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Koningsnacht en -dag staan weer voor de deur en natuurlijk is er dit jaar weer veel te beleven in Utrecht. Na
twee jaar afwezigheid kunnen tienduizenden bezoekers weer naar de binnenstad komen om te struinen over
de vrijmarkt en te dansen bij een van de vele podia op de pleinen van de stad.
DUIC zette op een rij wat er allemaal te beleven is in de binnenstad van Utrecht, zowel op dinsdag 26 april
Koningsnacht als op woensdag 27 april wanneer het eigenlijk pas echt Koningsdag is. Verderop in deze nieuwsbrief
nog een keer een herinnering aan de gewijzigde verkeerssituatie in de binnenstad tijdens dit evenement.

UITNODIGING
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Twee jaar zonder jaarbijeenkomst. We weten allemaal waarom. Maar dit jaar zijn we terug. Terug op de plek
waar we onze eerste jaarbijeenkomst hielden.
Tien jaar geleden vierden wij onze eerste verjaardag met een bijeenkomst in Museum Speelklok. Het leek ons leuk
om tien jaar later weer hier neer te strijken en met u terug te kijken of de bewo- gen jaren die achter ons liggen en,
vooral, om vooruit te blikken naar de komende jaren. Na de coronaperiode voelt dit als een nieuw begin. En op een
nieuw begin moet worden geproost.
Wanneer: Maandag 9 mei 2022
Waar: Museum Speelklok, Steenweg 6, 3511 JP Utrecht
Hoe laat: 18:30 – 22:30 uur
Route: www.museumspeelklok.nl
PROGRAMMA
18:30 Inloop met hapjes en drankjes
19:30 Welkomstwoord - Arjan Kleuver - voorzitter
19:40 10 jaar CMU...een nieuw begin – Jeroen Roose-van Leijden – centrummanager
19:50 Rondwandeling door het museum, terugblikken en vooruitkijken
21:15 Plenair aan de bar: gezamenlijke toast op 10 jaar CMU
21:30 Borrel
22:30 Einde
Wij zien je graag op 9 mei 2022!
De ruimte kent een maximaal aantal bezoekers. Meld je daarom aan vóór 2 mei via info@cmutrecht.nl

Subsidie ondernemersinitiatieven Utrecht 900
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In 2022 is Utrecht 900 jaar en dat vieren we tussen 2 juli en 11 november! Er is nu een nieuwe regeling,
speciaal voor ondernemers uit sectoren die extra geraakt zijn door de coronamaatregelen, om mee te doen
met Utrecht 900.
Heb je een goed idee, vraag dan subsidie aan bij de gemeente Utrecht. Je kunt maximaal €10.000 aanvragen en
€20.000 als je de aanvraag met meerdere partijen samen doet. Kijk op de website van Utrecht 900 of de subsidie
voor jou is, je vindt in een lijst met SBI-codeswelke sectoren onder de regeling vallen.
Het initiatief moet plaatsvinden tussen 2 juni en 11 november 2022. Het hoeft niet perse een activiteit of evenement
te zijn, wie weet ontwerp je een product, actie, campagne of een spectaculaire stunt!? Aanvragen kan vanaf 2
mei. Let op, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Werk je idee daarom nu vast uit!
Ga voor meer informatie naar:
900 jaar | Ondernemersinitiatieven | Ontdek Utrecht (ontdek-utrecht.nl)

(Ge)Start in het hart
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Afgelopen maand en komende tijd mogen we we weer nieuwe winkels en pop-up stores verwelkomen in het
hart van onze stad. Hieronder: Toasted & Roasted op Achter Clarenburg 39, Dstrezzed in de lange
Elisabethstraat 8 en op Steenweg 38 opent dit weekend een pop-upstore van Via Appia 92. Vanaf vrijdag
12.00 is de Via Appia store geopend met live dj, gratis Stëlz & nieuwe collectie.
Weet je iemand die wil starten in het hart van het land? Of ben je zelf op zoek naar een mooie ruimte in het hartje
van de stad? Houd dan startinhethart.nl in de gaten. Op deze pagina verzamelen wij panden die op dit moment
beschikbaar zijn in het centrum van Utrecht.
Wil je meer weten over een van de leegstaande of aangeboden winkels? Neem dan contact op met een van de
vermelde makelaars of mail ons en wij helpen je verder. Voor een actueel overzicht van alle te koop staande
bedrijfspanden in Utrecht, kun je ook altijd even hier kijken.

Verkeer en parkeren tijdens Koningsdag
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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

Veilig ondernemen
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Als ondernemer kun je veel doen om je omgeving veiliger te maken. Een veilige omgeving zorgt voor meer
omzet, een prettige werkomgeving en een aantrekkelijke sfeer voor bezoekers. Met een paar simpele
aanpassingen bereik je al veel.
Zo is het verstandig overlast meteen te melden. Dit kan online, rechtstreeks bij de gemeente. Ook biedt de
gemeente verschillende tools om overvallen te voorkomen en tips wat te doen bij winkeldiefstal.
Op deze pagina van de Gemeente Utrecht vind je handige tools en tips en lees je wat je kunt doen en welke
instanties je daarbij kunnen helpen.

Bereik nog meer publiek met onze gratis bedrijfspagina
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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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