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Deze week herdachten we weer op 4 mei en op 5 mei vierden we weer de vrijheid. Gelukkig weer als
vanouds, maar deze keer met het oog op de situatie in de wereld, en Oekraine in het bijzonder, met een
extra lading.
De wereld draait verder wel door en dus bereidden wij ons de afgelopen weken hard voor op de viering van onze
tiende verjaardag aanstaande maandag in Museum Speelklok. Wij kijken er naar uit jullie dan weer in levende lijve
te mogen ontmoeten en de hand te mogen schudden!

Tot maandag!
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Maandag is het eindelijk zo ver. Na twee jaar zonder jaarbijeenkomst, zijn we dan weer terug op de plek
waar we onze eerste verjaardag vierden.
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 bewogen 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. Tot maandag!
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

Aslastbeperking bemoeilijkt bevoorrading in centrum Utrecht
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

TLN, evofenedex, VNO-NCW-midden en Centrummanagement Utrecht zijn ontevreden over de voorgestelde
aanpassingen aan het ontheffingenbeleid van de gemeente Utrecht. Door aanpassing van het beleid komt
winkelbevoorrading in gedrang en wordt er geen rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van
efficiëntie en duurzaamheid.
Op 17 maart 2022 heeft de gemeente Utrecht een voorstel voor aangepaste regels gepubliceerd voor ontheffing op
verkeersmaatregelen. Deze aanpassing gaat ook over ontheffing voor zwaar verkeer in het wervengebied in het
centrum van de stad. Er wordt door de gemeente een uitbreiding van het gebied met aslastbeperking voorgesteld.
In het nieuwe plan behoren ook de toegangswegen voor het wervengebied tot deze zone. Het doel van de
aanpassingen is het beschermen van de werfkelders.
Glijdende schaal
De ondernemersverenigingen die samenwerken onder de titel CABU (commissie van advies inzake
bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht), vinden het beleid van de gemeente te rigoureus. De aslastbeperking
wordt gesteld op basis van de norm van de zwakste kelder en de partijen vrezen een glijdende schaal waarbij op
een gegeven moment steeds meer beperkingen op goederenvervoer komen te liggen waardoor het bevoorraden
van de winkels steeds moeilijker wordt. De CABU ziet daarnaast in het nieuwe ontheffingenbeleid – geen ontheffing
tenzij – dat 26 weken in beslag neemt een ontmoedigingsbeleid.
Efficiëntie en duurzaamheid
De samenwerkende organisaties maken in een advies aan de gemeente Utrecht bezwaar tegen het
ontheffingenbeleid. Uiteraard onderstreept de CABU het belang van het onderhouden van het historisch erfgoed in
het centrum, maar maatwerk en bevoorrading moeten wel in de plannen worden meegenomen. De samenwerkende
organisaties vragen zich af op welke manier de aslastbeperking tot stand is gekomen en of er rekening is gehouden
met efficiëntie en duurzaamheidsontwikkelingen (elektrificatie) in het bevoorradingsverkeer. Het mag niet zo zijn dat
innovatieve ontwikkelingen die ook bij ondernemers hoog in het vaandel staan door ontheffingenbeleid wordt
tegengewerkt.

Update werkzaamheden Catharijnesingel
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Vanaf woensdag 4 mei gaat de herinrichting van de Catharijnesingel verder aan de waterzijde. De
verharding wordt verwijderd en er worden een nieuw voetpad en een nieuwe fietsstrook aangelegd.
De oude betonconstructie bij de Bartholomeusbrug wordt vervangen door een nieuwe met keerwand. Tot slot gaat
Stedin oude gasleidingen en elektraleidingen verwijderen. Als alles volgens planning verloopt, is alles op 17 juni
afgerond.
Tijdens de werkzaamheden kan al het verkeer gewoon over de Catharijnesingel rijden en ook de Bartholomeusbrug
blijft open. De Nicolaas Beetsstraat is inmiddels ook weer open voor verkeer.

'Utrecht bestrijdt de leegstand in de binnenstad door jonge
ondernemers een kans te geven'
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

"Leegstand in de binnenstad van Utrecht wordt tegengegaan met de komst van startende ondernemers die
tijdelijk een pand krijgen. Ze krijgen subsidie en worden geholpen bij de onderhandelingen met de eigenaar
van het pand dat ze willen huren. Zo helpt Centrum Management Utrecht ze bij het opstarten van hun
bedrijfje midden in het centrum."
Aldus NOS.nl/RTV Utrecht over het project Morgen Mooier Maken van CMU, VCOC en gemeente Utrecht. "Nog
steeds staat er te veel leeg. Leegstaande panden beïnvloeden heel erg hoe je een winkelstraat of een winkelgebied
beleeft, dus we hebben het liefst zo min mogelijk leegstaande panden en juist veel activiteiten in die panden", aldus
Jeroen Roose-van Leijden. Lees het hele artikel hier

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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