5

Little Beershop
Hardebollenstraat 7

Sus Goudsmeden
Hardenbollenstraat 8

Champions Sports & Grill
Oudegracht 261

Maesons
Voorstraat 21

Life’s a peach
Hardebollenstraat 9

Karaf
Korte Jansstraat 13 - 15

Ici Ramen & Tepan
Zadelstraat 10

Wok! Vredenburg
Vredenburg 25

Pizza Beppe
Hardebollenstraat 10

Donne Vastgoed
Mariastraat 36

Padma Tattoo
Oudkerkhof 24

Beers en Bites
Vredenburg 35

Tante Sinkel
Oudegracht aan de werf 158

18

Aktiesport
Lange Elisabethstraat 17
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Opent u binnenkort een nieuwe winkel in het
centrum van Utrecht, of weet u een nieuwe winkel
in het centrum die wij over het hoofd (dreigen te)
zien? Geef het ons dan door en stuur een e-mail
naar info@cmutrecht.nl

Foto’s Meindert Witvliet en Thijs-Jan Lanning

Welkom in Utrecht…

Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht

DE GRIFTHOEK

EKKO

Vredenburgkwartier
Contactpersoon: Corina van den Akker
corina@cmutrecht.nl - 06-12304954

NEDERLANDS
VOLKSBUURTMUSEUM

WOLFF CITY
BIOSCOOP

PAARDENVELD
WERFTHEATER

UNIVERSITEITSKWARTIER

RASA

VREDENBURGKWARTIER

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

ST. AUGUSTINUSKERK

NEUDE

PATHÉ
REMBRANDT

LAVIE

KRUISSTRAAT

WESTERKERK

FILMTHEATER
‘T HOOGT

TIVOLIVREDENBURG

MALIEKWARTIER

STADSSCHOUWBURG
KRUIDENIERSMUSEUM

BIBLIOTHEEK NEUDE

KASTEEL OUDAEN

STADHUISKWARTIER

SINT WILLIBRORDKERK
SCHILLERTHEATER

THEATER KIKKER

VREDENBURG

STADHUIS

STATIONSSTRAAT
& RADBOUD

Universiteitskwartier
Contactpersoon: Corina van den Akker
corina@cmutrecht.nl - 06-12304954

DOM UNDER

PIETERSKERK

DOMKWARTIER

MUSEUM SPEELKLOK

DOMTOREN

DOMKERK
PAUSHUIZE

GODEBALD &
MOREELSEPARK

STADSKANTOOR

ACADEMIEGEBOUW

CENTRAAL
STATION

AAMU

10 MIN.

LEPELENBURG

CONSERVATORIUM

UTRECHTS ARCHIEF
SPRINGWEG

SINT-GERTRUDISKERK

SPOORWEGMUSEUM

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

SPRINGHAVER
THEATER

LUTHERSE KERK

ST. CATHARINAKATHEDRAAL

DE INKTPOT
DOOPSGEZINDE
KERK

STERRENWACHT

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

UNIVERSITEITSMUSEUM

MUSEUMKWARTIER

GEERTEKERK

CENTRAAL MUSEUM

NICOLAÏKERK

LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

Wie zijn wij, wat doen wij
en waar doen we het voor

Gratis vermelding op
centrumutrecht.nl
VAARTSCHE

ENTDECKEN
UTRECHT!
DÉCOUVREZ
UTRECHT!
Centrummanagement Utrecht (CMU) zorgt voorDISCOVER
een UTRECHT!
Ga
naar deSIE
winkelgids
www.centrumutrecht.nl
voor spesignificante versterking van een aantrekkelijk, gastcifieke winkelopeningstijden en om uw winkelgegevens te
vrij en bereikbaar centrum waarbij de belangen van
controleren. U kunt uw winkel ook aanmelden voor een
de ondernemers, horeca en cultuur optimaal worden
gratis vermelding als deze nog niet vermeld staat via
behartigd teneinde (nieuwe) bezoekers aan te trekinfo@centrumutrecht.nl
ken en herhaalbezoeken te generen.
UNIVERSITEITS
KWARTIER

HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER
1

Domtoren
Domkerk
2
3
DOMunder
3 DOMunder
4
Paushuize
4
Grachten met werven
5
Pandhof
& Flora’s hof
5
Het Spoorwegmuseum
6
Karel
V museum
6
nijntje
7
Spnijntje
museum (miffy museum)er
7
TivoliVredenburg
8 8
Museum
Catharijneconvent
Rietveld
Schröderhuis
9 9
AAMU
Kasteel Oudaen
10 10 Museum Speelklok
Museum Speelklok
11 11 Pandhof
Utrechts Archief
12 Paushuize
Mariaplaats,
Lijnmarkt
13
Rondvaartboot
2

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

MUSEA
MUSEUMS / MUSEEN / MUSÉES

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER

(B3)
(C4)
(B3)
(B3)
(B5)
(B4)
(B3)
(C4)
(B3)
(A2)
(C4)
Rietveld Schröderhuis
(B5)
Sonnenborgh museum & sterrenwacht (C4)
Universiteitsmuseum
(C4)

Beatrix Theater Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Schillertheater
Theater Kikker
Werftheater

AAMU museum
Centraal Museum
Domtoren
DOMunder
Het Spoorwegmuseum
Het Utrechts Archief
Kruideniersmuseum
Museum Catharijneconvent
Museum Speelklok
Nederlands Volksbuurtmuseum
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Stay connected!

Bloemenmarkt Janskerkhof*
Lapjesmarkt Breedstraat*
TIVOLI DE HELLING
Warenmarkt Vredenburg**

VREDENBURGKWARTIER

MALIEKWARTIER

NEUDE

(A3)
(A3)
(B2)

STADHUISKWARTIER

STADSSCHOUWBURG

BIBLIOTHEEK NEUDE

TIVOLIVREDENBURG

KASTEEL OUDAEN

**Zaterdag / Saturday / Samedis / Samstag
**Woensdag, vrijdag en zaterdag / Wednesday, Friday and Saturday /
Mercredis, vendredis et samedis / Mittwoch, Freitag und Samstag

STADHUIS

DOMTOREN

DOMKERK

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM

Filmtheater ‘t Hoogt
Louis Hartlooper Complex
Springhaver Theater
Pathé Rembrandt

PAUSHUIZE

Winkel- en horecagebied

(A3)
(D4)
(C3)
(A3)
(A4)

PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN

14

16

MARKTEN
MARKETS / MARCHÉS / MÄRKTE

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

EKKO
Rasa
TivoliVredenburg

(A2)
(A3)
(B2)

ACADEMIEGEBOUW

STADSKANTOOR

Retail and catering area / Zone de commerces et de restauration /
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant-Bereich

CENTRAAL
STATION

DOMKWARTIER

CONSERVATORIUM

LEPELENBURG

Horecacluster

Cluster of bars and restaurant / Zone des pubs et restaurants /
Gastronomie-Cluster

VVV Information Centre

Tourist Information point / VVV Syndicat d’initiatives /
Informationspunkt Fremdenverkehrsbüro

DE INKTPOT

KWARTIER

MUSEUMKWARTIER

5 MIN.

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

10 MIN.
LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

Dit doen we samen met de ondernemers en bewoners in het
centrum, de gemeente Utrecht, diverse ondernemersverenigingen, Utrecht Marketing, de culturele sector en Utrechtse
onderwijsinstellingen.
Centrummanager is Jeroen Roose – van Leijden. U bereikt
hem op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via
06-39719777 of centrummanager@cmutrecht.nl. Aanvragen
voor evenementen en andere initiatieven kunt u doen via
http://cmutrecht.nl/contact/aanvragen/

Maandelijks Inloopspreekuur CMU

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

15 MIN.
LOPEN / WALK

VAARTSCHE

Elke laatste donderdag van de maand vindt er tussen
9:00 - 11:00 uur een CMU-inloopspreekuur plaats in
een van de Stadskwartieren.
Heb je vragen, loop je ergens tegenaan, heb je goede en/of
nieuwe ideeën, schroom dan niet en kom langs! Dan kijken
we samen hoe we dingen kunnen oplossen, kunnen wij je
adviseren en/of bekijken welke wegen je kunt bewandelen
om je doel te bereiken. We zitten ieder keer ergens anders.
We laten van te voren weten waar.

Wat is er te doen deze zomer?

OVERLAST IN UW
WINKELGEBIED?

19 juli
21 juli
25 juli

1. E-mail: bewonersmeldingen@

28 juli
12 aug.
23 aug.

19

De Parade (19 juli - 04 augustus)
Home Made Market (Vredenburg)
Inloopspreekuur CMU, 9-11 uur,
ANWB Café
Swan Market
De Utrechtse Introductie Tijd
(12 - 18 aug.)
Festival Oude Muziek
(23 aug. - 01 sept.)
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29 aug.

08
14
17
22
26
26

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

Inloopspreekuur CMU,
9:00 - 11:00 uur Universiteits
kwartier
Swan Market
Uitfeest (14 en 15 sept.)
50 Plusbeurs (17 - 21 sept.)
Home Made Market (Vredenburg)
Inloopspreekuur CMU
Nederlands Film Festival
(26 sept. - 04 okt.)

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

Van 27 september tot en met 5 oktober is Utrecht
voor de 39 e keer de filmhoofdstad van Nederland.
We zijn trots op onze nieuwe samenwerking met lokale
ondernemers en Centrummanagement Utrecht. U en uw
klanten zijn welkom bij de filmvertoningen in de Janskerk of
op een van de andere events van het Nederlands Film Festival.
Kijk voor meer informatie op filmfestival.nl

