Uitnodiging - Utrecht Winkelhart Een “Vereniging van Belangen”
Programma 23 september 19.30, Tuinzaal Centraal Museum
Centraal thema van de avond is de toekomstige ontwikkeling van Utrecht als winkelstad. Iedereen is
er van overtuigd dat die toekomt zonnig is. Als Utrechtse Ondernemers zijn we het daar mee eens.
Echter, een zonnige toekomst ontstaat niet vanzelf. Externe factoren zijn van grote invloed en als je
niet hard werkt dan wordt je aan alle kanten ingehaald.
Kortom hoe zorgen we er voor dat Utrecht Winkelhart van Nederland bedreigingen in de hoek zet en
de kansen pakt en realiseert?
Op 23 september willen we daar met drie groepen het gesprek over aan gaan. Met Utrechtse
Raadsleden, Vastgoedeigenaren en (Retail)-Ondernemers. Een gesprek over mogelijkheden en het
gebruiken van elkaars kwaliteiten en kracht.
Om de geesten daar rijp voor te maken is John van Haaren bereid gevonden om vanuit zijn rijke
ervaring als specialist in Vastgoed en Winkelcentra Ontwikkeling een prikkelende inleiding te houden
wat hij aan mogelijkheden ziet voor de stad Utrecht.

CV - John van Haaren





Head of Asset Management a.i., Bouwfonds Investment Management
Advisor, Unibail-Rodamco
Regional Managing Director, Unibail-Rodamco
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Na zijn verhaal wordt het programma interactief. Wij gaan met elkaar aan de slag met als doel om tot
een aantal uitgangspunten te komen die van belang zijn om met elkaar die zonnige toekomst
werkelijkheid te maken. Namelijk de realisatie van Utrecht als meest aantrekkelijke winkelstad van
Nederland. We sluiten af door de resultaten van de avond samen te vatten en mogelijk een vervolg
te formuleren.
Ter afsluiting kan er dan, onder het genot van een drankje, nagepraat worden.
Graag zien we aanwezig op 23 september om 19.30. Het programma start om 20.00. U kunt zich
aanmelden door een mail te sturen naar winkelhart@ondernemend-utrecht.nl.
Locatie: Tuinzaal Centraal Museum, Nicolaasdwarsstraat 14, 3512XH, Utrecht.

Uitnodiging - Utrecht Winkelhart Een “Vereniging van Belangen”
De tijden:
19.30-20.00 uur:

Inloop & ontvangst

20.00-20.05 uur:

Opening

20.05-20.35 uur:

Presentatie door John van Haaren: Utrecht Winkelhart - Een
“Vereniging van Belangen” (inclusief 10 minuten vraag en antwoord)

20.35-20.40 uur:

Opsplitsing in 3 groepen om te praten over … (wordt in de bijeenkomst
bekend gemaakt)

20.40-21.00 uur:

Discussie binnen de groepen

21.00-21.10 uur:

Korte pauze, verzamelen conclusies

21.10-21.25 uur:

Wrap-up met de zaal

21.25-22.00 uur:

Afsluiting en netwerkborrel

