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Kim en Linda Kuo (Bananas)

‘We zijn foodies
in hart en nieren’
En nog veel meer enthousiaste ondernemers in beeld:
Café Fier • Interview Rijk van Ark (Marketing Utrecht)
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Bananas…
van buiten,
wit van binnen.
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HIGHLIGHTS IN HET DOMKWARTIER
MUSEUMKWARTIER MUST SEES
1
Domtoren
2 1 Museum Catharijneconvent
Domkerk
3 2 Universiteitsmuseum
DOMunder
4 3 nijntje museum
Paushuize
4
Centraal
Museum*
5
Pandhof
& Flora’s
hof
6 5 Nicolaïkerk*
Karel V
7 6 Louis Hartlooper Complex
Springhaver Theater
7
HortusCatharijneconvent
Botanicus
8
Museum
9 8 Kameren Maria van Pallaes
AAMU
10 9 Het Spoorwegmuseum
Museum Speelklok
10
Sonnenborgh
11
Utrechts
Archief museum
TwijnstraatLijnmarkt
Mariaplaats,
Ledig Erf,
Westerkade
Domplein,
’t Oosterkade,
Wed
Station
Vaatsche
Rijn
VVV
Utrecht
Informatiecentrum
*ontdek ook de binnentuinen

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.

UTRECHTS ARCHIEF

THEATER
THEATRES / THÉÂTRES / THEATER
(C3/C4)
(D4)
(B3/B4)
(B4)
(C5)
(C4)
(B3)
(C4)
(B3)
(A2/A3)
(D4)
(B5)
(D5)
(D4)

Beatrix Theater Utrecht
Schillertheater
Stadsschouwburg Utrecht
Theater Kikker
Werftheater

C
JAARBEURS

(C1)
(B3)
(B4)
(B3)
(A3/B3)

BIOSCOOP
FILM / CINÉMAS / FILM

CATHARIJNECONVENT
DE INKTPOT

MUSEUM
KWARTIER

JAARBEURS
KWARTIER

5 MIN.

STERRENWACHT
UNIVERSITEITSMUSEUM

Filmtheater ‘t Hoogt
Louis Hartlooper Complex
Springhaver Theater
Pathé Rembrandt
Wolﬀ City bioscoop

(B3)
(E4)
(C3)
(B3)
(A4)
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ZEVEN STEEGJES

NIJNTJE MUSEUM

D

CENTRAAL MUSEUM

PODIA
STAGES / SALLES DE SPECTACLES / PODIEN
EKKO
Rasa
TIVOLI DE HELLING
TivoliVredenburg

SPOORWEGMUSEUM
SPRINGHAVER
THEATER

10 MIN.
LOUIS HARTLOOPER
COMPLEX

(A2/A3)
(B3)
(B2)
E

Stay connected!
Utrecht oﬀers
free wifi for visitors.

bezoek-utrecht.nl

visit-utrecht.com

besuch-utrecht.de

15 MIN.
LOPEN / WALK

VAARTSCHE
RIJN STATION

In dit nummer…

Voorwoord…
Stadhuiskwartier
Van brandweergarage
tot fier café.
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Utrecht Marketing
In gesprek met directeur
Rijk van Ark.

7

Winter Utrecht
In december wordt
het weer Knus in Utrecht.

Domkwartier
Bij U-stal Zadelstraat
doe je meer dan alleen
je fiets stallen.

Van de voorzitter
Utrecht Marketing
Onderdompelen groot succes
Sint Maartenparade
Slim leveren, Bewust bestellen
Uitnodiging Ondernemersontbijt
Uitnodiging Minicongres OfU
Fietsie Foetsie
Op weg naar de Sinterklaasintocht
VCOC laat van zich horen
Welkom in Utrecht
Wat is er te doen?
Openingstijden
Tips&Tricks
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De zomervakantie ligt al weer een tijdje achter ons op het
moment dat de derde editie van ons magazine uitkomt. Na
een periode waarin het toch voor de meeste mensen wat
rustiger is dan anders is inmiddels het normale leven al weer
in volle gang.
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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
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Redactie
Thijs-Jan Lanning
(Lawine Communicatie)
Jeroen Roose-van Leijden
(Centrummanager)
Femke van Vlokhoven
Vincent van der Velde
Janneke Heinen

Vormgeving
Annelies van Roosmalen
(DTP-Express)
06-21282835
Fotografie
Ernst Moritz, Thijs-Jan Lanning,
Jelmer de Haas, Meindert Witvliet,
Janneke Heinen, Janneke van der Veer,
Cathy van Schaik, Arnault de Giron
Cartoon: Comic House
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Klaar voor de start…

De meeste vakantiegangers zijn weer terug van vakantie,
het onderwijs is weer begonnen en het culturele seizoen is
tijdens het Uitfeest weer feestelijk gestart. Het begin van het
najaar werd dit jaar al weer voor de 37e keer gemarkeerd
door het Nederlands Film Festival in Utrecht.
Omdat het vanaf september al weer aanzienlijk vroeger donker wordt besteden we ook komend najaar, in samenwerking
met de gemeente Utrecht, aandacht aan het thema veiligheid
in het centrum. Tijdens de week van de veiligheid, op maandag 9 oktober, is er een ondernemersontbijt met burgemeester Jan van Zanen, hierbij van harte bij iedereen aanbevolen.
Voor iedereen die het ontbijt aan zich voorbij moet laten
gaan is er diezelfde avond de mogelijkheid om de roadshow
‘Laat je niet overvallen’ bij te wonen waarbij onder meer
aandacht wordt besteed aan het voorkomen van inbraken
in bedrijfsvastgoed en cybercriminaliteit. Hoe u zich kunt
aanmelden voor deze bijeenkomsten leest u verderop in dit
magazine.
Tijdens het schrijven van dit voorwoord, hebben we net
de bijeenkomst over stadslogistiek achter de rug. We gaan
graag aan de slag met het nog slimmer beleveren van goederen en diensten in het centrum en het bewuster bestellen
van deze producten door ondernemers en bewoners. Ook
willen we graag het ophalen van afval in het centrum beter
organiseren. Daartoe willen we de krachten bundelen door
gezamenlijk in te kopen met als doel: een gunstig(er) tarief
en reductie van het aantal vuilniswagens in het centrum. Wilt
u hier aan meewerken, of hebt u hier ideeën over? Neem
dan contact met ons op of loop eens binnen tijdens onze
maandelijkse inloopochtend iedere laatste donderdag van de
maand bij het Stayokay op de Neude.
We gaan dit najaar ook verder met Vindbaarheid II, projecten die bij moeten dragen aan betere vindbaarheid en
bereikbaarheid in het centrum, projecten in de openbare
ruimte, maken we een vernieuwingsslag in de winterse
activiteiten en gaan samen met studenten Antropologie
onderzoeken wat we kunnen doen met de uitdagingen die er
zijn op het gebied van zwervers/bedelaars in het centrum.
Veel van deze maatregelen zijn uitwerkingen van de afspraken die we met de gemeente Utrecht maakten in het convenant: ‘de Rode Loper uit’.
Met deze mooie uitdagingen en projecten zijn we klaar voor
een mooi najaar. Tot ziens in het centrum!
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

Stadhuiskwartier

Zaak in beeld
Het Stadhuiskwartier zit vol met mooie en unieke winkels, bedrijven, horeca.
Wij willen wel eens weten wie en wat er achter die ‘zaken’ schuilgaan. Deze keer
spraken we Nina van Elteren, bedrijfsleider van het zusje van Café de Zaak: Café Fier,
Korte Minrebroederstraat 11.

‘Café Fier: from breakfast till beer’

Wat is jouw rol in Café Fier?
“Mijn naam is Nina van Elteren en ik ben bedrijfsleider van
Café Fier. Zo’n zes jaar geleden ben ik begonnen achter de
bar bij Café de Zaak. En twee jaar geleden is mij gevraagd
om Assistent Bedrijfsleider te worden bij Café de Zaak.
Tot Rien, Johan & Thomas, de eigenaren van Fier & Café
de Zaak mij in februari de vraag stelde of ik het leuk zou
vinden om bedrijfsleider te worden van het nieuwe Café
Fier. Voor mij een grote uitdaging uiteraard, en het leek mij
daarnaast leuk om vanaf het begin betrokken te zijn bij een
nieuw project.”
Wat voegt het concept toe aan het Stadhuiskwartier?
“Café Fier is zoals de slogan al zegt: ‘From breakfast till
beer’. Een plek waar iedereen welkom is en terecht kan voor
een heerlijke ontbijtplank, vers gebakken taartjes, mooie
belegde broodjes tot een borrelplank met het heerlijke huis-

Wie, wat, waar en wanneer
Café Fier
Café, Lunchroom &
Ontbijtplek
Korte Minrebroederstraat 11
3512 GG Utrecht
030-6778588
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Openingstijden
Ma 10:00 - 22:00
Di 09:30 - 22:00
Wo 09:30 - 22:00
Do 09:30 - 22:00
Vr 09:30 - 22:00
Za 10:00 - 22:00
Zo 10:00 - 22:00
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biertje Tadu. De sfeer is ontspannen & open, mede door het
veelzijdige personeel en de grote open keuken waar je onze
chef Laura allemaal heerlijke dingen ziet maken.”
Waarom moeten we naar Café Fier?
“Je kunt bij ons de dag beginnen met een lekker ontbijtje,
je kunt barhangen met een speciaalbiertje, een spelletje
spelen met je vrienden, maar ook ontspannen de krant
lezen aan de grote tafel met een kop koffie. Café Fier is een
café, lunchroom & ontbijtplek in een Daarnaast werken we
bij Café Fier met veel biologische en streekproducten, en
bereidt onze chef Laura veel dingen zelf.”
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“We zijn nu nog maar tot 22:00 uur open, dit in verband
met de vergunning. De aanvraag voor de nieuwe vergunning loopt, dus in de toekomst hopen wij langer open te
kunnen. Zo kunnen we in de avonden het café gevoel wat
meer doortrekken. En daarnaast biedt het ook mogelijkheden om iets meer met eten te gaan doen in de avond. Ook
gaat binnenkort de ‘opkamer’ open, deze ruimte willen wij
gaan inrichten met banken waar je lekker kan hangen.”

Kwartiermaker Stadhuiskwartier
Heb je vragen over wat CMU
voor je kan betekenen? Neem
dan contact op met kwartiermaker Femke van Vlokhoven –
femke@cmutrecht.nl –
06-22934746

Stadhuiskwartier

Aan de Korte Minrebroederstraat vind je sinds april
een nieuw café. In het monumentale pand bevond
zich voorheen de oude brandweergarage en recenter
lunchroom Stegeman. De eigenaren van Café de Zaak
openden hier Café Fier.

Van de voorzitter…

Vindbaarheid: de reis begint thuis
Al eerder benadrukte ik hier het belang van een
prettige reistijdbeleving. Waar begint deze en hoe
wordt die gewaardeerd? Thuis begint het al. Weet
ik als bezoeker waar ik naar toe moet? En hoe kom
ik er?
Customer journey
In deze fase worden beslissingen genomen over bestemming en vervoerswijze. Digitale hulpmiddelen ondersteunen
hoofdzakelijk dit deel van de customer journey.
Onderweg gaat het om belevingsvragen als: hoe word ik
(be)geleid? Hoe kom ik de stad in? Hoe het snelst op mijn
bestemming? Is de route begrijpelijk? Zijn er goede oriëntatiepunten?

‘Gelet op het enorme
belang van het centrum
voor de stad bepleiten we
één wethouder voor het
gehele centrum’

Project Vindbaarheid
Het gaat niet alleen om bezoekers die met de auto naar het
centrum komen, maar ook over miljoenen OV-reizigers die
vanaf Utrecht Centraal of station Vaartsche Rijn hun weg
zoeken. Ons centrum is economisch sterk afhankelijk van
bezoekers van buiten Utrecht. Ongeveer de helft komt van
buiten de stad en met elkaar zorgen zij voor ongeveer de
helft van de omzet. Reden om in nauwe samenwerking met
de gemeente Utrecht aan adviesbureau Goudappel & Coffeng opdracht te geven om een vervolg uit te werken op het
project Vindbaarheid dat we in 2014 met de gemeente zijn
gestart.
Aanpakken
Hun belangrijkste advies: pak de regie op de digitale vindbaarheid aan. Zoekt een bezoeker op de website van een
publiekstrekker naar reisinformatie, dan is er grote variatie in reisadvies. Hierbij is op 38 procent van de websites
foutieve links te vinden, bijvoorbeeld verkeerde informatie
of links die niet werken. Dat is bepaald geen visitekaartje
voor een gastvrij centrum! CMU heeft inmiddels ingestemd
met de adviezen van Goudappel & Coffeng en we dragen
ons steentje bij in kennis, menskracht en organisatie aan
de realisatie van de adviezen. Dat kan alleen in een samenwerkingsverband van gemeente, CMU, GoedopWeg (waarin
gemeente, provincie en rijksoverheid samenwerken) en de
tien grootste publiekstrekkers.
Sleutelelementen
De komende maanden werken we een Programma van Eisen
uit voor de digitale vindbaarheid en verkennen de beste
manier om deze samenwerking vorm te geven en te financieren. Continuïteit op lange termijn en actuele bereikbaarheidsinformatie zijn sleutelelementen om al die miljoenen
bezoekers te ondersteunen in hun customer journey naar
ons veelzijdig centrum.
Verkiezingen gemeenteraad 2018
Over zes maanden vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats, gevolgd door de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders.
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Samenwerking intensiveren
De samenwerking tussen CMU en gemeente Utrecht heeft
zich sterk ontwikkeld. Het Convenant ‘De Rode Loper Uit’
illustreert de wederzijdse onderkenning van het belang om
gezamenlijk de schouders te zetten onder een florerend
centrumgebied. En de resultaten worden stap voor stap
zichtbaar. Er zijn onderwerpen waar CMU graag het voortouw in neemt. Maar er zijn ook onderwerpen die alleen tot
stand kunnen komen met medewerking van de gemeenteraad. Om die reden willen we in de komende jaren die
samenwerking intensiveren. Gelet op het enorme belang
van het centrum voor de stad bepleiten we één wethouder
voor het gehele centrum.
Brief
We hebben ons inmiddels tot de besturen van de politieke
partijen gewend met een uitvoerige brief waarin we het bovenstaande tot uitdrukking brengen. In deze brief brengen
we zes belangrijke onderwerpen onder de aandacht die naar
onze mening in de raadsperiode 2018 – 2022 om dialoog,
uitwerking en besluiten vragen. De tekst van de brief aan de
politieke partijen kunt u teruglezen op onze website: http://
cmutrecht.nl/centrummanagement-utrecht-wil-intensieversamenwerken-gemeenteraad/
In de komende maanden besteden we in de gesprekken
binnen de Kwartieren hieraan aandacht. En op 5 maart 2018
staat onze Jaarbijeenkomst in het teken van de raadsverkiezingen. Noteer alvast deze datum in de agenda!
Jacques Blommendaal
Voorzitter Stichting Centrummanagement Utrecht

De Stijl op cultureel festival UIT
Nadat ondernemers in Utrecht en Amersfoort in
groten getale hun etalages decoreerden met Mondriaanvlakken, Rietveldstoelen en Bart van der Leck
streepjes, was het tijdens de Utrechtse Introductie
Tijd (UIT) de beurt aan studenten.
Tijdens het Culturele Festival van de UIT was Utrecht
Marketing aanwezig, gewapend met duizend rollen tape om
studentenfietsen te pimpen. De mooiste fiets werd beloond met een geweldige prijs: De Stijlfiets van FREEM
bikes&coffee ter waarde van 1399 euro.
Eric van Stuijvenberg, eigenaar van FREEM, jureerde samen
met de directeur van Culturele Zaken, Hans van Soelen,
en kunstenaar Pet van de Luijtgaarden om de beste fiets
te selecteren. Vol enthousiasme ging de nieuwe lichting

Utrechtse studenten aan de slag en ook buurtbewoners
kwamen op dit evenement af. Uiteindelijk hebben we
honderd fietsen in Stijl beplakt. Je zult ze in de stad tegenkomen!

Nieuwe tentoonstelling Centraal Museum
In het Centraal Museum is de tentoonstelling Vroeg Droog te zien: de beginjaren van Droog Design. De beginjaren van Droog Design is van 22 september tot en met 3 december te bewonderen in het Centraal Museum.
De ontwerpen van Droog Design uit de jaren negentig zijn toegankelijk, innovatief
en bevatten veel humor. Al snel werd Droog Design gekoppeld aan Dutch Design.
Ondanks dat er veel met buitenlandse ontwerpers werd gewerkt, heeft het collectief zeker bijgedragen aan de verspreiding van Dutch Design. Twintig jaar geleden
kocht het Centraal Museum voor het eerst Droog Design aan. Momenteel bezit het
Centraal Museum de grootste museale collectie Droog Design ter wereld. Bovendien
viert Nederland in dit jaar 100 jaar De Stijl met het themajaar Mondriaan tot Dutch
Design. Reden genoeg dus voor de tentoonstelling Vroeg Droog.

Culturele Zondag Alles Kids op 15 oktober
Anders dan je wellicht verwacht van een typische
universiteitsstad, wonen in Utrecht relatief veel
kinderen. Ruim vijftien procent van de inwoners van
Utrecht is jonger dan 13 jaar. En een stad komt pas
echt tot leven als er veel te doen is voor kinderen.
Daarom is op 15 oktober de tweede editie van Alles
Kids, dé Culturele Zondag voor het hele gezin.
Scheetkussen
Een zondag waar stilzitten geen optie is. Bouwen met
levensgroot meccano van houten planken, minigolfen met
vintage clubs en meehelpen het wereldrecord grootste
scheetkussen te verbreken, het kan allemaal. Naast dat de
kinderen zelf aan de slag gaan, maken ze ook kennis met
muziek, dans, literatuur, theater en wetenschap.
Herfstvakantie
Alles Kids is niet alleen voor velen de eerste dag van de
herfstvakantie, maar ook de laatste dag van de gruwelijk
enge Kinderboekenweek van dit jaar. Daarom is er op de
zaterdagavond een Griezelgala in de Bibliotheek. Ook op
zondag valt er genoeg te griezelen bij spannende activiteiten in werfkelders en kerken. Verder presenteert Het Filiaal
theatermakers samen met sterrendeskundige Govert Schil-
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ling en Sonnenborgh –
museum en sterrenwacht de
Mars Experience, staan in de
Oude Hortus van het Universiteitsmuseum eetbare planten
op het menu en laat de GrachtenGalerie kinderen kunst
ervaren door te kijken,
voelen, horen en ruiken.
Museumkwartier
In samenwerking met ondernemers uit het Museumkwartier
is daar een uitgebreid programma met als thema dieren. Op
zestien plekken zitten dieren(activiteiten) verstopt. Op alle
locaties worden kaarten uitgedeeld die samen een dierenkwartet vormen. Een greep uit het programma: Kinderyoga
Utrecht leert je diverse dierenhoudingen tijdens Dierenyoga,
bij de Agatha Snellenschool kun je met kunstenares Chantal
de Wolde meebouwen aan een grote houten olifant, in de
Katoenfabriek kan een eigen t-shirt bedrukt worden met een
dier en op het plein voor Museum Catharijneconvent zijn
drie dorstige herten op zoek naar water in de Hertenrace.
Het gehele programma staat vanaf medio september op
www.culturelezondagen.nl

In gesprek met Rijk van Ark, directeur Utrecht Marketing

‘De groei moet gekanaliseerd worden’
Utrecht is populair. Steeds meer mensen komen in
de stad wonen, werken en studeren. We leven in
economisch goede tijden vindt Rijk van Ark, directeur van Utrecht Marketing. “Het is nu belangrijk het
juiste verhaal over Utrecht aan de juiste doelgroep te
vertellen, zodat we niet ten onder gaan aan ons eigen
succes.”
Het gaat goed met Utrecht.
“Zeker. Er is geen andere stad waar de afgelopen jaren naar
verhouding zoveel is geïnvesteerd. Kijk bijvoorbeeld naar
Leidsche Rijn, Hoog Catharijne, het Science Park, de cultuursector en alle infrastructuur. En het is gerechtvaardigd,
het is erg prettig wonen hier. Utrecht heeft de leefbaarheid
van een dorp, met voorzieningen van een grote stad. De
magneetwerking is groot.”
Die magneetwerking zorgt ook voor veel bezoekers en
toeristen. Zit hier een risico in?
“We mogen niet vergeten hoe belangrijk toerisme voor
Utrecht is, zowel leisure als zakelijk. Toch moeten we
voorkomen dat het te druk wordt, er zijn momenten dat
het gewoon te vol is. De groei moet gekanaliseerd worden,
en dat is één van de opgaven waar Utrecht Marketing aan
bijdraagt. Er zijn mensen die denken dat marketing altijd
over groei en winst gaat, maar het gaat óók over richting
geven aan die groei. Doe je niets dan neemt de markt het
over en draait het alleen om meer, om kortstondig succes en
kortetermijnwinst. Dat is niet wat wij willen.”
Op welke wijze wil Utrecht Marketing die groei in de hand
houden?
“Door het juiste verhaal te vertellen. Utrecht is een stad
van nijntje, Culturele Zondagen, oude muziek, talent,
innovatie en goede voorzieningen. In Utrecht ontmoeten
mensen elkaar, hier ontstaan nieuwe verbindingen. Het
publiek dat daar op afkomt, is meer dan welkom. Zo blijft
Utrecht een leefbare stad waarin het goed wonen is.
Hierbij hebben we ondernemers hard nodig. Zij kunnen
met producten en diensten inspelen op het publiek dat we
willen hebben. Samenwerken is wat dit betreft van groot
belang. Verder kijken dan alleen de eigen winkel, zaak
of terras. Dat we met elkaar nadenken over bijvoorbeeld
vindbaarheid, verlichting, het opruimen van rotzooi en dat
ondernemingen dingen doen die goed passen in het straatbeeld.”
Hoe gaat dat op dit moment?
“Er is veel potentie. Zo ben ik erg onder de indruk van alle
ondernemers die hun etalages hebben aangekleed in het
kader van het Stijljaar. Ik had van tevoren niet gedacht dat
het enthousiasme zo groot zou zijn. Utrecht Marketing trekt
graag op met Centrummanagement Utrecht en de ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van
samenwerkingsconstructies tussen horeca en de culturele
sector en het creëren van een mooi programma in de winter.”
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Utrecht Marketing wil de spin in het web zijn. Waar staat de
organisatie eind dit jaar?
“Allereerst wil ik dat we de dingen blijven doen die we ook
voor de fusie tussen Cultuurpromotie Utrecht en Toerisme
Utrecht al deden. Zoals het organiseren van mooie en breed
toegankelijke Culturele Zondagen. Daarnaast hoop ik dat we
coalities kunnen versterken. Ik vond Utrecht Centraal heel
geslaagd. Een relaxed en veelkleurig muziekfeest in de binnenstad waar iedereen aan meedeed. Iedereen profiteerde
en er was geen overlast. Dat smaakt naar meer. Verder zou
het mooi zijn als we de komende maanden de hele stad, van
Leidsche Rijn tot Overvecht, er nog meer bij kunnen trekken. En ook de prachtige regio waar Utrecht in ligt. En tot
slot hoop ik dat het ons lukt met steeds meer mensen het
Utrecht-verhaal te delen. Want dat verdient doorverteld te
worden.”

Knüss wordt Knus op zaterdag 16 & zondag 17 december 2017

Het wordt weer KNUS in Utrecht
Het is winter, lekker koud en vroeg donker. De
feestdagen staan voor de deur. Een periode waarin
we elkaar opzoeken, de warmte opzoeken, de liefde
opzoeken. Even stilstaan en genieten van elkaar bij
een haardvuur. Elkaar oprechte aandacht schenken en
er zo mooi mogelijk uit willen zien voor jezelf en voor
een ander. Iets doen voor een ander en iets delen.
Samen en oprecht. Dat is KNUS.
Dit jaar transformeert Knüss Winterfest tot KNUS voor Lief
Talent. Bij KNUS vinden we elkaar en laten we ons verbinden; met elkaar, met gedachtes, met gedeelde waarden.
Door middel van eten, drinken, muziek, theater, literatuur,
geuren, mooie koopwaar, licht en warmte.
In het weekend van 16 & 17 december wordt het KNUS op
de Mariaplaats, in de Zadelstraat, op de Lijnmarkt, Lichte
Gaard, Donkere Gaard, het Wed, Domplein en Domkerk/
Pandhof; een compact gebied in een mooi stukje Utrecht
met inspirerende ondernemers.
In knusse settings op straat wordt lief talent gepresenteerd.
Neem plaats en wordt verrast door Utrechts talent, en wellicht ook een paar grotere namen. Wat kunnen bezoekers
verwachten: akoestische muziek, singer-songwriters, straattheater, verhalenvertellers, dichters, theater.
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Op de Mariaplaats wordt het weer gezellig op de Zelfgemaakte Kerstmarkt, een heerlijke, niet al-te-grote markt
in Utrecht met alleen maar zelfgemaakte artikelen. Ook De
Streekmarkt mag natuurlijk niet ontbreken. Een markt met
de heerlijkste eerlijkste streekproductenmarkt van Utrecht
en wijde omtrek. Praat met de maker en de verkoper. Proef,
kijk en luister. Uiteraard kunnen bezoekers hier ook lekker
wat eten en drinken. Vanaf een aantal balkons (onder meer
Keck & Lisa, Orloff, Domtoren) zullen bezoekers worden
toegezongen.
Aanvullend en aansluitend op deze programmering is er
dat weekend op veel meer plaatsen iets te beleven in het
centrum, zoals een ijsbaan op de Neude, het Fonteynfestival
op het Janskerkhof, Kerstival in het Catharijneconvent, de
Kerstmarkt in de Twijnstraat en onder meer weer een grote
outdoor pub quiz op het Stadhuisplein. Zo bieden we een
interessant programma voor bezoekers uit stad, regio en
daarbuiten en maken er met elkaar een knus weekend van
in het centrum van Utrecht.
Het programma is nog in ontwikkeling. Aanhaken op
dit weekend met een leuke actie of festiviteit? Dat kan!
Stuur een e-mail naar info@cmutrecht.nl of bel ons:
06-39719777.

Domkwartier

Onderdompelen groot succes
De eerste editie van Onderdompelen zit erop! Op
2 september konden bezoekers het Domkwartier
Utrecht op een hele nieuwe manier ontdekken. Op
onverwachte en soms zelfs verstopte plekken, vonden
bijzondere pop-up concertjes plaats van jonge muzikanten. Kortom, het was weer een voorbeeld van de
perfecte samenwerking en sfeer in het Domkwartier!
Onderdompelen is een kleinschalig muziekevenement in het
creatieve, authentieke Domkwartier van Utrecht. (Semi)
akoestische ensembles en solo artiesten die in pop-up
concerten klassieke muziek ten gehore brengen in hofjes,
op balkons en vanaf het water.
Mensen werden spontaan verrast en bleven hangen bij de
pop-up, maar er was ook een grote groep die, gewapend
met het plattegrondje, het hele programma afliep. We zijn
heel blij met het resultaat en – gezien de opkomst – alle
bezoekers in het Domkwartier ook. We kregen veel positieve
reacties van mensen die het een ontzettend leuk initiatief
vinden.

Sint Maartenparade op
4 november
Rond de 11e van november viert Utrecht het jaarlijkse Sint
Maartenfeest; een viering ter ere van de schutspatroon van
de stad, Martinus van Tours. Volgens de legende deelde hij
de helft van zijn mantel met een bedelaar, die een verschijning was van Jezus. Utrecht en Sint Maarten zijn al vele
honderden jaren met elkaar verbonden, en overal in de stad
kom je hem tegen: onder andere in kerken, beelden, glasin-loodramen en op gevelstenen. In 2017 vieren we Sint
Maarten van 3 t/m 12 november. Zaterdag 4 november trekt
de Parade door de straten en in de week daarna is er van alles te doen op meer dan twintig locaties in de stad. De Sint
Maartenparade is een schitterend feest van lichtjes, klein
en groot. Een optocht door de binnenstad van Utrecht waar
iedereen welkom is en waarbij het delen centraal staat.
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Slim leveren, Bewust bestellen
Op 18 september vond de inspiratiesessie Slim leveren, Bewust
bestellen plaats in Museum Speelklok. Hierbij werden ondernemers
en vervoerders in het centrum van
Utrecht uitgenodigd mee te denken
over oplossingen voor vervoersproblemen in dit gebied.
De stad wordt namelijk steeds drukker, wat grote gevolgen
heeft voor leveranciers en bestellers van goederen. We
willen allemaal dat het centrum aantrekkelijk blijft om in
te wonen, te werken en te verblijven. Maar het moet ook
goed bevoorraad kunnen worden. We kijken terug op een
geslaagde inspiratiesessie. Dank voor jullie inzet en medewerking om het tot een succesvolle bijeenkomst te maken.

Vredenburgkwartier

Hart voor het Museumkwartier: Bananas food shop, Twijnstraat 39

Een Aziatische food shop noemen de zussen Kim en Linda
Kuo het. Je bestelt hier zowel traditioneel Aziatisch eten als
fusion en moderne Aziatische gerechten.

Wie zijn jullie?
“Wij zijn opgegroeid boven het Chinese restaurant van
onze ouders. Onze Chinese familie is al sinds de jaren ’30
van de vorige eeuw in Nederland, en alle generaties voor
ons hadden door heel Nederland traditionele ChineesIndische restaurants met welbekende gerechten als Babi
Pangang en Tjap Tjoy.”
Bananas?
“Bananas… geel van buiten, wit van binnen. Wij zijn in
Utrecht komen wonen in 2001 om te studeren en zijn
verknocht geraakt aan de stad. Utrecht is ons stadsie!
We hielpen in onze jeugd thuis in het restaurant mee
en daarna werkten we in verschillende restaurants in
Utrecht. Op al deze plekken en van alle mensen die we
onderweg tegenkwamen, hebben we geleerd lekker en
goed te eten en te drinken.”
En dus ook de keuken in?
“We zijn foodies in hart en nieren en vragen ons wel tien
keer per dag af: ‘wat zullen we nu eens gaan eten?’ We
maken anderen graag blij met eten, drinken en service.
We worden enthousiast van lekker eten en drinken en
delen dit enthousiasme graag in onze Aziatische food
shop! We maken alles zelf, van de gestoomde bapaos tot
de sambal bij het broodje kaas en van de kimchi tot de
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kombucha. Je kunt bij ons onder meer terecht voor goedgevulde salades, warme wontonsoep, hartige noedels,
lekker gebak en verantwoorde drankjes.”
Wat voegt jullie concept toe aan het Museumkwartier?
“We zijn een modern Aziatische afhaal, soms klassiek,
soms in een mix van oost en west. Het vlees dat we
gebruiken komt van de biologische Utrechtse slager Gerrit
Takke en onze vis van de verantwoorde visleverancier
Lijffeit & de Jong. Ons aanbod is gericht op de middag,
met wat uitloop naar de avond. Ook hebben we mooie
Chinese theeën en servies. Deze mix van winkel en
modern Aziatische food shop was er nog niet.”
Wat maakt jullie trots?
“Onze ontzettend mooie houten bar, ontworpen en gemaakt door onze vriendjes, en al onze huisgemaakte waren, waarvan een deel afkomstig is uit het receptenboek
van onze ouders. Het is erg leuk om mensen kennis te
kunnen laten maken met eten dat we vroeger thuis aten.”
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“Veel experimenteren met nieuwe gerechten zodat we
wellicht over een tijdje eigen recepten kunnen toevoegen
aan het familiereceptenboek.”

Centrum
management

‘We zijn foodies
in hart en nieren’
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Uitnodiging: Ondernemersontbijt
Graag nodigen wij u en uw collega’s in de
Binnenstad van harte uit voor een ondernemersontbijt op maandag 9 oktober vanaf 8.15 tot 9.30 uur
in het Stadskantoor (Stadsplateau 1).
Samen met medewerkers van de gemeente Utrecht, het
Centrummanagement Utrecht (CMU) en wijkagenten praten
we graag met u bij. Medewerkers van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geven een aantal
korte presentaties op het gebied van veilig ondernemen.
Week van de Veiligheid
Het ontbijt vindt plaats tijdens de jaarlijkse, landelijke Week
van de Veiligheid. Een week waarin er extra aandacht is
om criminaliteit als overvallen en inbraken te voorkomen.
Met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt
de kans daarop helaas toe. U kunt veel ellende voorkomen
door goed voorbereid de winter in te gaan en (preventieve)
maatregelen te nemen. Utrecht organiseert tijdens de Week
van de Veiligheid uiteenlopende activiteiten voor hun inwoners én ondernemers.

Aanmelden en meer informatie
In verband met de voorbereidingen vernemen wij graag of
u aanwezig bent via secretariaatveiligheid@utrecht.nl. Vermeld daarbij s.v.p. met hoeveel personen u naar de bijeenkomst komt. Meer informatie over het programma ontvangt
u na uw aanmelding.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Ton
Provoost of Margriet Straathof via bovenstaand e-mailadres
of telefoonnummer 14030
Graag begroeten wij u op 9 oktober.
Jan van Zanen
burgemeester

Jacques Blommendaal
voorzitter Centrummanagement Utrecht

*Kunt u niet aanwezig zijn bij het ondernemersontbijt maar wilt u
wel graag een themabijeenkomst bijwonen, dan kunt u contact op-

Programma
Vanaf 8.15 uur bent u van harte welkom. Om 9.00 uur is
er een aantal korte presentaties over cybercrime, overvalpreventie en bedreiging. U kunt zich aansluitend opgeven
voor themabijeenkomsten over deze onderwerpen die in het
najaar plaatsvinden.*

nemen met Fadua Azrar van de afdeling Economische Zaken van de
gemeente Utrecht via telefoonnummer 14030.
De gemeente organiseert regelmatig zogeheten Roadshows. Tijdens
deze bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan bod waarmee
ondernemers te maken krijgen. Variërend van overvalpreventie tot
contant betalen.

Een overval, afpersing, een bedrijfs- of

UITNODIGING

woninginbraak zijn incidenten die u het liefst wilt

Bijeenkomst voor
ondernemers en medewerkers

9 oktober 2017, gratis en bij u in de buurt.

voorkomen. U en uw medewerkers kunnen zelf
veel doen aan preventie. Hoe? Hoor hier alles over
tijdens de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’ op

BEDRIJFS- OF WONINGINBRAAK
Een overval, inbraak, al dan niet met geweld,
hebben een grote impact op ondernemers
en medewerkers die het overkomt. Niet
alleen financieel, maar ook emotioneel.
Een goede aanpak is daarom van groot
belang. Preventieve maatregelen helpen
om dergelijke situaties te voorkomen. Denk
aan organisatorische maatregelen, zoals
gezamenlijk openen en sluiten, maar ook
technische en bouwkundige maatregelen,
zoals camera’s, zijn daarbij een hulpmiddel.
Het is dus belangrijk dat u weet wat u tegen
een bedrijfs- of woninginbraak kunt doen.

OVERVALLEN EN AFPERSING

Hoe kunt u een overval, afpersing,
een bedrijfs- of woninginbraak
voorkomen?

UITNODIGING

GRATIS BIJEENKOMST
VOOR ONDERNEMERS

Ook in 2017 wordt door de overheid hard
gewerkt aan verdere afname van het aantal
overvallen. Elke overval is er namelijk één te
veel! Niet alleen vanwege de schade, maar
vooral vanwege de impact die het heeft op
u en uw medewerkers. Datzelfde geldt voor
afpersing, waarbij het gaat om het onder
druk (zoals bedreiging) afgeven van geld,
goederen, informatie of aangaan van een
schuld. Leer wat u zelf kunt doen om de kans
op een overval of afpersing te verkleinen.

PROGRAMMA BIJEENKOMST
“LAAT JE NIET OVERVALLEN!”
18.00 uur

Ontvangst met koffie/thee
en een kleine maaltijd

18.45 uur

Welkomstwoord door
Mariet Grootenboer, adviseur van
het CCV

18.50 uur Presentatie cybercrime expert
19.10 uur

Presentatie politie

19.20 uur Workshop ‘Voorkom een
bedrijfs- of woninginbraak’
20.20 uur

Korte pauze

20.30 uur

Workshop ‘Voorkom een overval’

21.30 uur

Einde

DATUM EN LOCATIE BIJEENKOMST
Maandag 9 oktober 2017
Stadskantoor Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht (graag melden bij
binnenkomst op de begane grond)

Zorg dat u bent voorbereid en kom naar
de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’

Deze bijeenkomst wordt u aangeboden
door de gemeente Utrecht, de Politie en
het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV).
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AANMELDEN
Deelname is geheel kosteloos.
Zorg dat u erbij bent en meld u aan
via www.laatjenietovervallen.nl

UITNODIGING: Mini-congres Ondernemersfonds Utrecht in samenwerking met Rabobank

Utrecht, winkelhart van Nederland?!
Retailland staat op z’n kop. Consumentengedrag
verandert, nieuwe trends en technologieën volgen
elkaar razendsnel op. Tegen deze achtergrond vinden
in Utrecht ingrijpende veranderingen plaats: de eerste
fase van het ambitieuze nieuwe Hoog Catharijne is
onlangs geopend en binnenkort is ook het veelbesproken Leidsche Rijn Centrum gereed om er ‘te winkelen
zoals jij dat wilt’.
Op het mini-congres ‘Utrecht, winkelhart van Nederland?!’
laten we sprekers aan het woord over de gevolgen van deze
ontwikkelingen voor Utrechtse ondernemers(collectieven).
Vervolgens geven we concrete handvatten om in te spelen
op de veranderende markt. Daarbij stellen we ons steeds
de vraag: hoe kan het beschikbare trekkingsrecht uit het
Ondernemersfonds hieraan bijdragen?

Datum: woensdag 25 oktober 2017
Tijd:
18.00 - 22.00
Locatie: 25e etage hoofdkantoor Rabobank Nederland,
Croeselaan 18
Programma:
18.00 - 19.00: inloop + diner
19.00 - 21.30: inhoudelijk programma
21.30 - 22.00: borrel
Let op: i.v.m. beperkte ruimte is aanmelden verplicht. Dit
kan via: www.ondernemersfondsutrecht.nl/retailcongres.

Het toekomstige Brusselplein, het centrale ontmoetingspunt in
Leidsche Rijn Centrum

Het vernieuwde Hoog Catharijne

Fietsie Foetsie
In de afgelopen periode hebben we verschillende
signalen opgevangen uit diverse kwartieren over de
wildgroei aan hinderlijk gestalde fietsen. Om gemeente en centrumondernemers van dienst te zijn
heeft CMU een ludieke bewustwordingsactie bedacht:
Fietsie Foetsie.
We hebben de Fietsie Foetsie fietslabel/sticker ontworpen
die aan fietsen gehangen kan worden die voor winkels zijn
geplaatst of op hinderlijke plaatsen staan. Wij zullen ook
een ronde door het centrum lopen om de eerste fietsen te
labelen. Met deze actie hopen wij naast bewustwording bij
mensen die het centrum per fiets bezoeken, ook op positieve aandacht zodat we het groeiende aantal bezoekers
dat met de fiets naar het centrum komt, kunnen bewegen
om de fiets neer te zetten op die plaatsen die hiervoor zijn
bedoeld.
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CMU hoopt samen met de ondernemers deze situatie te
kunnen verbeteren. Ondernemers die interesse hebben in
deze stickers, kunnen contact opnemen met Vincent van de
Velde, vincent@cmutrecht.nl, 06-12796630.

Domkwartier

Zaak in beeld
Dat zich in het Domkwartier veel winkels, horeca en andere bedrijven bevinden, mag
duidelijk zijn. Maar wie en wat gaat er echter achter al die ‘zaken’ schuil? Deze keer
vertelt directeur Pieter Mosterd meer over de Service Fietsenstalling Zadelstraat.

‘Hier doe je meer dan alleen je fiets stallen’

U-stal is al ruim 25 jaar de organisatie achter de
meeste fietsenstallingen in onze stad en biedt werkgelegenheid aan mensen die elders minder goed aan
de slag kunnen komen. Het is de bedoeling dat de
werknemers zich tijdens hun tijd bij U-stal ontwikkelen, zodat hun kans op een plek op de arbeidsmarkt
wordt vergroot.

Waar ben je trots op?
“Met de Service Fietsenstalling Zadelstraat bieden gemeente
Utrecht en U-Stal een comfortabele fietsenstalling waar je
als gast ontvangen wordt, midden in het Domkwartier. Het
heeft de allure van een winkel waar je veilig je fiets kunt
parkeren. De stalling is voor iedereen, zowel buurtbewoner
als dagjesmensen, en kent ruime openingstijden. U-Stal is
er trots op met een fietsenstalling als de Zadelstraat bij te
dragen aan een goed begin van ieders dag in het Domkwartier en tegelijkertijd werk te creëren.”
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“U-Stal heeft de ambitie om het concept Service Fietsenstalling Zadelstraat de komende jaren op meer plekken in de
stad Utrecht en Nederland te realiseren.”
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Wie, wat, waar en wanneer
U-stal
Service Fietsenstalling
Zadelstraat
Mariaplaats 2

Openingstijden
Ma 07:00 - 00:00
Di 07:00 - 00:00
Wo 07:00 - 00:00

3511 LH Utrecht
030-4100330

Do
Vr
Za
Zo

07:00
07:00
07:00
11:30

-

04:00
04:00
04:00
00:00

Kwartiermaker Domkwartier
Heb je vragen over wat CMU
voor je kan betekenen? Neem
dan contact op met kwartiermaker Janneke Heinen –
janneke@cmutrecht.nl –
06-16356365

Domkwartier

Wat doet U-Stal in het Domkwartier en wat voegt het toe?
“De Stichting U-Stal is een sociale onderneming die als
doelstelling het creëren van werkervaring en (additionele)
werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. In het Domkwartier en het centrum van
Utrecht is U-Stal vooral bekend van haar fietsenstallingen,
die zij in opdracht van de gemeente en NS beheert. Je vindt
er een bakfietsverhuur, OV-Fietsen, buggy’s, kluisjes, PostNL
en natuurlijk een fietspomp. Er is informatie te vinden over
de stad, de winkels, een goede wc en bovenal een gastheer
die je welkom heet.”

Op weg naar de Sinterklaasintocht
Ok, de pepernoten liggen alweer in de winkel, maar
waarschijnlijk is nog bijna niemand met Sinterklaas
bezig. Stichting Stadsontspanning Utrecht (SSOU) is
al wel enige tijd druk bezig met alle voorbereidingen
voor de Sinterklaasintocht op zondag 19 november.
Ongeveer veertig vrijwilligers zijn al sinds mei in de weer
om het grootste buitenevenement van Utrecht zo goed
mogelijk te laten verlopen. Op de dag zelf is dit aantal
aangevuld met 250 andere vrijwilligers, waaronder Pieten,
muzikanten en verkeersregelaars. Dankzij bijdragen van
onder andere CMU, kunnen we dit jaar weer veel kinderen
een leuke en spannende dag bezorgen.
Wat doen al die vrijwilligers nou eigenlijk?
Er zijn acht commissies actief. Deze variëren onder andere
van een Pietencommissie (verantwoordelijk voor het regelen
van pieten), tot een Communicatiecommissie (pers, free
publicity, social media) en een Dompleincommissie die het
kinderevenement en de ontvangst van de optocht organiseert.
Alle wijken naar de intocht
De intocht is voor iedereen. SSOU wil iedereen bij de intocht betrekken, ook nieuwe wijken als Leidsche Rijn, of
wijken waar veel verschillende nationaliteiten wonen en
waar Sinterklaas niet zo hoog op de agenda staat. Toch
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wordt deze laatste groep jaarlijks steeds groter. SSOU
streeft ernaar om alle wijken binnen en buiten het centrum
te bereiken en te betrekken. Geen gemakkelijke klus. De
stichting hoopt dan ook dat de verschillende wijken als
Kanaleneiland, Leidsche Rijn en andere wijken, in hun communicatie naar bewoners toe, de intocht promoten en dat
zij hen enthousiasmeren om te komen. De intocht is een
fantastisch evenement om dit samen met alle Utrechters, in
hún stad, te vieren.
Initiatieven in het centrum
De intocht vindt ook dit jaar weer plaats op de zondag. Dit
heeft als voordeel dat Utrecht niet hoeft te concurreren met
de landelijke intocht. Ruim 35.000 mensen komen naar
dit evenement. De Sinterklaasintocht is één van de grootste buitenevenementen van het land en tegelijkertijd een
unieke kans om je als winkel of bedrijf met een mini event
te profileren. Wij juichen initiatieven met het Dompleinkwartier, het Ledig Erf en het Stadhuiskwartier achter het stadhuis dan ook toe. Dit kan zijn op het gebied van muziek,
een act of wat anders.
SSOU denkt graag mee over manieren om samen met deze
wijken nog meer bezoekers naar de binnenstad te trekken.
Voor overleg kunt u contact opnemen met Christine van Pul,
06-22999819.

VCOC laat van zich horen…

Onroerendgoedeigenaren
komen met integrale centrumvisie
De Vereniging van Commercieel Onroerend goed
Utrecht Centrum (VCOC) behartigt de belangen van
eigenaren van commercieel onroerend goed in dit
gebied. Wij hebben tot doel de waarde van het commercieel onroerend goed minimaal te behouden en
bij voorkeur te doen toenemen. Om die reden volgen
wij alle binnenstedelijke ontwikkelingen, plannen en
ambities van verschillende betrokken partijen.
Veranderingen
Op dit moment wordt het grootste deel van het onroerend
goed in het centrum (nog) ingevuld met winkels. Maar
gezien de enorme veranderingen in bezoekers- en consumentengedrag, is de kans groot dat de invulling van de
vele commerciële panden weleens van kleur zou kunnen
verschieten.
Horeca-aanbod
We zien het aantal horecabedrijven snel groeien. Dat geldt
niet alleen voor Utrecht, maar voor de meeste centrumgebieden en binnensteden. In toenemende mate zien we
ook de rol die horeca van oudsher speelde, veranderen.
Tot voor kort gingen we naar een horecabedrijf om er te
eten of te drinken en om vrienden tegen te komen. Nu zien
we ook dat bezoekers hun kantoorruimte verwisseld hebben
voor een horecabedrijf. Gebruikmakend van gratis Wifi, zit
je in een omgeving waar het gezellig is, waar meer mensen
komen en waar je makkelijk contact maakt.
Blurring
In toenemende mate zien we blurring formules. Formules
dus die meerdere functies bieden. Zo kun je er gaan zitten
en lunchen, maar je kunt er ook voedsel en spullen kopen.
Op sommige plekken gaat dit gepaard met diensten. Zo zien
we bijvoorbeeld een ‘winkel’ waar je je haar kunt laten knippen, kleren kopen met een glaasje prosecco en een hapje
erbij.

‘Hoe lang duurt het tot we van de
kantorenleegstand, via de winkel-

cieel onroerend goed en exploitanten de ontwikkelingen
in het algemeen adhoc volgen en in aansluiting daarop de
huisvesting en omgeving (laten) aanpassen. We zien dat
commerciële ruimten in toenemende mate horecabedrijven
huisvesten. Maar hoe lang kunnen we dat volhouden? Hoe
lang duurt het tot we van de kantorenleegstand, via de
winkelleegstand naar horecaleegstand gaan? Gewoon omdat
we iedereen die erom vroeg de ruimte hebben gegeven zich
te vestigen zonder dat dit besluit deel uitmaakte van een
integrale visie op het centrum die we met elkaar nastreven?
Visie
Als we zoveel gedragskenmerken zien veranderen, is het
dan niet zinvol om daar op te kunnen anticiperen door goed
onderzoek te doen en op basis daarvan een visie op te stellen en uit te dragen?
Schone auto’s
We hebben nu als voorbeeld de invulling van commercieel
onroerend goed genomen, omdat dat de groep belanghebbenden is die wij vertegenwoordigen. Zo’n visie gaat echter
veel verder dan alleen die specifieke invulling van commerciële ruimten. Zo’n visie sluit ook aan bij het streven naar
een schoner milieu. Als we met zijn allen het gebruik schone
auto’s stimuleren en na verloop van tijd grenzen stellen aan
het gebruik van vervuilende auto’s, hebben we de lusten
van de autoklanten, zonder de lasten van luchtvervuiling.
Privacy
Het heeft ons altijd verbaasd dat de gemeente Utrecht een
echte anti-auto gemeente geworden is. Heeft niemand zich
ooit afgevraagd waarom mensen zo graag met de auto
komen? Dat is natuurlijk vanwege het gemak, de ruimte om
spullen mee te nemen en omdat je droog zit, maar vooral:
omdat je er nog privacy hebt. Eén van de allerbelangrijkste
omgevingsfactoren die maken dat mensen zich plezierig
voelen. Privacy, iets dat in de wereld van internet en
mobiele communicatie in toenemende mate een schaars
goed geworden is. De auto is naast de eigen woning een
van de weinige plekken in het sociale verkeer waar je nog
privacy hebt.

leegstand naar horecaleegstand gaan?’
Emotie
Ondernemers krijgen steeds meer in de gaten dat mensen
ergens willen komen, waar het leuk en gezellig is. Waar ze
zich goed voelen en waar het veilig is. Meer en meer staat
onze wet- en regelgeving deze ‘branchevervaging’ toe, vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet. Naast de verschillende functies die exploitanten mogen aanbieden, worden de
klantvriendelijkheid, gastvrijheid en service steeds belangrijker. Gebruik maken van een centrum is immers een keuze
en niet meer noodzakelijk.
Deze veranderingen in consumentenwensen en -gedrag
leiden tot veranderingen in het centrum. Op dit moment
zien we dat de gemeente Utrecht, eigenaren van commer-
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Eerlijke producten
Maar denk bijvoorbeeld ook aan de productiewijze van
de artikelen die verkocht worden. Op dit moment zien wij
een groeiend bewustzijn bij consumenten als het gaat om
eerlijke producten. We zien dat klanten minder stuks kopen,
maar van een hogere kwaliteit. We zien dat zij naar het
label kijken om te weten waar de artikelen worden geproduceerd. Ook in de wereld van vers voedsel zien we in toenemende mate dat consumenten kijken waar en onder welke
condities iets verbouwd en/of geproduceerd is.
Integrale centrumvisie
De VCOC is van mening dat een integrale visie op het centrum van Utrecht handvatten kan bieden bij het nemen van

de juiste beslissingen over locaties, functies en gedrag. We
betreuren het dat de gemeentelijke politiek het centrum op
dit moment eendimensionaal benadert, slechts vanuit het
oogpunt van milieu en luchtvervuiling en er geen sprake
is van een integrale benadering, waarbinnen alle centrumfuncties in hun onderlinge relaties deel uitmaken van de
besluitvorming.
VCOC als initiatiefnemer
Wij hebben de lokale politiek meerdere malen uitgenodigd om samen met ons een visie op te stellen; naar de
toekomst te durven kijken. Nu blijkt dat ook het huidige
gemeentebestuur hier geen naar oren heeft, pakken wij dit
als VCOC zelfstandig op.
We houden u op de hoogte.
Jorine de Soet
Voorzitter VCOC

Uitnodiging voor de
Openbare bijeenkomst van de VCOC
voor alle eigenaren van commerciee
l vastgoed
in het Centrum van Utrecht

Thema: Omzethuur
Datum:
Aanvang:
Afsluiting en borrel:
Einde bijeenkomst:
Locatie:

3 oktober 2017
17.00 uur
18.00 uur – 19.00 uur
19.00 uur
Tuinzaal van Het Centraal Museum
Nicolaas Dwarsstraat 14 Utrecht

De huurmarkt van bedrijfs-onroerend
goed is sterk in beweging. Flexibele
huurcontracten,
huurcontracten voor bepaalde tijd,
kortlopende huurcontracten etc. zijn
aan de orde van de dag.
Vastgoedeigenaren moeten zich mee
r inspannen om in te spelen op de veran
derende huurmarkt.
Experts op het gebied van OMZETHU
UR zullen deze middag openhartig
vertellen over de
ontwikkelingen op de markt. Zij geve
n ook hun visie op dit onderwerp.
Als vastgoed eigenaar of direct betro

kkene mag u dit evenement niet miss

en.

Deze bijeenkomst wordt georganis
eerd door de Vereniging van eigenaren
van Commercieel
Onroerend goed Utrecht Centrum (VCO
C). De VCOC heeft 2 zetels in het Cent
rum Management
Utrecht en behartigt de belangen van
de Vastgoedeigenaren binnen deze
organisatie.
Meld u snel aan op info@vcoc-sym
posium.nl
Onder vermelding van uw naam en
voorletters, bedrijfsnaam, aantal aanw
ezig personen, adres
onroerend goed.
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Opent u bi
nnenkort
een nieu
we winke
centrum
l in het
van Utre
cht, of w
eet u een
winkel in
nieuwe
het centru
m die wij
over het
(dreigen
hoofd
te) zien?
Geef het
ons dan do
stuur een
or en
e-mail na
ar info@cm
utrecht.n
l

Welkom in Utrecht…

Simitci Dunyasi
Achter Clarenburg 59

Little Wannahaves
Zakkendragerssteeg 8

De Broodjeswinkel
Oudegracht 277

Restaurant Danel
Vredenburgkade 11

Lucy Lou
Vredenburg 30

De Utrechter
Vredenburg 40

Only & Sons
Lange Elisabethstraat 10

Café Domkop
Loeff Berchmakerstraat 34

The Barn
Stationsstraat 29

Dagelijks Lekker
Vredenburg 150

Brasserie ’t Zusje
Oudegracht 2

Nike Store
Boven Vredenburgpassage 4

Wat is er te doen dit najaar?
3 okt
7 okt
9 okt
9 okt
13-15 okt
13-15 okt
13-15 okt
15 okt
25 okt
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Symposium “Omzethuur”
Duurzame Week Utrecht
Ondernemersontbijt
Bijeenkomst “Laat je niet overvallen”
Bockbierfestival
Bokkentocht
Oktober Bierfestival
Culturele Zondag Alles Kids
Symposium “Utrecht, winkelhart van Nederland”
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3-5 nov
4 nov
4 nov
5 nov
17-19 nov
19 nov
3 dec
15,16,17 dec
15,16,17 dec

Streekbierfestival
Sint Maarten Markt
Sint Maarten Parade
Streekmarkt - Mariaplaats
Smartlappenfestival
Intocht Sinterklaas
Streekmarkt - Mariaplaats
Fonteynfestival
Knus Winterfest

Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht
Vredenburgkwartier
Kwartiermaker: Vincent van der Velde
vincent@cmutrecht.nl - 06-12796630
Stadhuiskwartier
Kwartiermaker: Femke van Vlokhoven
femke@cmutrecht.nl - 06-22934746
Universiteitskwartier
Kwartiermaker: Vincent van der Velde
vincent@cmutrecht.nl - 06-12796630
Domkwartier
Kwartiermaker: Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365
Museumkwartier
Kwartiermaker: Janneke Heinen
janneke@cmutrecht.nl - 06-16356365

Dit zijn wij, dit doen wij
en hier doen we het voor
CMU zet zich in voor een ondernemende en vitale
binnenstad die economisch optimaal functioneert en
waar het prettig is om te zijn.
CMU ondersteunt ondernemersverenigingen, doet aan promotie en marketing, zorgt voor feestverlichting en hanging
baskets en neemt initiatieven die leiden tot verbetering van
de openbare ruimte en de bereikbaarheid. Hierbij werken we
samen met andere organisaties en overleggen we vier keer
per jaar met b en w. CMU onttrekt geld uit Ondernemersfonds Utrecht.
Centrummanager is Jeroen Roose-van Leijden. U bereikt
hem via 06-39719777 of centrummanager@cmutrecht.nl.
Aanvragen voor evenementen en andere initiatieven kunt u
doen via http://cmutrecht.nl/contact/aanvragen/

Winkelgids en openingstijden
Ga naar de winkelgids www.centrumutrecht.nl voor specifieke winkelopeningstijden en om je winkelgegevens te controleren. Je kunt je winkel ook aanmelden voor een gratis
vermelding als deze nog niet vermeld staat via:
info@centrumutrecht.nl

Maandelijks Inloopspreekuur
CMU in Stayokay Neude
Elke laatste donderdag van de maand vindt er tussen 9:00
– 11:00 uur een CMU-inloopspreekuur plaats in Stayokay op
de Neude, Stadhuiskwartier. 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 welke wegen je kunt
bewandelen om je doel te bereiken. We zitten op de eerste
verdieping, in de algemene ruimte van Stayokay.

Ondernemersverenigingen in de binnenstad van Utrecht
• Belangenvereniging Hoog Catharijne – Jan Hagenouw – 030-2369511 – jan@hagenouw.net
• Vredenburgkwartier:
Grootwinkelbedrijven Centrum Utrecht – Joyce Verdijk – joyce.verdijk@debijenkorf.nl
Zelfstandige winkelbedrijven – Mia Amram – info@sirado.nl
Vereniging Grachtstegen – Jack Stuart – info@grachtstegen.nl
• Stadhuiskwartier:
Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier – Judith van Bruggen – 030-2640414 –
stadhuiskwartier@gmail.com
• Universiteitskwartier:
Ondernemersvereniging Voorstraat en Wittevrouwenstraat – Rutger van Dillen – 030-2328701
Ondernemers Nobelstraat/Janskerkhof – Anja Netto – 06-18352268 – info@bietjes.nl
• Domkwartier:
Ondernemersvereniging Zadelstraat – Arjan ten Pas – arjan@keckenlisa.nl
Collectief Springweg – Ineke van Stuivenberg – 030-2331500
Collectief Lijnmarkt – Hans Berkhuijsen – 030-2381673 – utrecht@oilvinegar.nl
• Museumkwartier:
Ondernemersvereniging Twijnstraat – Frans van Vuuren – 030-2311373 – info@twijnstraat.nl
Ondernemersvereniging Korte en Lange Nieuwstraat e.o. – M. Van Uden

19

CMU - Nieuwsbrief 3 - Najaar 2017

OVERLAST IN UW
WINKELGEBIED?
Melden doet u zo:
1. E-mail: bewonersmeldingen@
utrecht.nl
2. www.utrecht.nl/meldingen
3. utrecht.slimmelden.nl
4. Telefoon: 14 030
5. Aan de balie van Wijkbureau
Binnenstad
6. De app Buiten Beter
7. Via smartphone
(qr-code)

