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Opening van de terrassen
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april brengen we een hommage aan het nieuwe terrasseizoen. Met
diverse mobiele acts en muzikanten duo’s willen wij de bezoeker laten horen dat het terrasseizoen weer
begonnen is.
Zo zijn er duo’s op de horecapleinen die de terrasbezoekers voorzien van muziek. Lopen er obers door de straten
die het winkelend publiek laten weten dat zij vooral na hun winkelbezoek nog even op de terras moeten gaan
genieten. Ook loopt er een mobiele act als miniterras door het centrum om de bezoeker op een ludieke wijze
richting het terras te sturen. Mochten bezoekers liever via vliegtuig naar de terrassen willen dan is dat ook mogelijk.
Bezoekers uit stad, regio en nationaal, wijzen we ook op terrasbezoek in Utrecht via de online bezoekerscampagne
op de bekende social mediakanalen.
Laat dat mooie weer dus maar komen!

Utrecht trekt miljoenen uit voor ondersteuning ondernemers
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Utrecht investeert komende maanden 2,8 miljoen euro om ondernemers te helpen die het momenteel zwaar
hebben. Vanaf 1 juli kan daar nog eens 2,8 miljoen euro bij komen. Het totaal van 5,6 miljoen euro was
oorspronkelijk gereserveerd voor de TONK-regeling die landelijk minder is aangevraagd dan verwacht.
Utrecht zet hiermee de steun voor ondernemers door, terwijl alle coronasteun vanuit het Rijk per 1 april
stopt.
Met deze investering sluit Utrecht zoveel mogelijk aan bij bestaande maatregelen zodat het geld snel terecht komt
bij de ondernemers die dat nú nodig hebben. De gemeente brengt bij de uitvoering van de maatregelen een fasering
aan, die het mogelijk maakt met de middelen in te spelen op de actuele situatie in de komende maanden. Voor 1 juli
besluit het college over de besteding van de tweede 2,8 miljoen.
Ondernemers kunnen van 24 maart tot en met 19 april subsidie aanvragen voor tegemoetkoming in de gemaakte
CTB kosten. De subsidie voor tegemoetkoming verhoging OZB (niet wonen) voor ondernemers uit specifieke
sectoren kan vanaf 1 april aangevraagd worden. Meer informatie voor hulp op maat voor ondernemers via
Ondernemer Centraal staat op utrecht.nl/ondernemercentraal. De overige maatregelen worden op dit moment nog
uitgewerkt.
Lees het hele verhaal hier

Game for goods groot succes
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Eind februari konden bezoekers tijdens The Impact Days impactvolle prijzen winnen tijdens Game for
Goods in Utrecht.
In Hoog Catharijne en op de Stadhuisbrug konden mensen het spel. Het evenement trok vele deelnemers.

Culturele Zondag: MOVE
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Op 26 en 27 maart is het weer tijd voor een echte Culturele Zondag. De eerste van dit jaar staat helemaal in
het teken van street culture. Street culture omvat alle kunstvormen die zijn ontstaan op de straat. Waar
vroeger graffiti werd gezien als vandalisme worden werken tegenwoordig voor recordbedragen geveild.
Skaten is een Olympische sport geworden en hiphop zien we steeds vaker op het podium in de
schouwburg.
Tijdens Culturele Zondag MOVE presenteren al deze kunstvormen zich als een verenigde sector die zich beweegt
naar de top. Stijlen worden gemixt. Er zijn battles, theater, dansers, workshops, graffiti en muziekoptredens. Maar
ook panels met professionals die je het hemd van het lijf kunt vragen. Maak kennis met deze nieuwe generatie
dynamische makers en kom naar een van de performances of workshops. Meer info en programma

Nieuw op de Steenweg: De Geldzaak
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Op 31 maart -tijdens de Week van het Geld- opent wethouder Linda Voortman (W&I) op Steenweg 20 De
Geldzaak. Vanaf dat moment kunnen inwoners van Utrecht daar doordeweeks binnenlopen voor informatie
en advies over geldzaken. Gratis en desgewenst anoniem.
De Geldzaak is een initiatief van de Utrechtse welzijnsorganisatie U Centraal. Ons doel is om mensen met
geldzorgen of vragen over geld op tijd te bereiken. Zo voorkomen we dat de problemen te hoog oplopen.
Laagdrempelige toegang tot informatie en advies over geldzaken is juist nu heel hard nodig.
Vanaf 1 april kunnen mensen terecht op www.degeldzaak.nl voor informatie over geldzaken. Op de website staan
ook de locaties en openingstijden van De Geldzaak elders in de stad.

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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