maandag 21 maart 2022

Het laatste nieuws van CMU - Nr. 12

Linksom of rechtsom
Een belangrijk deel van het werk van CMU blijft soms onzichtbaar: de politieke lobby. Zo vlak na de
verkiezingen bestaat die lobby vooral uit het onder de aandacht brengen van speerpunten van CMU, zodat
ze in de coalitieonderhandelingen een plek krijgen. Het is niet aan het bestuur om een waardeoordeel te
hebben over de verkiezingsuitslag. Zelfs als we die als individuele bestuursleden misschien wel hebben, is
het belangrijker om te beseffen dat het vanuit elke politieke visie of ideologie mogelijk is om waardevolle
besluiten voor de binnenstad te nemen. Namens u wijzen we de fracties op die mogelijkheden en het belang
ervan voor heel Utrecht.
Hoewel de verkiezingsuitslag wel wat verschuivingen laat zien, geloof ik niet dat Utrecht met deze uitslag
uitsprak dat het heel anders over zaken is gaan denken. Waar de grootste partijen - GroenLinks, D66 en VVD- wat
verloren, werden de zetels ingenomen door partijen als Volt, Partij voor de Dieren en Bij1 en wonnen ook PvdA en
CDA. DENK en de SP leverden beide ook een zetel in en EénUtrecht is een nieuwkomer in de raad die zich vooral
wil richten op participatie. Door je oogharen bekeken blijven we een stad waar de meerderheid progressief, tamelijk
links, groen, tolerant en typisch grootsteeds stemt. Dat hoeft geen slecht ondernemersklimaat op te leveren en ook
de afgelopen jaren stonden de meeste fracties open voor onze inbreng en gebruikten die ook bij hun besluitvorming.
CMU zal de fracties vooral benaderen met onze 'Tien Punten Herstelnota'. De schade na de coronacrisis is nog lang
niet hersteld en bovendien is de dreiging op nieuwe uitbraken met gevaarlijker varianten nog niet voorbij. We
moeten de financiële schade ook zien in het licht van de uitwerking van de omgevingsvisie. De gemeente kan niet
verlangen dat u investeert in een veranderende binnenstad als er geen geld is. Doet de gemeente het verkeerd, dan
schaadt dat niet alleen het ondernemersklimaat, maar ook het centrum als plek voor cultuur, ontmoeting,
gezelligheid en trots icoon voor alle inwoners en bezoekers. Wij gaan er bij de fracties voor pleiten om de stem van
ondernemers nadrukkelijk te betrekken bij nieuwe besluitvorming en bij de uitwerking van al genomen besluiten.
Enerzijds omdat het gewoon een belangrijke stem is, anderzijds omdat uw opvattingen zo van belang zijn om de
binnenstad zowel economisch als maatschappelijk gezond te houden.
En zoals altijd geldt ook hier: deel uw opvattingen met ons. Via Chainels, via de bestuursleden, via
kwartieractiviteiten of via Jeroen, Redmar of mij. Het helpt ons bij onze contacten met de politiek. Linksom of
rechtsom: democratie kan alleen bestaan als er betrokkenheid is.
Arjan Kleuver
Voorzitter Centrummanagement Utrecht

Van start in het hart... Little Wonderland
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

‘Ondernemen in de Bakkerstaat is heel aantrekkelijk’
Wat begon vanuit een slaapkamer is inmiddels uitgegroeid tot een heel team met een winkel in het centrum
van Utrecht. Little Wonderland heeft de deuren op de Bakkerstaat 23 inmiddels geopend, maar eigenaresse
Yin Lu hoopt begin volgende maand een grand opening te kunnen organiseren.
Ondertussen kan iedereen al kennis maken met de Koreaanse huidverzorgingsproducten van de winkel die al sinds
2016 op internet actief is. Little Wonderland groeide in korte tijd uit tot een van de grootste Aziatische, voornamelijk
Koreaanse, retailers in Europa. Met nu dus een winkel in hartje Utrecht.
Naast Little Wonderland gingen ook O'Donnells op de Steenweg en Voglia op de Vinkenburgstraat van start in het
hart. Hierover later meer.
Het hele verhaal en meer ondernemersverhalen lees je op centrumutrecht.nl

Opnieuw straten rijbaan Twijnstraat
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Op 4 april 2022 start gemeente Utrecht met het herstraten van de Twijnstraat. De klinkers liggen los en
daarom wordt de straat opnieuw gelegd. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken tot en met 22 april.
Planning
De werkzaamheden starten op maandag 4 april 2022. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd om zo min mogelijk
hinder te veroorzaken. De stoepen blijven gewoon bereikbaar.
Fase 1: 4 – 8 april
Het gedeelte tussen de Nicolaasstraat en de Vollersbrug. Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 week.
Fase 2: 11- 15 april
Tussen de Nicolaasstraat en de Wijde Watersteeg. Deze werkzaamheden duren ook 1 week.
Fase 3: 18 – 22 april
Het gedeelte tussen de Wijde Watersteeg en de Tolsteegbarrière is de laatste fase. Deze werkzaamheden zijn ook
in 1 week uit te voeren.
Het totale werk duurt ongeveer 3 weken.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Auto’s en fietsers worden omgeleid met borden. Tijdens de werkzaamheden kan het winkelend publiek gewoon over
de stoep lopen. Fietsen over de stoep mag niet.
Tijdens de werkzaamheden kan niet worden geparkeerd in de Twijnstraat.
Laden en lossen stemt de gemeente af met de winkeliers.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Annemieke van
den Bogaert-Verschuur, telefoonnummer 14 030.
Twijnstraat fase 3.pdf
Twijnstraat fase 2.pdf
Twijnstraat fase 1.pdf
Wijkbericht herstraten Twijnstraat_FIN.pdf
Twijnstraat fietsomleiding.pdf

Bekijk hier nogmaals de succeswens aan de aanstaande
raadsleden
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen week hebben wij ons ingezet om onze
ondernemers in het centrum aan de hand van een politieke scorekaart te voorzien van informatie omtrent de
standpunten van de deelnemende politieke partijen.
De input van de partijen kan CMU goed gebruiken bij de gesprekken met de nieuwe raadsleden over de actuele
thema's die spelen in het centrum. Daarnaast hopen wij dat de scorekaart ook inzicht heeft geboden bij het maken
van uw eigen keuze.
Afsluitend hieraan nam onze voorzitter, Arjan Kleuver nog een videoboodschap op waarin hij de aanstaande
raadsleden bedankt voor de samenwerking de afgelopen vier jaar en ze heel veel succes wenst tijdens de
verkiezingen en bij de coalitieonderhandelingen die zullen volgen. Ook wees hij ze nogmaal op onze CMU zal de
fracties vooral benaderen met onze 'Tien Punten Herstelnota'. Bekijk hier de film.
"CMU kijkt met heel veel plezier terug op onze samenwerking en heeft ook het volste vertrouwen in de komende
vier jaar. Want vanuit elke politieke visie kun je nuttige en belangrijke dingen doen voor de binnenstad van Utrecht."
De herstelnota is hier te lezen

Bartholomeusbrug weer open
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

De Bartholomeusbrug is weer open voor al het verkeer. Nu gaat de gemeente weer verder met het mooier
maken van de Catharijnesingel. Dat gebeurt in delen. Tijdens de werkzaamheden kunt u er gewoon door: of
u nu met de auto, fiets of lopend bent. Alleen wel over een smaller stuk weg.
Overige werkzaamheden de komende tijd:
• Maandag 25 april – vrijdag 3 juni: herinrichting Catharijnesingel aan de waterzijde: aanleg voetpad en fietsstroken
• Maandag 6 juni – vrijdag 24 juni: aanleg middenberm met groenvak, aanbrengen laatste asfaltlaag op kruising
Bartholomeusbrug-Catharijnesingel en rijweg Catharijnesingel (afsluiting brug en rijweg)
Kaartjes van de volgende fases: CU2030.nl/catharijnesingel

Gemeente ziet een afname van te zwaar verkeer in Utrechts
wervengebied
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Het aantal te zware voertuigen in het Utrechtse wervengebied is afgenomen. Dat constateert de gemeente
op basis van tellingen en monitoring, weegacties van handhavers en waarnemingen van bewoners en
keldereigenaren.
Om de monumentale werven en kelders in de Utrechtse binnenstad te beschermen, zijn er in 2021 maatregelen
tegen te groot en te zwaar ingevoerd. Ook in omliggende straten, zoals de Springweg, gelden regels tegen te zware
voertuigen. Dat moet voorkomen dat die per ongeluk toch in kwetsbare straten terechtkomen. Lees verder in DUIC

Sta jij op onze gratis centrumgids centrumutrecht.nl?
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.
Ondanks dat de website al jaren bestaat, willen wij er toch nog maar eens op wijzen een vermelding voor alle
bovengenoemde ondernemers gratis is en ook nog eens automatisch wordt geregeld bij de aanmaak van je CMU
Community-account. Klanten en bezoekers zijn zo altijd op de hoogte van de laatste veranderingen.
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. Maar het makkelijkst is het om zelf je gegevens aan te passen. Dit kan door gebruik te maken
van je aanmelding op de CMU Community.
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