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We waren er klaar voor, sterker nog, al weken waren de terrassen lekker gevuld in de binnenstad. En toen
kwam koning winter nog even langs...
Dat leverde mooie plaatjes op zoals op de foto hierboven. Maar laat de lente maar snel weer verder gaan. Want
zoals we allemaal wel eens op een verpakking lezen: na ontdooien niet opnieuw invriezen. Anders bederft het. Laat
het terrasseizoen wat ons betreft maar snel weer zonnig doorzetten.

Per 1 april tegemoetkoming OZB-verhoging voor ondernemers
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

De coronacrisis heeft veel Utrechtse ondernemers hard geraakt. Per 1 april kunnen deze ondernemers een
tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Utrecht voor de verhoging van de OZB (niet-woning). Hierbij
gelden onderstaande voorwaarden:
U bent eigenaar of huurder van een bedrijfspand in Utrecht.
U hebt voor dit bedrijfspand in 2021 en 2022 een OZB aanslag ontvangen. Tussen deze aanslagen zit een
verschil van minimaal €100.
U hebt maximaal 30 werknemers in dienst (inclusief eigena(a)r(en)).
Uw onderneming staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder één van de SBI-codes die hier
vermeld staan.
Vraag tegemoetkoming aan:
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u per 1 april tot 30 november 2022 hier de tegemoetkoming aanvragen.
Hoe hoog de tegemoetkoming is hangt af van de hoogte van uw aanslag OZB en bedraagt maximaal €1000,-.
Let op: voor het aanvragen van de tegemoetkoming heeft u eHerkenning nodig. Heeft u nog geen
eHerkenning? Vraag het aan

Domtorentje de superbonbon bestaat 100 jaar
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Het gepatenteerde Domtorentje bestaat vandaag honderd jaar. De superbonbon groeide uit tot één van de
bekendste lekkernijen van Utrecht.
De bonbon werd in 1922 bedacht door Theo Blom. Leuk feitje is dat er vandaag de dag per week 4.500
Domtorentjes worden gemaakt. Evert van Sloten heeft vanwege het honderdjarig bestaan meerdere Domtorentjes
beschikbaar gesteld om uit te delen in het centrum. We konden het daarom niet laten de Domtorentjes vast te
leggen in de Dom zelf (zie foto). Van harte proficiat met deze mijlpaal familie Van Sloten.

Van start in het hart... Voglia, Italië op zijn best
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Het was een lang gekoesterde wens van Nicolas en Agus: net als hun moeder een eigen restaurant
beginnen. Broer en zus maakten hun droom waar en sinds half februari is Voglia aan de Vinkenburgstraat 9
geopend.
Bij Voglia kun je terecht voor handgemaakte pasta’s, zuurdesempizza’s en natuurwijn. ”Voglia is een familiebedrijf
met Italiaanse roots”, vertelt Agus die samen met haar moeder de keuken bestiert. Moeder komt overigens uit
Argentinië en maakt met haar latijnse roots de keuken nog authentieker.
Voor het concept om pizza's te maken op basis van zuurdesem, is bewust gekozen. “Dat ligt veel minder zwaar op
de maag en bovendien is willen we graag de smaak waarmee wij zijn opgegroeid delen. ”Daarbij vonden we de
handgemaakte pasta’s die mijn moeder altijd maakte perfect passen. En de natuurwijn, die is eigenlijk ontstaan als
een lockdownhobby.”
Ook op zoek naar een mooi pand om je droom waar te maken? Ga naar startinhethart.nl en wij helpen je verder

Kunst vanaf de Domtoren
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

Al enige tijd kijken we tegen een ingepakte Domtoren aan. Maar het is voor een goed doel: hij wordt
gerenoveerd, zodat hij daarna weer jaren, wind, regen, vrieskou en zonnestralen kan doorstaan. Om
mensen uit te nodigen om tijdens de restauratie de Domtoren te bezoeken, is een kunstopdracht gestart.
Beeldend kunstenaar Krijn de Koning heeft een kunstwerk ontworpen over de Domtoren.
In de Zadelstraat komt een witte lijntekening op straat. Enkele kabels waar in de winterperiode de sfeerverlichting
aan hangt, maken onderdeel uit van het kunstwerk.
We verwachten dat het kunstwerk begin juli wordt aangebracht. Zodra er meer duidelijk is over de planning en het
aanbrengen van het kunstwerk ontvangt u een nieuw wijkbericht. Ons uitgangspunt is dat u zo min mogelijk overlast
ervaart bij de bevoorrading van winkels en toegankelijkheid van woningen.
Meer informatie?
Heeft u nu al vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Carolien de Boer (projectleider) van
Culturele Zaken, via telefoonnummer 14 030 of kunstinopenbareruimte@utrecht.nl.
Lees verder

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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