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Afgelopen maandag vierden we tien jaar centrummanagement in Utrecht. Door bekende omstandigheden
iets later in het jaar maar daarom niet minder feestelijk. Deze keer weer, net als de eerste keer, in Museum
Speelklok. En evenals de overige keren was de avond weer prima bezocht.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar komst en de prettige samenwerking de afgelopen 10 jaar. Op naar het
volgende lustrum. Gemist? Niet getreurd, volgend jaar heb je weer een kans om erbij te zijn én je kunt een deel
terugvinden in ons jaarverslag waarin we terugblikken en vooruitkijken.
Jeroen Roose-van Leijden

Jaarbijeenkomst 2022
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Maandag 9 mei konden we dan toch eindelijk vieren dat CMU 10 jaar bestaat en proosten op een Nieuw
Begin van de volgende 10 jaar. De presentatie vind je onderaan dit bericht.
In Museum Speelklok proostten we, en praatten we ondernemers, vastgoedeigenaren, partners en ambtenaren van
de gemeente Utrecht bij over onze plannen voor de aandachtsgebieden Ondersteuning & Ontwikkeling van
Ondernemers, Toekomst & Onderzoek, Bereikbaarheid, Marketing en Openbare Ruimte.
Presentatie Jaarbijeenkomst CMU - maandag 9 mei.pptx

Ondernemer Centraal Live: Boost jouw bedrijf
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Ondernemers hebben ervaren dagelijks de gevolgen van een continu voortrazende wereld. Wat betekent dat
voor hun bedrijf en hoe kunnen zij daarop inspelen om klaar te zijn voor de toekomst?
SAVE THE DATE Op 15 juni, van 9.00 toit 13.00 organiseert Ondernemer Centraal het live-evenement: Boost jouw
Bedrijf in TivoliVredenburg. In een ochtend praten we de ondernemers bij en kunnen zij direct sparren met
ondernemers uit het Ondernemer Centraal netwerk over de impact op hun onderneming.
15 juni Save the Date Ondernemer Centraal.pdf

Social Impact Night: Inclusieve inzet!
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Zou jij inclusiever willen ondernemen met jouw organisatie, maar loop je tegen obstakels aan of weet je
simpelweg niet waar te beginnen?
In samenwerking met Jonge Honden organiseert impact030 een avond over inclusievere inzet van ‘mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt’. Het is een veelgebruikte uitdrukking om een doelgroep te duiden die op een bepaalde
manier een beperking ervaart tot regulier werk.
Door impactondernemers, experts en de gemeente samen te brengen met organisaties die aan de slag willen met
inclusiever ondernemen, hopen we samen concrete stappen te zetten tot inclusiever werk. Dan zien we je heel
graag op 17 mei!
Wanneer: dinsdag 17 mei 2022
Tijd: 18:30 - 21:00 (met aansluitend een borrel)
Locatie: Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) - Berlijnplein Utrecht
Programma: in gesprek met impact bedrijven die zich bezighouden met de inclusievere inzet van ‘mensen die een
afstand ervaren tot de arbeidsmarkt’, aftrap met een inspirerende voorstelling van Het NUT.
Meld je aan via https://jongehonden.com/training/social-impact-night-9-inclusieve-inzet-17-mei/

Kunstenaars van de Expogroep organiseren nieuwe
tentoonstelling
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Kunstenaars uit de Expogroep (onderdeel van Wij 3.0) organiseren binnenkort alweer hun tweede
tentoonstelling op een prachtige plek in de binnenstad: de pop-up locatie Steenweg 38. De feestelijke
opening van de expositie is zondag 15 mei om 11.00 uur. Daarna kun je nog komen kijken t/m donderdag 19
mei.
Het resultaat mag er wezen (we hebben al iets gezien). Zou jij je werk ook wel eens willen exposeren, maar kun je
daar hulp bij gebruiken? Meld je vooral aan voor deze activiteit. Alle informatie over de tentoonstelling en de
Expogroep vind je hier. Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door Centrummanagement Utrecht.

2022 expo Divers en toch samen poster.pdf
2022 expo Divers en toch samen flyer.pdf

(Ge)Start in het hart
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Afgelopen maand en komende tijd mogen we we weer nieuwe winkels en pop-up stores verwelkomen in het
hart van onze stad. Hieronder: MOJO Japanese Kitchen op de Potterstraat, Café Carél Janskerkhof 6,
Daebak Korean BBQ op de Oudegracht, Tante Lien's Oudegracht 86 en Huttopia dat zijn deuren nu opent op
de Lange Elisabethstraat.
Op Steenweg 38 is de komende tijd ook weer veel te beleven: dit weekend is daar de expositie Wij 3.0 te zien en in
het Hemelvaartweekend en Pinksterweekend opent Oak Schoenen van Marieke Versmissen hier haar deuren. Bij
de buren op nummer 30 opent in het weekend van Hemelvaart artistiek duo Lionstorm een pop-up. Meer hierover
later.
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.

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.

Subsidie voor watervriendelijke stad
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Eigenaren, huurders en gebruikers van panden met een maatschappelijke functie kunnen vanaf 1 mei een
subsidie aanvragen voor het watervriendelijker maken van hun pand en terrein.
De gemeente Utrecht stelt hiervoor jaarlijks 300.000 euro beschikbaar. Met deze bijdrage kunnen gebouwen en
(buiten)terreinen van maatschappelijke organisaties zoals scholen, musea, kinderdagverblijven, zorgcentra,
speeltuinen en kerken watervriendelijker worden ingericht door te vergroenen en opslag van regenwater te
verzorgen. Lees verder

Stadskraan bijna terug in Utrecht
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Utrecht centrum is bijna weer een prachtige attractie rijker. De komst van de langverwachte stadskraan is
bijna een feit. Op zaterdag 21 mei zal het in Vreeswijk herbouwde antieke werktuig weer een plek hebben
gevonden in het centrum van de stad.
Eind van de middag staat de Stadskraan dan op haar fundament aan de voet van de Monicabrug. Daarmee is na
bijna tweehonderd jaar het Utrechtse erfgoed terug op de plek van bestemming. De originele stadskraan stond tot
1837 op de werf bij de Ganzenmarkt en sneuvelde toen het historische gevaarte zich vertilde aan een van de vier
gietijzeren vrouwenbeelden voor de Winkel van Sinkel.

Walmuur bij Jansbrug hersteld
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

De afgelopen drie maanden is hard gewerkt aan het herstel van de walmuur tussen de Bakkerbrug en de
Jansbrug. Nadat dit deel aan de kant van de Jansbrug is hersteld, is alles nu vernieuwd. Het andere deel
was al eerder gedaan.
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