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Oddy ‘Beard’ Sambo (MoMs)

‘In Wijk C zitten hele
mooie pareltjes!’

En nog veel meer enthousiaste ondernemers in beeld:
GMRaven (Schoutenstraat) • LIVSTORES (Twijnstraat)
MyMuesli (Lang Elisabethstraat) • Anna’s Lunchroom (Zadelstraat)
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Knüss Winterfest omarmt de winter! Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, transformeert het centrum ook dit jaar
weer in een winters paradijs. Tijdens dit gezellige winterfestival hult Utrecht zich in een feestelijk jasje en zijn er tal
van activiteiten voor jong en oud. Zo kun je kerstmarkten
bezoeken en glühwein of warme chocolademelk nippen aan
het kampvuur. Kom ook en ontdek de winterse gezelligheid
van Utrecht.

En er is nog veel meer winters te beleven in het centrum de komende tijd...
9-11 dec.		
6 dec.-8 jan.
5-25 dec.		
1-31 dec.		
t/m 17 jan.
6 dec. t/m 29 jan.
9-11 dec.
			

Knüss Winterfest
Kerstsferen in Museum Speelklok
Winterse klanken uit de Domtoren
Winter bij Louis Hartlooper Complex
Winter Wissel Wijnen in ’t Hoogt
Nijntje Wintermuseum
Fonteyn Festival Wintereditie,
Janskerkhof

9-11 dec.
			
15, 22, 29 dec.
5, 7 jan. 		
17-18 dec.
17 dec. t/m 8 jan.
21-26 dec.
24 dec. t/m 5 jan.
15 jan. 		

Allerhande Kerstfestival,
Spoorwegmuseum
Lichtjes kijken op de Dom
Kerst in de Zadelstraat
Kerstival, Museum Catharijneconvent
Disney On Ice, Jaarbeurs Utrecht
Wintercircus Utrecht, Jaarbeurs Utrecht
Culturele Zondag Nieuwjaarsduik

In dit nummer…

Voorwoord…
Stadhuiskwartier
GMraven voegt kunst
en herenkleding samen in
een nieuw jasje.
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Voor u ligt al weer het laatste CMU magazine van 2016.
Deze keer hebben volop aandacht voor wat zich afspeelt
in de verschillende centrumkwartieren en welke (nieuwe)
ondernemers hier ondernemen.

		

Museumkwartier
9
LIVSTORES is een goede
reden om in de Twijnstraat
te gaan kijken.

Vredenburgkwartier
14
MyMuesli werkt graag
samen andere winkeliers
en lokale leveranciers.

Domkwartier
Bij Anna’s Lunchroom
gaat gezond, lekker en
kwaliteit hand in hand.

Evenementenkalender
Nieuws uit het centrum
Toerisme Utrecht
VCOC laat van zich horen
Op bezoek bij MoMs op de Lange Koestraat
Cultuurpromotie/Culturele Zondagen
De Battle der Stadskwartieren
CMU in de pers
Ondernemersfonds Utrecht bestaat 5 jaar
Tentoonstelling Volksbuurtmuseum over ondernemen
Elke zondag gratis thematische stadswandeling
in Utrecht
Welkom in Utrecht
Kwartieren centrum Utrecht
Openingstijden
Ondernemersverenigingen

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16

2
4
6
8
10
12
13
15
15
17
17
18
19
19
19

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 • Kamer van Koophandel MiddenNederland • Koninklijke Horeca Nederland
• Ondernemersverenigingen centrum Utrecht
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)
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Redactie
Thijs-Jan Lanning
Jeroen Roose van Leijden
Femke van Vlokhoven
Vincent Luijnenburg
Vincent van der Velde
Janneke Heinen

Vormgeving
Annelies van Roosmalen (DTP Express)
Fotografie
Thijs-Jan Lanning, Hanne Nijhuis,
Vincent van der Velde, Anne Hamers,
Cathy van Schaik, Igor Roelofsen,
Robert Thoen, Rosa van Ederen,
Talita Kalloe, Meindert Witvliet,
F. Reimus (Collectie Nederlands Volksbuurtmuseum)
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Kleur bekennen…

CMU is met deze centrumkwartieren gaan werken om
de veelzijdigheid van het centrum te presenteren aan
bezoekers middels de verscheidenheid aan aanbod op het
gebied van retail, horeca en cultuur. Door te kijken naar
het DNA en de identiteit van verschillende gebieden in
het centrum, werd iedereen verzocht kleur te bekennen.
Daarover gingen en zijn we op dit moment nog steeds in
gesprek met ondernemers uit de kwartieren over zaken
als: wat maakt je gebied bijzonder, wat betekent dat voor
het ondernemerschap in je gebied, wat betekent het voor
de inrichting van de openbare ruimte, hoe vul je elkaar
aan in het centrum.
De nieuwe sfeerverlichting en de aanduiding voor de
verschillende centrumkwartieren met een onderscheidend
wapenschild maakt op straat concreet zichtbaar dat het
centrum nog meer moois te bieden heeft. Dat merken we
aan de vele reacties en ook aan de vragen en gesprekken over de kwartieren. Het is goed om te zien dat
zoiets tastbaars als verlichting bijdraagt aan het gesprek
over de verdere invulling van de centrumkwartieren. De
zichtbaarheid van de centrumkwartieren is inmiddels te
zien op de stadsplattegronden en wordt straks ook verder
doorgevoerd in bewegwijzering en promotiemateriaal van
Toerisme Utrecht.
Het einde van het jaar is een mooi moment om kleur te
bekennen: terug te blikken en vooruit te kijken. Zo kijken
we als CMU uit naar het vieren van ons 5-jarig bestaan
op maandag 6 maart. Zet deze datum dus vast in uw
agenda want dat belooft een bijzondere jaarbijeenkomst
te worden. Ook was het voor ons aanleiding om terug
te kijken op de afgelopen vijf jaar. Daartoe loopt op dit
moment een bestuursevaluatie die eraan bij moet dragen
dat we de komende jaren als organisatie een nog betere
bijdrage kunnen leveren aan het economisch functioneren van het centrum.
Nu maken we ons eerst op voor de tweede editie van
Knuss Winterfest op 9, 10 en 11 december. We hopen
dat het bundelen van deze activiteiten op Mariaplaats,
Janskerkhof, Neude, Stadhuisplein en Twijnstraat een nog
groter succes mag blijken dan vorig jaar en nog meer
bezoekers naar het centrum trekt. We starten op vrijdagmiddag om 18:00 uur op het Janskerkhof. U bent daarbij
uiteraard van harte welkom.
Ik wens iedereen namens het CMU bestuur goede zaken
tijdens de feestdagen toe, graag tot ziens in het centrum.
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

[Nieuws uit het centrum]

Koninginnen bezoeken nieuwe Stationshal

De stationshal van Utrecht Centraal is woensdag 7 december officieel geopend. In de aanloop hier naar kreeg het
vernieuwde station op 30 november bezoek van twee konin-

ginnen: Maxima en haar Belgische collega Mathilde. Naast
het vernieuwde station bezochten ze het Stadskantoor en de
fietsenstalling Jaarbeursplein.

Recordaantal bezoekers Sint
Maarten Parade zien nieuwe
feestverlichting ontstoken worden

Verbouwing Planeet gaat door

Aan de Sint Maarten Parade begin november deed een
recordaantal van zevenduizend mensen mee. Het was
de zesde editie, die dit jaar in het teken stond van
het 1700ste geboortejaar van de heilige. Tijdens de
parade werd de nieuwe feestverlichting van de stad
Utrecht ontstoken.
Er is een duidelijke groei te zien van het aantal deelnemers.
In 2014 waren de 3500 mensen die meededen nog het
record, in 2015 vijfduizend en dan nu in 2016 zevenduizend.
De Sint Maartenviering en de onthulling van de feestverlichting in de stad was een mooie aanleiding voor Piet Paulusma
van SBS6 om de Domstad
te bezoeken en centrummanager Jeroen Roose van Leijden te interviewen
over de komende activiteiten die in Utrecht plaatsvinden.
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Winkelgebouw De Planeet mag definitief worden verbouwd.
Dat heeft de Raad van State heeft onlangs besloten. Het
gebouw met de blauwe gevelplaten wordt ingrijpend verbouwd en teruggebracht in de oorspronkelijke stijl, zoals
het gebouw er uitzag in de tijd van Galerie Modernes van
voor de blauwe platen. Hierbij transformeren de bovenste
verdiepingen in winkelruimtes en vertrekt de HKU, die daar
nu zetelt.

[Stadhuiskwartier]
Zaak in beeld
Het Stadhuiskwartier zit vol met mooie en unieke
winkels, bedrijven, horeca. Wij willen wel eens weten
welke en wie achter die ‘zaken’ schuilgaan. Deze keer
namen we een kijkje bij GMraven, Schoutenstraat 3.

‘Wij voegen kunst en
herenkleding samen in
een nieuw jasje’
Wat is GMraven en wie is de man er achter?
”Ik ben Guus van der Kemp, eigenaar en oprichter van GMraven. Wij maken maatpakken, jassen en shirts en combineren daarin Fashion en Art. Het gebruik van een kunstwerk in
de voering en kleine persoonlijke andere details zorgt ervoor
dat we een strak pak maken dat aansluit bij de persoonlijkheid en de wensen van de klant.”
Wat voegt GMraven toe aan het Stadhuiskwartier?
“Wij bieden een unieke heren(kleding-)stijl. Naast kwalitatief hoogstaand maatwerk geven wij kunstenaars een extra
podium. We maken het standaard pak wat heren dragen op
werk of bruiloften net even wat anders; met een heel bijzondere voering. Voor elk maatpak dat wij maken wordt
een nieuw patroon uitgesneden, wordt er een apart
kunstwerk gekozen naar smaak van de klant en kan
men zelf elk detail bepalen. Zo wordt een maatpak
van GMraven een heel uniek maatpak.”
Wat is jouw (zakelijke) toekomstdroom?
“Mijn eerste droom is reeds uitgekomen: een
pakkenmerk lanceren en een eigen zaak in het
centrum van Utrecht. Ik werk naar een nieuwe
droom en dat is voornamelijk een geweldig pakkenlabel te worden en dat pakken van GMraven in
meerdere landen in Europa gedragen worden. Elke
stad heeft zijn eigen kunstenaars en als we die
weten samen te voegen, komen er uit elke stad
typische en zeer unieke pakken. GMraven wil een
vervolgstap zetten en voor stijlvolle heren een
‘must have’ worden. Met een paar weken hebben
we ook onze eigen sokkenlabel en gaan we samen
werken met een exclusief schoenen merk, zodat elke
stijlvolle man bij ons moet zijn voor de ‘perfect suit’.”

Knüss Winterfest in het Stadhuiskwartier
Ook het Stadhuisplein is tijdens Knüss Winterfest op 9, 10
en 11 december een winters walhalla voor jong en oud.
Overdag voor de kleintjes en zodra de schemering valt,
worden de kerstverhalen en knutselwerkjes ingeruild voor
live-muziek en op vrijdag en zaterdagavond organiseren
wij in samenwerking met de Upbeatles de Grote Outdoor
Pubquiz van Utrecht. Elke dag tussen 17.00 en 20.00 uur
serveert Stan & CO een bord stamppot met worst van de
BBQ. Op zaterdag en zondag overdag is het Stadhuisplein
hét kinderplein van Utrecht. Kijk voor meer informatie op
www.knusswinterfest.nl
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[Toerisme Utrecht]

Ondernemers haken in op Mondriaan to Dutch Design jaar
De voorbereidingen voor het themajaar
Mondriaan to Dutch Design zijn in volle
gang. Vanzelfsprekend staat er een indrukwekkend cultureel hoofdprogramma
op stapel met speciale tentoonstellingen.
Daar blijft het niet bij. Want ook Utrechtse ondernemers, winkeliers en diverse
organisaties haken met tal van activiteiten aan bij het themajaar.

Made met een eigen lijn van De Stijl producten gemaakt
door lokale ondernemers, richt de Bijenkorf een speciale
etalage in en bierbrouwerij De Leckere komt met speciaal
gebrouwen ‘Stijlbier’ voor horeca en retail.

Een mooi voorbeeld: In Utrecht heeft wielerspecialist ActualBikeWear een eigen De Stijlwielershirt van het merk Castelli ontworpen.
Daarnaast geven diverse hotels hun kamers
een De Stijl-uitstraling mee, komt Utrecht

Wilt u zich als ondernemer ook laten zien aan de bezoekers
van Mondriaan to Dutch Design? Neem contact op met
Nasera Elfring via 100jaardestijl@toerisme-utrecht.nl of
kijk voor meer informatie en het volledige programma op
www.destijlutrechtamersfoort.nl.

Dit zijn enkele voorbeelden, maar er komt nog veel meer
aan! Ook in het straatbeeld gaat het Stijljaar leven, onder
andere middels citydressing en enkele grote Rietveldstoelen
op prominente plekken in de stad.

Utrecht Press Office
In 2015 beleefde Utrecht publicitair gezien internationaal en nationaal een fenomenaal jaar. Een totaal van
177 journalisten kwam naar Utrecht en sprak vol lof
en met mooie beelden over de stad.
Aan het Utrecht Press Office de lastige taak om dit aantal
te evenaren in 2016. Het jaar is nog niet voorbij en op het
moment van schrijven hebben al 178 nationale en internationale journalisten Utrecht bezocht!
Begin oktober hebben we samen met het nieuwe Stayokay
een grote persreis georganiseerd voor 33 nationale en internationale bloggers en zijn we met hen langs diverse nieuwe
hotspots gegaan. Deze grote groepsreis resulteerde in leuke
vernieuwende publicaties, vlogs en blogs!
Komende maand gaan we nog hard aan de slag, rondom
Winter Utrecht hebben we al meerdere ontvangsten op de
planning staan en ook ter voorbereiding op het themajaar

Mondriaan tot Dutch Design dat volgend jaar plaats zal
vinden, staan al een aantal persreizen en events in de planning.

Lancering nieuwe reisgids Utrecht
Utrecht heeft een nieuwe, eigen reisgids. Uitgever
Mo’media heeft deze in samenwerking met Toerisme
Utrecht uitgebracht. Het eerste exemplaar van de
gids is op donderdag 22 september overhandigd aan
wethouder Jeroen Kreijkamp in de watertoren Utrecht
op Rotsoord.
Live like a local
Het is de 100% reisgids in totaal
veranderde vormgeving én met
nieuwe merknaam: Time to momo.
De reisgids richt zich specifiek op
het ervaren van het live like a local
gevoel dat alom tegenwoordig is in
de Domstad en regio.
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Zes wandelroutes & fietstocht
Time to momo Utrecht is tot stand gekomen met verhalen
en ervaringen van de Utrechtse local Jette Pellemans en is
in het Nederlands en Engels verkrijgbaar. De gids bevat vier
wandelroutes door Utrecht, één wandelroute door Amersfoort, één wandelroute door Bunschoten-Spakenburg en
één fietsroute over de Utrechtse Heuvelrug. De routes gaan
langs restaurants, cafés, musea, galerieën, winkels en andere bezienswaardigheden. Ook bevat de gids een uitneembare plattegrond, top-10 lijstjes en wijkinformatie.
Geïnteresseerd?
De time to momo Utrecht reisgids is onder andere te koop
in het VVV-informatiecentrum op het Domplein en grotere
oplages zijn te bestellen via:
www.bezoek-utrecht.nl/timetomomo

Travel Trade activiteiten
WTM
Begin november nam Toerisme Utrecht deel aan de grootste
reisbeurs van het Verenigd Koninkrijk, de WTM. Tijdens deze
gerenommeerde vakbeurs bracht de Travel Trade afdeling,
Utrecht onder de aandacht bij de aanwezige touroperators.
Gemiddeld komen er circa 20.000 professionals uit de reisbranche vanuit de hele wereld naar Londen ter inspiratie van
nieuwe tours. Voor Utrecht was de beurs erg succesvol. Er
zijn al verschillende informatie-aanvragen binnengekomen,
ook van partijen die nog niet eerder in Utrecht zijn geweest.
FAM-trips
Oktober en november stonden bol van kennismakingsbezoeken (FAM-trips) van touroperators aan Utrecht. In oktober
mocht Utrecht reisorganisaties uit Brazilië, China en Rusland
ontvangen. In november waren dat partijen uit Duitsland,
België en Nederland. In totaal stonden deze inspiratiereizen
garant voor circa honderd touroperators die fysiek in aanraking kwamen met het aanbod van Utrecht, stad én regio. In
totaal hebben in 2016 zo’n 200 reisorganisaties Utrecht ter
inspiratie bezocht.
Utrecht Convention Bureau
Het Utrecht Convention Bureau nam van 13-16 november
deel aan het jaarlijkse congres van de International Congress and Convention Association (ICCA). Dit ‘reizende’
congres werd dit jaar gehouden in Kuching, Maleisië en trok
zo’n 825 deelnemers uit alle windstreken van de wereld.
Naast de vele intensieve educatieve sessies was er ook
ruim gelegenheid om te netwerken en om congresleads met
elkaar uit te wisselen.

Bekendmaking Top 5 toegankelijke locaties Utrecht
Wethouder Kees Diepeveen heeft de top 5 van meest
toegankelijke toeristische locaties bekendgemaakt in
Zindering, het restaurant van de Stadsschouwburg.
Ook is de toegankelijkheidspagina gelanceerd op
bezoek-utrecht.nl
Inzet op gastvrijheid
Toerisme Utrecht zet in op het bevorderen van de gastvrijheid in Utrecht. Dit jaar ligt de focus op het aanpakken
van toegankelijkheid voor mensen met een beperking in
de toeristische sector, in nauwe samenwerking met Solgu
(Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) en
Gemeente Utrecht. Het doel van deze samenwerking is het
bieden van een heldere informatievoorziening en het stimuleren van Utrechtse ondernemers om toegankelijker
te worden. De top 5 ziet er in willekeurige volgorde als

volgt uit: het Spoorwegmuseum, de Domkerk, de Stadsschouwburg inclusief restaurant Zindering, Hotel Mitland, de
Bijenkorf Utrecht. De top kwam tot stand door onderzoek
van Solgu, een test voor ondernemers en de ervaringen van
experts (mensen met een beperking die hun vrije tijd in
Utrecht besteden).
Toegankelijkheidspagina
Het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en
voorzieningen in de stad en regio is in het belang van toerisme. Het bevordert de gastvrijheid en trekt meer mensen
aan. Daarom komt Toerisme Utrecht met een pagina www.
bezoek-utrecht.nl/toegankelijk met inspiratie voor een
toegankelijk bezoek aan Utrecht. Naast de top 5 van meest
toegankelijke locaties worden op de pagina meer locaties
omschreven met uitleg over toegankelijkheidsfaciliteiten.
VN-verdrag
Begin 2016 werd door de Tweede Kamer het VN-Verdrag
voor gelijke rechten van mensen met een beperking geratificeerd en stemde de Kamer in met het wetsvoorstel dat
toegankelijkheid de norm moet worden. Vanaf 2017 moet
elke instelling met een publieke functie hiermee rekening
houden. Hieronder vallen ook horeca, hotels en culturele
instellingen.
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VCOC laat van zich horen…

De retailagenda en de
toekomst van het winkelen
Elke bezoeker ziet het: leegstaande winkels. Faillissementen versterken het negatieve beeld. Zo sloeg het
verdwijnen van V&D grote kraters in het winkellandschap. Winkels vormen echter met horeca het hart
van binnensteden. Leegstand heeft dan ook direct
invloed op de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Retailers, verhuurders en
landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden
werken in de Retailagenda samen aan versterking van
de aantrekkelijkheid van winkelstraten.
Grote veranderingen
Grote structurele veranderingen vragen om voortdurende
aanpassingen. Door nieuwe technologie, veranderende bevolking en economische ontwikkelingen veranderen de wensen van de consument. Dit gaat steeds sneller en leidt op
de vastgoedmarkt tot een overschot aan winkeloppervlakte.
Daarnaast verdwijnen grenzen tussen branches, sectoren
en verkoopkanalen. Consumenten winkelen meer online,
hebben meer informatie over producten, veranderen hun
bestedingspatroon en hechten naast goede prijs-kwaliteit
meer waarde aan gemak en beleving. Winkelen moet makkelijk en leuk zijn. Dat vergt innovatiekracht.
Retailagenda
Gemeenten en provincies, verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, dienen in te spelen op de veranderende
behoefte aan winkelpanden en moeten soms pijnlijke keuzes

In de geheel vernieuwde

maken. In de Retailagenda gaan gemeenten samen met
lokale stakeholders aan de slag om retail toekomstbestendig
te maken.
Detailhandelsvisie
Van belang is dat gemeenten een detailhandelsvisie ontwikkelen en bekijken of er wel of niet kan worden geïnvesteerd
in retailvastgoed en waar winkeloppervlakte moet verdwijnen. Ook het verminderen van regels die retailers belemmeren in hun ondernemerschap en vernieuwing is belangrijk.
Zo krijgen we weer vitale binnensteden en aantrekkelijke
winkelgebieden.

Bijenkorf op de Lange
Viestraat kan ook tijdens
het winkelen online worden
besteld.

Kansen voor ondernemers
De nieuwe wensen van de consument bieden ook kansen
voor ondernemers: de combinatie van online en fysieke
winkels en nieuwe concepten. Online groeit ook de komende
jaren maar de verwachting is dat ook bij een stevige groei
er een evenwicht in het online-offline aandeel ontstaat en
het onderscheid tussen fysieke en online winkels verdwijnt.
Ondernemers moeten ruimte hebben om te ondernemen en
te vernieuwen en nieuwe concepten te ontwikkelen. In de
binnenstad vermengen horeca, retail, ontmoetingsplek en
belevingsplek zich steeds meer. Aanpassing van regelgeving
is voor deze nieuwe concepten noodzakelijk en daar worden
inmiddels pilots voor opgestart.
Retail is een belangrijke sector
In Nederland zijn meer dan 775.000 mensen werkzaam in
de retail. Retail omvat naast aanbieders van goederen in de
traditionele winkels ook aanbieders van diensten evenals
horecagelegenheden maar ook online aanbieders. Hiermee
is het een van de grootste aanbieders van werkgelegenheid
en vormt daarnaast de laatste schakel naar de consument.
Teade Groen
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[Museumkwartier]
Zaak in beeld
Het Museumkwartier staat bekend om haar gezelligheid, veelzijdigheid en natuurlijk kunstzinnigheid.
Zo is de Twijnstraat haast een dorpsstraat in de stad. Wie zijn eigenlijk de mensen achter al die prachtige
‘zaken’? Deze keer namen we een kijkje bij LIVSTORES, Twijnstraat 3.

‘Een goede reden om juist in de Twijnstraat onze
nieuwe LIVSTORES te openen’
Wat is LIVSTORES en wie zijn de mensen achter deze zaak?
“LIVSTORES is een verzamelplaats van voornamelijk Nederlandse designerlabels op het gebied van mode, accessoires,
lifestyle en body- en skincare. Bij ons vind je talentvolle ontwerpers en regelmatig wisselende collecties die rechtstreeks
van de ateliers aan de winkel worden geleverd. Eigenaren
Marjan Londeman en Han Faber startten LIVSTORES als pilot in 2014 in Zwolle. Naast een trouwe klantenkring zagen
wij steeds vaker liefhebbers uit de Randstad naar de winkel
komen.”
Wat voegt jullie concept toe aan het Museumkwartier?
“Utrecht is voor ons een logische stap voor de nieuwe
winkel. En de Twijnstraat en het Museumkwartier vormen
een zeer levendig deel van de stad. Wij hebben bewust voor
deze straat gekozen vanwege het gevarieerde aanbod van
bijzondere winkels.”
Wat onderscheid LIVSTORES van andere winkels?
“Marjan staat regelmatig zelf in de winkel, ze stelt samen
met naaste medewerkster Ninja Cassée de collectie samen,
en staat in nauw contact met de ontwerpers. Wij kunnen

snel schakelen met deze
ontwerpsters en een service
van zeer hoog niveau aanbieden. Een ontwerp customizen naar persoonlijke
wensen kan zonder dat
daar een couture prijs aan
hangt. De Catwalk van
Mannequins midden in de
winkel geeft een goede
indruk van de diversiteit aan stijlen. Wij gaan graag op zoek
naar inspirerende designers en mogen ons verheugen in
een groeiende belangstelling van zowel ontwerpsters als
klanten. LIVSTORES biedt een zakelijke outfit, bijzondere
feestkleding en stijlvolle casuals.”
Staan er nog bijzondere stappen of events op de planning
de komende tijd?
“Het zal zeker niet bij één winkel blijven. Maar voor nu
houden we ons eerst bezig met de opening in de Twijnstraat. We kunnen niet wachten om onze collecties te delen
met het Utrechtse publiek.”

Knüss Winterfest in het Museumkwartier
Tijdens het Knüss Winterfest ontbreekt uiteraard ook de
beroemde kerstmarkt in de Twijnstraat niet. Op zondag
11 december vormen zo’n 120 kramen in combinatie met
een enorme diversiteit aan optredens samen de basis voor
Twijnstraat & de Markt. Heel veel lekker eten en drinken,
bijzondere cadeautjes, live pottenbakken en leer bewerken
en lampen maken en nog heel veel meer. In de straat wordt
een podium opgebouwd waarop de hele dag optredens zijn
van onder meer Ducktape (dans), Nele Mennes en kerstige
smartlappen van de Anitaas – zondag 11 december van
11-18.00 in de Twijnstraat.
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[Vredenburgkwartier]

Hart voor het Vredenburgkwartier…

CMU Magazine gaat in gesprek met een betrokken persoon, verbonden aan het centrum door
een winkel of organisatie. Deze keer spraken
we met Oddy Sambo van MoMs op de Lange
Koestraat.
In september 2015 opende MoMs haar deuren op de
Lange Koestraat 39 in het Vredenburgkwartier. Deze
conceptstore biedt onderdak aan een tattooshop,
barbershop, kledingwinkel en een game area. De winkel is voor eigenaar Oddy ‘Beard’ Sambo eerder een
tweede huiskamer dan een winkel.
Wat is het verhaal achter MoMs?
“Het concept bestaat al sinds 2008: Een plek waar
verschillende creatieve beroepen samenkomen. Bij
MoMs kun je terecht om in informele sfeer te werken,
maar ook om nieuwe contacten op te doen. Je kunt er
gamen, een tattoo laten zetten, je haar laten knippen
of stylen, maar ook gewoon lekker ontspannen. MoMs
is eigenlijk een tweede woonkamer waar je altijd
terecht kunt. Niet voor niets hebben we geen stricte
sluitingstijd. Soms zitten we hier tot ’s avonds laat om
te gamen met onze klanten.”

‘MoMs is
eigenlijk een
tweede woonkamer waar
je altijd
terecht kunt’
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Met de winkel zet eigenaar Oddy een traditie voort die
door zijn moeder is ingezet. Niet voor niets verwijst
de tweede M in MoMs naar haar naam. “Mijn moeder
heeft zich altijd ingezet voor mensen die een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat willen wij
hier ook doen. Zo bieden we jongeren de kans om
hier te leren tatoeëren of knippen. Het is een veilige
plek waar je zonder oordeel terecht kunt. Een plek
waar je je op je gemak moet kunnen voelen. We
luisteren naar mensen die langs komen en geven ze
advies als ze dat willen. Maar sporen ze soms ook aan
om dingen aan te pakken. De sfeer is zo informeel dat
het soms niet duidelijk is wie er nu werkt en wie er op
bezoek is.”
Waarin onderscheidt MoMs zich van andere
ondernemingen?
“Wat ik bij andere ondernemers soms mis, is een welgemeend ‘Goedendag!’. ‘Kan ik je helpen’, moet ook
echt dat zijn. Vaak kom je nog tegen dat je eigenlijk
onder druk wordt gezet om te kopen en het liefst zo
snel mogelijk met je aankopen weer de winkel moet
verlaten. Bij MoMs gaan we juist in op het sociale
aspect. Je wilt toch met plezier komen en blijven?
Je streeft ernaar dat de bezoekers moeite hebben
om weer te vertrekken. Ontspannen met een bakkie
koffie door de winkel lopen is veel prettiger. Daarom

Centrum
management

vragen wij ook regelmatig naar de wensen van onze
bezoekers: ‘Geef ons een tip hoe wij jouw verblijf nog
beter kunnen maken’. Als zij dan later terugkomen
en zien dat wij iets met hun ideeën hebben gedaan,
levert dat weer positieve reacties op.”
“MoMs zoekt ook steeds naar nieuwe trends en ontwikkelingen, vaak op het vlak van allerlei niches en
subculturen. Zo bereik je ondertussen wel een enorm
publiek. We organiseren regelmatig Yo-Gi-oh!-avonden, zijn officieel verkooppunt van Konami en hebben
voor de Xbox One game Killer Instinct de Europese
voorrondes gehost. Dat laatste evenement trok spelers uit heel veel verschillende Europese landen van
Italië tot Denemarken.”
Hoe worden jullie gevonden?
“Veel van de bezoekers komen bij ons dankzij mondop-mond reclame. Ze hebben een goede ervaring
gehad in onze winkel en delen dat met vrienden en
kennissen. Zo kwam een klant van ons voor een knipbeurt waar hij zo tevreden over was dat hij het deelde
met zijn voetbalteam. Die jongens kwamen op basis
daarvan vervolgens naar ons.”

‘Mond-op-mond reclame is echt
een heel sterk reclamemiddel’
“We zitten in Wijk C, een deel van het centrum dat
in mijn ogen te weinig aandacht krijgt. Onterecht,
want er zitten hier hele mooie pareltjes. Als je die
een beetje zonlicht geeft, worden ze daar alleen maar
mooier op. Het is hier echt ons kent ons, een kleine
community met leuke ondernemers. Het is soms
lastig dat je niet in de directe loopstroom zit van het
centrum. Veel mensen zien ons pas wanneer er een
omleiding is en ze gedwongen zijn om door de Lange
Koestraat te lopen. Toch ervaren klanten ons niet als
onzichtbaar. Als we uitleggen waar we zitten is de
reactie heel vaak: ‘O, dat is vlakbij het station, dat is
makkelijk te vinden’.”
Wat zijn de ambities voor de toekomst?
“Op dit moment zijn we weer bezig met een give-back
actie. Afgelopen jaar konden dak- en thuislozen bij
ons terecht voor een gratis knipbeurt. Ook dit jaar
willen we weer zo’n actie doen. Daarnaast kijken we
naar mogelijkheden om het opleiden van jonge mensen nog verder te verbeteren. Eigenlijk zou het mooi
zijn als we de komende jaren meer MoMs’ in Nederland kunnen openen.”
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[Cultuurpromotie/Culturele Zondagen]

Programmering Culturele Zondagen 2017
Culturele Zondagen organiseert in 2017 wederom zes
uiteenlopende en gratis toegankelijke evenementen in
de stad Utrecht. De aftrap van het culturele kalenderjaar vindt traditiegetrouw plaats met de Nieuwjaarsduik, dit keer op 15 januari. Ook terugkerend zijn
het Uitfeest op 3 september (20e editie) als start
van het nieuwe culturele seizoen en Alles Kids op
15 oktober (2e editie), opnieuw aan het begin van de
herfstvakantie en tevens aan het eind van de Kinderboekenweek.
Nieuwe Culturele Zondagen
In 2017 zijn er drie zondagen met een nieuwe thematiek.
De rode draad hierin is Utrecht. Op 12 maart wordt de
stad bedolven door het gesproken woord tijdens de Culturele Zondag Uitgesproken Utrecht. Met diverse thema’s en
onderwerpen, en in de meeste uiteenlopende gespreks- en
presentatievormen. Op 23 april staan we stil bij de naoorlogse periode 50-57. Door een grenswijziging in 1954
verdubbelde het grondgebied, waarna uitbreidingswijken als
Kanaleneiland, Overvecht en Hoograven werden gebouwd.
Tegelijkertijd werd het omstreden stadshart Hoog Catharijne gebouwd. Deze zondag Utrecht 50-75 leidt je langs de
belangrijkste locaties en gebeurtenissen uit deze markante
periode.

Culturele Zondagen Agenda 2017
15 januari
Nieuwjaarsduik
11 & 12 maart Uitgesproken Utrecht
23 april
Utrecht 50-75
5 juni
Utrecht Centraal
		
(let op: maandag, 2e pinksterdag)
3 september
Uitfeest
15 oktober
Alles Kids
www.culturelezondagen.nl
Tijdens Utrecht Centraal, op tweede pinksterdag (een maandag!), verandert de stad in een groot muziekpodium waarbij
het rijke muzikale aanbod dat de stad te bieden heeft aan
bod komt. Van klassiek tot pop, van vocaal tot instrumentaal, van startende bandjes tot gevestigde namen. Verwacht
diverse cross overs en muzikale interventies.
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Nieuwe MAG Utrecht & Uitagenda Utrecht
Een nieuw jaar, een nieuwe MAG Utrecht. In dit Engelstalige
magazine lees je over creatieve hotspots, Utrechts trots
nijntje en de beste plekken om koffie te drinken. Natuurlijk
verschijnt ook de eerste Uitagenda Utrecht van 2017, met
tips, artikelen en de uitgebreide culturele agenda zodat niemand iets hoeft te missen van al het moois dat er te doen is
in januari én februari.
De magazines zijn vanaf 1 januari verkrijgbaar bij culturele
instellingen, horeca en de filialen van Albert Heijn (alleen
Uitagenda Utrecht). Een stapel voor in de winkel? Haal de
magazines dan gratis af bij Cultuurpromotie Utrecht
(Ganzenmarkt 1).

[Nieuws uit het centrum]

Battle der Stadskwartieren

Op 2 oktober vond de 66e editie van de Singelloop
plaats in Utrecht. Vanuit CMU leek het ons een uitstekende manier om de kwartiergedachte verder uit
de dragen door het organiseren van een sportieve
‘battle’ tussen ondernemers uit deze vijf kwartieren.
Wie zou dit jaar de titel ‘Snelste kwartier van Utrecht’
mogen dragen?!
24 deelnemers van verschillende ondernemers gingen de
strijd met elkaar aan, waaronder restaurant De Zakkendrager, Bakerstreet, Broodnodig, De Frietwinkel, Barsoi,
Schoenmaker Versteeg, Museum Speelklok, Centraal
Museum, M1architectuur, Wijnbar VinVin, De Keuken van
KEEK, Doppio Espresso, KEEK, IJs en Zopie/ ORCA,
Grapedistrict, TivoliVredenburg, Savannay Bay, Cafe
Hofman, LKCA en natuurlijk (buiten competitie) CMU zelf.
Vredenburgkwartier
De loop vond plaats onder regenachtige omstandigheden,
maar alle lopers liepen ondanks dat van start tot finish de
benen uit hun lijf om de titel in weer en wind binnen te
slepen. Aan de einde van de dag ging het VREDENBURGKWARTIER er met de titel vandoor. Met een knappe gemid-
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delde snelheid van 5.05 min/km wisten Patrick, Brian, Lisa,
Daniek en Elise de andere kwartieren achter zich te houden.
Traditie
Een traditie is geboren. Alle ondernemers hebben vanaf nu
weer een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de battle
en de titel naar het eigen kwartier te halen. Wij danken de
Singelloop en alle lopers voor hun enthousiaste deelname!
Ben jij klaar om op 1 oktober 2017 tijdens de tweede editie
van de Battle der Stadskwartieren de eer van jouw kwartier
te verdedigen, meld je dan aan bij Vincent van der Velde
(vincent@cmutrecht.nl).

[Vredenburgkwartier]
Zaak in beeld
Dat zich in het Vredenburgkwartier veel winkels, horeca en andere bedrijven bevinden, mag duidelijk zijn. Maar
wie en wat gaat er echter achter al die ‘zaken’ schuil? Deze keer namen we een kijkje een nieuwe aanwinst op
de Lange Elisabethstraat 6: MyMuesli en spraken met bedrijfsleider Willem Veltromp.

‘Wij werken graag samen andere winkeliers en
lokale leveranciers’
Hoezo een winkel in Muesli?
“MyMuesli is sinds een kleine maand open in het Vredenburgkwartier aan de Lange Elisabethstraat. Het idee voor
de winkel is ontstaan in Duitsland.
Drie vrienden bedachten daar tijdens een autorit, na het
zien van een reclamebord met Muesli, dat dit gezonde product commercieel op de markt te zetten moest zijn. Inmiddels bestaat het Duitse bedrijf sinds 2007, heeft vestigingen
in vijf landen en is de eerste winkel in Nederland, in Utrecht
geopend.”
Wat maakt muesli en de winkel onderscheidend?
“Bij muesli denken veel mensen aan wat je in je yoghurt
kunt doen bij het ontbijt. Muesli kun je echter prima de hele
dag door eten en is een goed alternatief voor een snack
zoals een chocoladereep. Het voordeel van muesli van
MyMuesli is dat het zoveel mogelijk suikervrij is, organisch
en biologisch geproduceerd.”
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Waarom het Vredenburgkwartier, of in jullie geval liever:
waarom Utrecht?
“Jonge mensen vinden gezond eten belangrijk en in Utrecht
wonen veel studenten die bewust bezig zijn met voeding.
MyMuesli is een jong en fris bedrijf dat zich goed kan verplaatsen in deze doelgroep. Verder zien we dat we in Duitsland een brede klanten kring hebben en verwachten die hier
in Nederland ook op te bouwen.”
Plannen om samen te werken met andere ondernemers?
“MyMuesli is een jong bedrijf in Nederland en staat open
voor samenwerking met lokale toeleveranciers en andere
winkeliers in de stad. Muesli is het hoofdproduct wat
MyMuesli verkoopt. Daarnaast willen we ook producten
aanbieden zoals yoghurt of sapjes afkomstig van lokale
winkels. Naast samenwerking met lokale toeleveranciers,
werken wij ook graag samen met winkels die voeding en
gezondheid ook belangrijk vinden, dit kan dus ook een
sportzaak om de hoek zijn.

[Ondernemersfonds Utrecht]

30 januari 2017: SAVE THE DATE
Op 30 januari 2017 viert Ondernemersfonds Utrecht
zijn eerste lustrum: Vijf jaar nieuwe initiatieven, onverwachte samenwerkingen en mooie projecten. Alle
deelnemers* aan het ondernemersfonds zijn van harte
uitgenodigd deze feestelijke bijeenkomst mee te
maken. U bent welkom vanaf 15.00 in TivoliVredenburg
(Cloud Nine). Aansluitend op het plenaire programma
is er een aangeklede borrel.
Verwacht sprekers van zowel Utrechtse als nationale faam,
inspiratie, interactiviteit en de kans om te netwerken.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de lijst van
genodigden te komen via:
www.ondernemersfondsutrecht.nl/nieuwsbrief
of stuur een mailtje naar:
info@ondernemersfondsutrecht.nl.
Op de hoogte blijven van onze andere activiteiten en projecten? Like onze Facebookpagina:
www.facebook.com/ondernemersfondsutrecht.
* U draagt bij aan het Ondernemersfonds als u ozb nietwoningen betaalt in de gemeente Utrecht. Met andere woorden: als u een pand bezit of huurt dat niet als woning dient.

Zet 6 maart 2017 vast in uw agenda!
Op maandag 6 maart 2017 organiseert CMU op een
inspirerende locatie in het centrum weer haar traditionele jaarbijeenkomst.
Tijdens deze avond vertellen wij u graag weer over onze
daden in 2016 en onze plannen voor 2017! Meer informatie volgt in de uitnodiging die u begin volgend jaar
ontvangt.

CMU in de pers…
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24 uur parkeren in het
centrum van Utrecht vanaf
€ 7,50!
Parkeren in het centrum van Utrecht is duur. Dat is
bekend. Maar het is misschien minder bekend dat het
ook goedkoper kan. Via de website van Interparking
is het namelijk mogelijk om te parkeren vanaf 7,50
per dag in de parkeergarages van Hoog Catharijne.
Via één van de vijf parkeergarages bent u op loopafstand
van al het moois wat Utrecht te bieden heeft. Of je nu wilt
shoppen, een museum wilt bezoeken, of wilt genieten van
de vele terrassen of restaurants in het historische centrum.
De parkeergarages van Hoog Catharijne zijn het ideale
startpunt voor uw bezoek aan het centrum van Utrecht!
Er zijn ongeveer 2000 parkeerplaatsen in de parkeergarages
P1, P2, P3, P4, en P6. Elektrische auto’s kunnen gratis worden opgeladen bij een van de oplaadpunten. Kijk voor meer
informatie op parkerencentrumutrecht.nl

[Domkwartier]
Zaak in beeld
Het hart van de stad. Dat mag het Domkwartier zich met recht noemen. Alles vind je hier: eten, drinken,
historie, gezelligheid, water en winkels in alle soorten en maten. Maar wie en wat gaat er echter achter al dat
moois schuil? Deze keer namen we een kijkje bij Anna’s Lunchroom op de Zadelstraat.

‘Bij ons gaat gezond, lekker en kwaliteit hand in hand’
Wie zijn jullie en wat doen jullie?
“Wees welkom in Anna’s lunchroom! Een persoonlijk en
sfeervol karakter is wat wij bieden op de Zadelstraat.
Eigenaresse Anna weet hoe je verantwoord en eerlijk kunt
genieten van je lunch of kop koffie. Lokale producten,
fairtrade koffiebonen en huisgemaakte gerechten. Aandacht
voor jou én voor onze producten. Voor iedere gast hebben
wij evenveel aandacht en met een mooie selectie aan
glutenvrije, vegan, lactosevrije en suikervrije taartjes is
er voor ieder wat wils. De open keuken heeft een gesloten
houtskooloven, de Mibrasa. Hierin worden de lunchgerechten smeuïg, puur en karakteristiek van smaak. Bij ons gaat
gezond, lekker en kwaliteit hand in hand. Hiernaast is persoonlijkheid net zo belangrijk. Onze menukaart verandert
met het seizoen, dus elke keer weer verrassende gerechten.”

Wat voegt jullie concept toe aan het Domkwartier?
“Lunchen in een ongedwongen omgeving. Eet eens wat anders dan standaard tijdens de lunch. Veel van onze gerechten worden in de Mibrasa bereid. Deze ovens laten toe om
de meest verscheidene ingrediënten te bereiden, natuurlijke aroma’s te behouden en unieke smaken naar boven te
brengen. Bij ons kun je een mooie selectie aan glutenvrije,
vegan, lactosevrije en suikervrije taartjes krijgen, zoals wij
ze noemen; een healthy treat! Daarnaast is het mogelijk om
vanaf acht personen de lunchroom te gebruiken. In overleg
met Anna kunnen we heerlijke gerechten bereiden in onze
Mibrasa. Dus de gehele lunchroom kan je vanaf acht personen in de avond voor jezelf hebben.”
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
“Een terras, zodat we in de zomermaanden de mensen ook
kunnen bedienen van al het lekkers wat wij hebben.”

Knüss Winterfest in het Domkwartier
In het Domkwartier is het tijdens het Knüss Winterfest
extra goed toeven. Op 10 en 11 december is de Mariaplaats
gevuld met De Zelfgemaakte Markt en de Winterse Streekmarkt. Een mooie combinatie van de twee markten die
elkaar aanvullen op het gebied van food en non-food. Op
11 december loopt de Kerstman door de Zadelstraat, Lijnmarkt, Springweg en een stukje Oudegracht en hij deelt iets
lekkers uit. Op dezelfde dag, loopt een muziekgroep ook
deze route om op verschillende plekken op te treden. Leuk!
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[Vredenburgkwartier]

Tentoonstelling Volksbuurtmuseum over ondernemen
In het Nederlands Volksbuurtmuseum is sinds zondag
30 oktober 2016 een nieuwe tentoonstelling te zien:
‘VAN VISCH TOT VRACHTSCHIP, grootse ondernemers
in hartje Utrecht.’ De tentoonstelling gaat over de
geschiedenis van ondernemingen in Wijk C en directe
omgeving. In december zendt RTV Utrecht onder dezelfde titel een driedelige documentaire uit.
Bedrijvig gebied
Wijk C en het Vredenburg zijn van oudsher bekend als een
bedrijvig gebied. Vol grote en kleine winkels, cafés, logementen, losse arbeiders en ambulante handel. Onbekender is dat er in de 19e en 20ste eeuw relatief veel grote en
middelgrote bedrijven gevestigd waren, veelal ontstaan uit
kleinere familiebedrijfjes.
Doorzettingsvermogen
Het zijn stuk voor stuk bedrijven, voortgekomen uit ongekende ondernemersdrift, innovatief ondernemerschap en
doorzettingsvermogen, waarvan sommige nog steeds bestaan. De gunstige ligging aan het water en veel goedkope
arbeidskrachten in de buurt speelden hierbij een belangrijke
rol. In de tentoonstelling zien we hoe die bedrijven zich in
de loop van de tijd hebben ontwikkeld: het ontstaan van
ondernemerschap, de bloeitijd in de eerste decennia van de
twintigste eeuw, de aflopende bedrijvigheid door slechtere

tijden en vertrek naar nieuwere wijken of elders in het land.
Wat betekende de aanwezigheid van deze handelaren en
ondernemers voor de stad Utrecht en voor de binnenstad in
het bijzonder?
Documentaire RTV Utrecht
Op 10 & 11, 17 & 18 en 24 & 25 december 2016 zendt RTV
Utrecht onder dezelfde titel een driedelige documentaire uit,
die speciaal in het kader van dit project is gemaakt. Deze
serie wordt in februari 2017 herhaald. In de documentaire
komen vooral de ondernemers zelf aan het woord. De regie
van de documentaire is in handen van Monique Lesterhuis,
winnares van een Gouden Kalf 2016 voor de documentaire
‘De Tegenprestatie’.

De tentoonstelling is te zien van 30 oktober 2016 tot en met 12 maart 2017.
Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27-29, 3511 BW Utrecht, 030 2318292, www.volksbuurtmuseum.nl
Van 11.00 tot 17.00 uur, op dinsdag t/m vrijdag en zondag en op de 1e, 2e en 3e zaterdag van de maand.
Op maandagen en feestdagen is het museum gesloten.
Volwassenen: € 5,00 Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart, U-Pas, donateurs: gratis toegang

Elke zondag gratis thematische stadswandeling in Utrecht
Op zoek naar een interessante activiteit tijdens uw
dagje uit in Utrecht? Of wilt u juist als Utrechter de
stad beter leren kennen? Ga dan eens mee op een
gratis stadswandeling met gids door de binnenstad
van Utrecht.
Iedere zondag om 13.00, startend op het Domplein, biedt
Stadsgids Utrecht een gratis stadswandeling aan voor
iedereen die geïnteresseerd is in de prachtige verhalen en
geschiedenis die Utrecht herbergt. Het unieke aan deze
rondleiding is, naast dat hij gratis wordt aangeboden, dat
de wandeling elke week in een ander thema wordt gezet.
Zo konden deelnemers afgelopen tijd meelopen met hofjeswandeling, een filmwandeling, een tragediewandeling, een
gevelstenenwandeling en een Sint-Maartenwandeling. Zin
om ook een keer deel te nemen? Meld je dan aan voor de
gratis stadswandeling op www.stadsgidsutrecht.com.
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Welkom in Utrecht…

& Other Stories
Oudegracht 151

Atelier Cosas
Twijnstraat 71

Frites Atelier
Steenweg 56

Vis ’n Friet
Vismarkt 14

Histoire Magasin
Oudkerkhof 20

KPN
Vredenburg 11

My Jewellery
Oudkerkhof 5

Loetje
Oudkerkhof 29

Biitz
Lange Jansstraat 22

Conder Wines
Twijnstraat 51

Hans Anders
Steenweg 29

Polette
Steenweg 9

Sea Salt Saloon
Wed 3

Uniq
Voorstraat 23

My Muesli
Lange Elisabethstr. 6

Vintage Island
Zadelstraat 39

De Kleine Parade
Drieharingstraat 2

Puschkin Ontbijt
en Lunch
Ridderschapstraat 1

Restaurant
De Rode Vosch
Voorstraat 14

New Zealand
Auckland
Mariastraat 1

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 eKoekfabriek Bakkerij
Schoutenstraat 7
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Jozef
Mariaplaats 50
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Dochters
Lange Jansstraat 5

mail naar info@cmutrecht.nl

Tips & Tricks…

Kwartieren centrum Utrecht
Vredenburgkwartier
Kwartiermaker grootwinkelbedrijven: Vincent
Luijnenburg, vincent-laurens@cmutrecht.nl 06-12730926
Kwartiermaker zelfstandige ondernemers:
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 - 06-19292921
Museumkwartier
Kwartiermaker: Janneke Heinen,
janneke@cmutrecht.nl - 06-12796630

Wist u dat Google mobiele
websites voorrang geeft in
de zoekresultaten?
Mobiele websites worden leidend voor de positie in de
zoekresultaten. Dit is een belangrijke wijziging in de werking
van Google. Dus niet de desktop website maar de mobiele
versie wordt gebruikt voor de posities in Google, ook voor
de zoekresultaten op de desktop. Dit kan een flinke impact
hebben voor uw website. Het probleem voor je vindbaarheid
ontstaat vooral wanneer je op de mobiele website andere
inhoud vertoont dan op de desktopversie. Het is dus zaak
dat de content op de mobiele website minstens zo goed is
als die op de desktopversie.
Wilt u zelf testen of uw website voldoet aan de eisen die
Google aan een mobielvriendelijke website stelt? Ga dan
naar https://www.google.com/webmasters/tools/mobilefriendly/ en voer daar je domeinnaam in.

Openingstijden
De meeste winkels zijn geopend van 09:30-18:00 uur, op
maandag openen de winkels tussen 11:00 en 13:00 uur.
Op donderdag is de reguliere koopavond: tot 21:00 uur.
De winkelsluitingswet maakt het mogelijk om tot 22:00 uur
open te zijn. Sommige winkels maken hier gebruik van.
In Utrecht centrum is iedere ondernemer vrij om op zondag
zijn winkel te openen. Op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e
Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn de winkels niet geopend.
Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag wel.

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

Ga naar de winkelgids
koopavo
23 decemnd
www.centrumutrecht.nl voor
ber
specifieke winkelopeningstijden
en om uw winkelgegevens te controleren.
U kunt uw winkel ook aanmelden voor een
gratis vermelding als deze nog niet vermeld staat via
info@centrumutrecht.nl
OVERLAST IN UW
WINKELGEBIED?
Melden doet u zo:
1. E-mail: bewonersmeldingen@
utrecht.nl
2. Internet: www.utrecht.nl/
meldingen
3. Telefoon: 030-286 00 00
4. Aan de balie van Wijkbureau
Binnenstad
5. De app Buiten Beter
6. Via smartphone
(qr-code)

