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Centrummanagement Utrecht organiseert normaal gesproken jaarlijks een grote bijeenkomst in het centrum
voor alle vastgoedeigenaren en ondernemers in retail, horeca en cultuur. Onze laatste jaarbijeenkomst was
in 2020 in Theater Kikker, vlak voor de eerste lockdown.
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en is het een bijzonder jaar voor Centrummanagement Utrecht. Want net als
Ondernemersfonds Utrecht bestaan we al weer 10 jaar. Op maandagavond 9 mei vieren we graag samen met alle
ondernemers en vastgoedeigenaren en onze samenwerkingspartners ons tweede lustrum.
Dat doen we op een bijzondere locatie, namelijk de locatie waar we ook het 1e levensjaar van CMU vierden,
Museum Speelklok. Zet de datum dus vast in je agenda en meld je voor 2 mei aan via info@cmutrecht.nl. Mede
namens het bestuur van CMU zeg ik daarom, we zien je graag op 9 mei, dan kijken we terug op 10 jaar CMU,
heffen het glas en kijken vooruit op alle mooie plannen en projecten die nog voor ons liggen.
Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

10 jaar CMU
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Op maandagavond 9 mei vieren we dat samen met jou, in Museum Speelklok. Zet de datum dus vast in je
agenda en meld je aan voor 2 mei via info@cmutrecht.nl.

Vergoeding kosten CTB
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Horecaondernemers, cultuurinstellingen en organisatoren van evenementen hebben vaak extra kosten
gemaakt door het controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB).
Geldt dit ook voor u? Dan kunt u bij de gemeente Utrecht een vergoeding aanvragen voor (een deel van) de kosten.
Lees hier de voorwaarden en hoe u de aanvraag kunt doen.
LET OP: Ondernemers kunnen van 24 maart tot en met 19 april subsidie aanvragen voor tegemoetkoming in de
gemaakte CTB-kosten.

Update Morgen Mooier Maken
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Morgen Mooier Maken, het samenwerkingsverband van CMU, VCOC en Gemeente Utrecht, heeft vorig jaar
een veelvoud aan nieuwe winkelinitiatieven, tijdelijke activiteiten en nieuwe bouwplannen voor woningen
gerealiseerd.
In deze infographic zijn de resultaten terug te lezen. Ook in 2022 gaan we er alles aan doen om de binnenstad
aantrekkelijk en vitaal te houden. We richten ons dit jaar nadrukkelijker op de volgende thema’s:
·

Place to buy naar place to be: Naast ruimte voor nieuwe ondernemers(winkel)concepten is er ook juist ruimte

voor nieuwe functies en voorzieningen die samen de krimpende winkelfunctie opvangen. Denk aan om werk- en
ontmoetingsplekken, maar ook om een mix van voorzieningen die zich meer richten (maatschappelijke) diensten,
ontspanning, groene verblijfsplekken, kunst, onderwijs en cultuur of sport. En natuurlijk wonen boven winkels.
·

Uitbreiding focusgebied aanpak leegstand: Bij de start van MMM hebben we onze focus gelegd op de

Steenweg, Bakkerstraat en Lange Elisabethstraat. Omdat we zien dat ook in andere straten in het
kernvoorzieningengebied langdurige leegstand optreedt, hebben we ervoor gekozen een aantal straten toe te
voegen aan dit focusgebied. De afgelopen maanden is er met de aanpak al flink geïnvesteerd in het bevorderen van
de levendigheid en aantrekkelijkheid van de Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat en de Steenweg. Door Achter
Clarenburg Oostzijde, Vinkenburgstraat en de Zadelstraat toe te voegen aan de aanpak is er meer ruimte en
mogelijkheden voor nieuwe ondernemers om te starten in deze straten. En door ook de directe omgeving toe te
voegen aan de focusstraten, wordt er flexibel ingespeeld op ongewenste leegstandsontwikkeling die ook hier kan
ontstaan.
Transformatie meer wonen boven winkels: De afgelopen periode hebben we intensief contact gezocht en
gevonden met vastgoedeigenaren. En dat netwerk gaan we in 2022 verder uitbreiden en actief onderhouden.
Want voor het slagen van de aanpak MMM en transformatie naar meer wonen boven winkels zijn directe
relaties met vastgoedeigenaren van groot belang. Door het mobiliseren en activeren van deze pandeigenaren
kunnen we gezamenlijk verbouwingsplannen opstellen die moeten leiden tot meer wooneenheden. En
natuurlijk ook mogelijkheden bespreken om leegstaande winkelplinten voor nieuwe ondernemersinitiatieven
te gebruiken. De plannen raken de leefomgeving en bij vergunningsprocessen volgt natuurlijk een regulier
inspraakproces.
Openbare ruimte: de openbare ruimte moet aantrekkelijk zijn en blijven en passen bij de gewenste
ontwikkeling van de binnenstad. Zeker als het gaat om de straten waar leegstand is en daardoor aan
aantrekkelijkheid verliezen. Vergroening en verblijfmogelijkheden zijn daarbij een belangrijke thema’s waar
we in 2022 actief mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door uitnodigende groen-zitelementen van goede
kwaliteit en uitstraling te plaatsen aan de Steenweg.

Volg een coachingstraject bij GetOn via Ondernemer Centraal
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Leuk nieuws! Sinds deze week is onze partner GetOn aangesloten bij Ondernemer Centraal. Ondernemer
Centraal is een subsidieregeling van de gemeente Utrecht. Via de regeling kun je als ondernemer en zzp’er
kosteloos ondersteuning ontvangen. Bijvoorbeeld om je onderneming klaar te maken voor de toekomst of
voor financieel advies wanneer je geldzorgen hebt.
Eén van de opties uit het hulpaanbod is het het coachingstraject van GetOn. Het coachingstraject is gekoppeld aan
het leerplatform van GetOn. Op dit platform kan je praktische cursussen volgen en online coaching krijgen op het
gebied van online marketing en sales. Inbegrepen bij het coachingstraject zijn twaalf 1-op-1 sessies met een expert.
De regeling start met een toekomstgesprek met een adviseur. Tijdens het gesprek vraagt de adviseur waarbij je
hulp kan gebruiken en bespreekt hij de mogelijkheden met je. Aanmelden voor het toekomstgesprek kan hier
Online-marketing-coachingstraject_GetOn.docx

Leenparaplu's
Mededeling | door Centrummanagement Utrecht

April doet wat hij wil. Dus mocht je nog een nieuwe set leenparaplu's kunnen gebruiken (al dan niet met bijpassende
paraplubak) geef ons dan vooral een seintje via info@cmutrecht.nl.

Sta jij op onze gratis centrumgids?
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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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