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Het was prachtig weer in maart. De terrassen waren al weer goed gevuld. Utrecht centrum maakte zich op
voor een prachtig voorjaar. Daar dacht de maand april echter net iets anders over en gaf zich vol overgave
over aan zijn eigen cliché en liet de winter nog even terugkomen. Gevolg: het terrasseizoen ging weliswaar
van start maar de festiviteiten er omheen vielen letterijk in het water. Reden ze daar bijna voor niets door de
stad om mensen naar het terras te sturen, die motoragenten...
Uiteindelijk komt natuurlijk altijd alles goed, dus ook keerde de lente deze week weer terug om, naar wij begrepen,
niet weer weg te gaan. Dus vieren wij vanaf nu de lente en kijken we uit naar een gezellig gevulde binnenstad. Aan
de festiviteiten zal het niet liggen, die zijn er genoeg de komende weken. Zo loopt dit weekend in het Domkwartier
nog onze Paasactie en verrassen we in datzelfde kwartier bezoekers met een vrolijk bloemetje.
Dan volgen al snel Koningsdag, de activiteiten rondom 4 en 5 mei, het Café Theaterfestival, Fonteyn Festival,
Spring en ga zo maar door. Er is gelukkig weer genoeg te doen in ons prachtige centrum. En heb je ook iets dat een
plekje op onze agenda verdient, stuur dan even een e-mail en we plaatsen het op onze
websites centrumutrecht.nl en cmutrecht.nl.
Wij wensen je een vrolijk Pasen!

Een bloemetje in de Zadelstraat
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Op zaterdagmiddag 16 april deelt een 'bloemendame' 200 prachtige boeketjes van bloemenwinkel Rood en
Bloem van de Springweg uit aan bezoekers van de Zadelstraat.
De ondernemers van het Domkwartier willen hiermee hun bezoekers bedanken voor hun komst en ze een vrolijk
Pasen toewensen. Zo Maken we Morgen weer een stukje Mooier.

10 jaar CMU
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Op maandagavond 9 mei vieren we dat samen met jou, in Museum Speelklok. Zet de datum dus vast in je
agenda en meld je aan voor 2 mei via info@cmutrecht.nl.

Paasactie in het Domkwartier
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Nog tot en met zaterdag 16 april kunnen bezoekers meedoen aan de paasactie in het Domkwartier. In
meerdere etalages zijn kartonnen borden in paasstijl met letters verstopt.
Kinderen kunnen met hun ouders opzoek gaan langs de verschillende winkels in het kwartier om de letters te
vinden. Met de gevonden letters kunnen zij een zin die staat aangegeven op de flyer afmaken. Als de zin juist is,
ontvangen zij iets lekkers.
Mochten ze daarna nog zin hebben in meer Paasacties, dan kunnen ze in Hoog Catharijne op 16 en 18 april een
Paasspeurtocht doen. Meer informatie

Verkeer en parkeren tijdens Koningsdag
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Tijdens de Koningsdagfestiviteiten in het centrum op 26 en 27 april is het tijdelijk niet mogelijk het centrum
in te rijden en daar te parkeren. Dit om de doorstroming en bereikbaarheid van het centrum en de
parkeergelegenheden aan de randen van het centrum te optimaliseren. Uitrijden kan nog wel. Alle
parkeergarages zijn wel bereikbaar, met uitzondering van La Vie en Springweg.
Vergunninghouders die door het parkeerverbod niet terecht kunnen in hun garages of rayons, mogen hun auto op
26 en 27 april de hele dag en op 28 april tot 12:00 uur in alle parkeerrayons buiten het vrijmarktgebied parkeren.
Lees alle informatie ook hier

Provincie Utrecht wil meer transport over water
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Bedrijven en overheden slaan handen ineen in coalitie ‘Goederenvervoer over Water’
‘Varen waar het kan, rijden als het moet’ is het motto van provincie Utrecht en partners uit de regio als het
gaat over duurzaam goederenvervoer over water. Om onze leefomgeving schoner te krijgen, moeten we
beter gebruik maken van bestaande vaarwegen met duurzame vaartuigen en schone voertuigen voor de
‘last mile’. En de plekken die over water goed bereikbaar zijn, moeten we koesteren.
Dit is in het kort waar de intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’, die 13 april is
ondertekend, over gaat. Naast de provincie Utrecht ondertekenden vanuit de publieke organisaties de gemeenten
Utrecht, Nieuwegein, Stichtse Vecht, en Rijkswaterstaat Midden Nederland. Daarnaast en van cruciaal belang voor
het vervolg sluiten bedrijven en maatschappelijke en kennisorganisaties zich bij de intentieovereenkomst aan,
waaronder CMU. Verschillende bouwbedrijven, horecaleveranciers, logistieke partijen, afvalverwerkers en
kennisinstantie Hogeschool Utrecht waren voor de ondertekening aanwezig.
Lees verder

Tegemoetkoming CTB-kosten aanvragen voor 20 april!
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

LET OP: Ondernemers kunnen nog tot en met 19 april subsidie aanvragen voor tegemoetkoming in de
gemaakte CTB-kosten.
Horecaondernemers, cultuurinstellingen en organisatoren van evenementen hebben vaak extra kosten gemaakt
door het controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB).
Geldt dit ook voor jou? Vraag dan bij de gemeente Utrecht een vergoeding aan voor (een deel van) de kosten. Lees
hier de voorwaarden en hoe je de aanvraag doet.

Per 1 april tegemoetkoming OZB-verhoging voor ondernemers
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

De coronacrisis heeft veel Utrechtse ondernemers hard geraakt. Per 1 april kunnen deze ondernemers een
tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Utrecht voor de verhoging van de OZB (niet-woning). Hierbij
gelden onderstaande voorwaarden:
U bent eigenaar of huurder van een bedrijfspand in Utrecht.
U hebt voor dit bedrijfspand in 2021 en 2022 een OZB aanslag ontvangen. Tussen deze aanslagen zit een
verschil van minimaal €100.
U hebt maximaal 30 werknemers in dienst (inclusief eigena(a)r(en)).
Uw onderneming staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder één van de SBI-codes die hier
vermeld staan.
Vraag tegemoetkoming aan:
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u per 1 april tot 30 november 2022 hier de tegemoetkoming aanvragen.
Hoe hoog de tegemoetkoming is hangt af van de hoogte van uw aanslag OZB en bedraagt maximaal €1000,-.
Let op: voor het aanvragen van de tegemoetkoming heeft u eHerkenning nodig. Heeft u nog geen
eHerkenning? Vraag het aan

Volg een gratis coachingstraject via Ondernemer Centraal
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Via de subsidieregeling Ondernemer Centraal van de gemeente Utrecht kun je als ondernemer en zzp’er
kosteloos ondersteuning ontvangen. Bijvoorbeeld om je onderneming klaar te maken voor de toekomst of
voor financieel advies wanneer je geldzorgen hebt.
Eén van de opties uit het hulpaanbod is het het coachingstraject van GetOn. Het coachingstraject is gekoppeld aan
het leerplatform van GetOn. Op dit platform kan je praktische cursussen volgen en online coaching krijgen op het
gebied van online marketing en sales. Inbegrepen bij het coachingstraject zijn twaalf 1-op-1 sessies met een expert.
De regeling start met een toekomstgesprek met een adviseur. Tijdens het gesprek vraagt de adviseur waarbij je
hulp kan gebruiken en bespreekt hij de mogelijkheden met je. Aanmelden voor het toekomstgesprek kan hier
Online-marketing-coachingstraject_GetOn.docx

De smaak en het genot van de Franse keuken
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Brasserie Grace haar deuren opende. Dit ondernemersverhaal gaat
over een ‘high end Franse brasserie’ gestart in het hart ondanks een lastige tijd. Brasserie Grace biedt een
bijzondere en onderscheidende horecabeleving in een prachtig 19e-eeuws pand aan de Lange Nieuwstraat
midden in het Museumkwartier.
Jacques Westerhoff en Ruben Hoogendijk zijn de twee ondernemers achter Grace, zij namen de stap om vlak na de
eerste lockdown een crowfunding te starten en het idee uit te voeren waarmee ze al een tijdje rondliepen. En
zodoende verwelkomde de Lange Nieuwstraat, na het vertrek van restaurant Noir weer een stijlvolle
horecagelegenheid op nummer 88.
Lees verder op centrumutrecht.nl

Bereik nog meer publiek met onze gratis bedrijfspagina
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Op centrumutrecht.nl vermelden wij alle winkels, horeca- en uitgaansgelegenheden in het centrum. Gratis!
Deze publiekswebsite is een gratis tool, aangeboden door CMU.
Hoe? Heel makkelijk: werk je bedrijfspagina bij op de CMU Community van chainels.com en je pagina op
centrumutrecht.nl wordt automatisch bijgewerkt. Je account op chainels nog niet geactiveerd? Doe dit dan snel en
geniet van alle voordelen en blijf op de hoogte van alles in het centrum, je kwartier en zelfs je straat. Volg deze link
en volg de instructies aanmelding op de CMU Community.
Meld je liever je zaak rechtstreeks aan voor centrumutrecht.nl dan kan dat via dit inschrijfformulier. Wij verzorgen
dan gratis verwerking op de website. Nieuwe winkels krijgen bovendien en extra vermelding op de website onder de
kop Nieuw in Utrecht.
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