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INLEIDING 
 

In dit jaarverslag doet het bestuur van Stichting Centrummanagement Bergeijk verslag van de 

resultaten, ervaringen en financiën van Centrummanagement Bergeijk. In 2013 zijn gedegen 

voorbereidingen getroffen voor de invoering van centrummanagement. Samen met ondernemers en 

andere direct belanghebbenden is een businessplan geschreven en is draagvlak verworven voor de 

invoering van de reclamebelasting als financieringsbron voor centrummanagement. Begin 2014 is 

centrummanagement van start gegaan. 

Het doel van centrummanagement is het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum om 

meer bezoekers aan te trekken en langer vast te houden om zodoende het economisch rendement 

voor ondernemers te verbeteren. 

Voor wat betreft de organisatiestructuur en de activiteitenplannen van centrummanagement wordt 

verwezen naar het businessplan. In dit jaarverslag ligt de focus vooral op de resultaten en ervaringen 

van het eerste jaar centrummanagement Bergeijk en verantwoording van de budgetbestedingen. 

 

 

RESULTATEN 
 

Draagvlak invoering centrummanagement en reclamebelasting 

Eind september 2013 heeft de gemeente een draagvlakmeting uitgevoerd onder ondernemers-

exploitanten in het centrummanagementgebied Bergeijk. 78% van de stemmen was vóór invoering 

van centrummanagement en de daaraan gekoppelde verplichte reclameheffing. De gemeente 

vordert de reclamebelasting in en draagt de volledige opbrengst - in 2014 circa € 30.000 - over aan 

de ondernemers in Stichting Centrummanagement Bergeijk. Daarnaast draagt de gemeente zelf ook 

€ 10.000 per jaar bij aan centrummanagement.  

 

Invoering centrummanagement en aanstelling centrummanager 

Na de draagvlakmeting is een kwartiermaker aangesteld in de persoon van Niek Mares die zo snel 

mogelijk alle benodigde formaliteiten voor de invoering van centrummanagement heeft geregeld. 

Een sollicitatiecommissie van ondernemers en gemeente heeft daarnaast eind 2013 een 

sollicitatieprocedure opgestart om een centrummanager aan te zoeken. Van alle kandidaten had 

Niek Mares volgens de commissie de beste kaarten. Hij is door het bestuur van Stichting 

Centrummanagement Bergeijk aangesteld voor 1 dag per week. 

 

Bestuur en Raad van Toezicht 

De centrummanager wordt aangestuurd vanuit het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan 

de Raad van Toezicht en ontvangt van hen gevraagd en ongevraagd advies. De centrummanager 

coördineert de werkgroepen. Vanzelfsprekend informeren werkgroepen, centrummanager en 

bestuur met regelmaat de centrumondernemers. 

 

Het bestuur bestaat uit 5 leden:  

Uit hun midden is een secretaris en penningmeester  

gekozen. Anke Gijsbers is penningmeester. Bij gebrek  

Onafhankelijk voorzitter Jos Boullart. Namens 

Winkelhart: Adriaan van Heeswijk en Bert Geenen 

Namens de horeca Anke Gijsbers en namens de 

vastgoedeigenaren Peter van Gisbergen. 
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aan een secretaris heeft Anke ad interim ook die rol op zich genomen maar dit ligt haar niet echt en 

de combifunctie vormt ook een te zware belasting.  Voor 2015 biedt de gemeente daarom een 

notulist voor de bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert elke twee maanden maar is in de 

opstartfase 2014 vaker bijeen geweest. 

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden en sluit  

2x per jaar bij de bestuursvergaderingen aan.  

 

Werkgroepen van start 

In de voorbereidingsfase van centrummanagement zijn door belanghebbende ondernemers 

activiteitenplannen opgesteld voor de werkgroepen. Voorjaar 2014 zijn de werkgroepen 

samengesteld en onder leiding van de centrummanager van start gegaan.  

 

- Werkgroep Promotie & Evenementen 

Voor wat betreft de evenementen  

zoals koopzondagen heeft de werk- 

groep taken gedelegeerd naar commissies. Zo waren in 2014 de volgende commissies actief:  

 

o Kunst in de etalage (januari) 

 

o koopzondag palmpasen (13 april) 

o Outlet markt (21 juni) 

 

o Ladies Night (5 september) 

 

 

 

o Openluchttheater Don Quichot in de Kempen  

(12 september) 

o Operation Market Garden  

70 jaar bevrijding Bergeijk (15 september)  

o koopzondag Smaekvol Bergêks (28 september) 

 

 

o koopzondag sinterklaasintocht (23 november) 

 

o koopzondag Do Good Winterfair (14 december) 

 

 

- Ruimtelijk Economische Structuur 

 

 

 

  

Bart Geenen (Geenen schoenen), 

Rob van Woerkum (Van Woerkum Mode) 

Juliëtte Daris (Daris wonen en slapen), 

Christel van Dingenen (Leff Kinderkleding), 

Anne Franken (Franken Kleding) 

Jolanda Louwers (gemeente) 

Niek Mares (centrummanagement) 

werkgroep P&E 

Anouk Krekels (Sport51),  

Floor Reniers (Floor's Groenten en Fruit) 

Anouk Krekels (Sport51), Jenny van Gompel 

(Jenny van Gompel Fotografie), Wendy 

Snellens (Beauty Esthétique), Noor Franken 

(Franken Kleding), Karin Buijtels (Oriflame). 

werkgroep P&E 

werkgroep P&E 

Bergeijkse Kunstenaars Vereniging i.o.m. 

werkgroep P&E 

Anouk Krekels (Sport51), Anouk van Tilburg ('t Barreke), Floor 

Reniers (Floor's Groenten en Fruit) en Marco Slenders (Slenders 

Witgoed) 

Geert Braks (Streekrestaurant de Hofkaemer), Adriaan Burgmans 

(Rabobank De Kempen), Harry van Lierop  (vastgoedeigenaar), 

Hilde van de Ven (gemeente), Peter Vosters (vastgoedeigenaar), 

Rob van Woerkum (Van Woerkum mode) 

 

Mathijs Kuijken (gemeente), Roland Vereijken 

(Platform Ondernemend Bergeijk), Huub Gijsbers 

(account) 
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- Het Nieuwe Winkelen 

 

 

 

 

- Belevingswaarde, Veiligheid, Beheer,  

Verkeer en Parkeren  

 

 

o De commissie Keurmerk Veilig Ondernemen  

functioneert al enkele jaren en sinds 2014 onder 

de centrummanagementwerkgroep BVBVP.  

 

 

 

Resultatenoverzicht 2014 
 

 Interne communicatie:  

◦ CM-nieuwsbrieven (ca. 2-maandelijks) 

◦ CM website voor centrumondernemers (www.cmbergeijk.nl) 

◦ vast aanspreekpunt CM-er  

◦ werkgroepoverleggen (P&E, RES, HNW, BVBVP) en diverse commissieoverleggen 

(KVO, Ladies Night, koopzondagen) 

 Externe communicatie/PR:  

◦ intensiveren en professionaliseren van de PR in kranten, social media, 

UitinBergeijk.nl, localTV Bergeijk 

◦ gezamenlijke advertenties (gering draagvlak bij de ondernemers) 

◦ goodiebag voor Nederbelgen (geringe deelname van ondernemers) 

 Evenementen: 

◦ Kunst in de Etalage i.s.m. Bergeijkse Kunstenaars Vereniging 

◦ Koopzondagen:  Palmpasen, Smaekvol Bergêks, Sinterklaasintocht, Do Good 

Winterfair 

◦ Dixieland & Jazz in Milktown  

◦ Outletmarkt 21 juni 

◦ Teutenmarkten support 

◦ Ladies Night met VIP-car galatour 

◦ Openluchtvoorstelling 'Don Quichot in de Kempen‘ 

◦ OMG2014 - 70 jaar bevrijding Bergeijk 

◦ Licht Groen Bergeijk  

◦ Do Good Winterfair 

◦ Checklist organisatie centrumevenementen 

 

 

Juliëtte Daris (Daris wonen en slapen), Anne Franken (Franken 

kleding), Geert Braks (Streekrestaurant de Hofkaemer), Jolanda 

Louwers (gemeente), Kristian Retera (Recos Computers), Jelle 

Schunselaar (Rabobank de Kempen), Roel  Sniekers (HEMA), 

Willem van Montfort (VVV).  

 

Patrick van den Dungen (Bruna), Marion Schellens (Mitra), Ferry 

Jansen (gemeente), Patrick Verdonschot (Donskaffee), Esther van 

Dooren (De Smed Fietsspecialist),  Jan Schellens 

(vastgoedeigenaar). 

 

Marion Schellens (Mitra), Henny Willems 

(Naaimachinehuis)  in 2014 en Erik Baijens 

(Slagerij Hoppenbrouwers) in 2015 en Niek 

Mares (centrummanager), politie, brandweer, 

gemeente en bedrijfsschap detailhandel.  
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 Leegstandbestrijding:  

◦ Nieuwe ondernemers Ramses Pizza & Steakhouse, Beauty Esthétique. 

Acquisitie(ondersteuning) o.b.v. website met Te koop/te huur, actieve acquisitie naar 

ondernemers en organisaties.  

◦ Actie Gezocht Vrouwen met Lef waarmee inmiddels een nieuwe 

horecaonderneemster voor een Italiaans restaurant is binnengehaald en die in 2015 

restaurant Buon Gusto zal openen.  

◦ faciliteren van en tijdelijke invullingen met pop-up shops in 3 verschillende 

leegstaande panden (Beauty Outlet in Hof 84, Dit is Interieur in Hof 37, Wonen NU & 

StraX in Hof 82), expositie 70 jaar bevrijding Bergeijk (in Hof 82).   

 Oprichting Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrummanagement: de formele oprichting 

vond in 2015 plaats bij de notaris. Om die reden is in 2014 nog geen contributie geïnd. 

Tijdens de eerste bijeenkomst gaf een kleine 50% van 49 eigenaren aan bereid te zijn om lid 

te worden en middels contributie bij te dragen aan centrummanagement. Aandachtspunt: 

VVE leunt nog (te) sterk op CM-er en moet zelfstandig kunnen opereren.  

 Keurmerk Veilig Ondernemen (doorlopend proces) 

 Inbreng middels Klankbordgroep in Regionale Detailhandelsvisie De Kempen en inbreng in 

concept Centrumvisie.  

 

Naast concrete resultaten zijn er vanuit de werkgroepen ook voorbereidingen in gang gezet: 

 

 Het Nieuwe Winkelen: na intensieve besprekingen met diverse kandidaat leveranciers/ict-

bedrijven enerzijds en anderzijds negatieve en teleurstellende ervaringen met HNW elders in 

het land is de ambitie fors bijgesteld en is de werkgroep nog zoekend naar een passend,  

betaalbaar en haalbaar alternatief waar ook draagvlak voor kan worden gevonden onder de 

centrumondernemers.  

 Realisatie nieuwe sfeerverlichting centrum 

 Realisatie uitbreiding hanging baskets zomerbloeiers 

 Belevingsonderzoek 

 Verduidelijken blauwe zone 

 Acquisitie nieuwe winkeliers en horeca 

 Nieuwe huisstijl (logo en publiekswebsite) 

 Nieuwe evenementen, zoals o.a. defilé Oranjerit, Wonen Nu & StraX Outdoor Event en 

Internationale Keramiekmarkt. 

 

 

Plannen vs. realisatie 
 

Aan de hand van de activiteitenplannen uit het businessplan centrummanagement wordt hieronder 

een overzicht gegeven van plannen versus realisatie. Een groot aantal zaken is al in het eerste jaar 

gerealiseerd. Een aantal is actief in voorbereiding. Om diverse redenen is een aantal zaken nog niet 

opgepakt, bv. omdat ze minder prioriteit hebben, omdat er geen budget of capaciteit voor 

beschikbaar is, omdat ze moeilijk haalbaar bleken of vanwege voortschrijdend inzicht.  
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De werkgroepen P&E, RES en BVBVP hebben concrete resultaten kunnen boeken. De werkgroep 

HNW daarentegen heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. Dat wil niet zeggen dat zij niets 

heeft gedaan. Er is uitgebreid overleg gevoerd met enkele bedrijven die ondersteuning konden 

leveren bij het opzetten van een digitaal warenhuis dit bood onvoldoende vertrouwen op succes en 

rendement terwijl de investeringen in geld en personele inzet zeer fors zijn. Daar komt nog bij dat 

najaar 2014 de ervaringen vanuit diverse proefprojecten van Het Nieuwe Winkelen (Veenendaal, 

Arnhem en Waalwijk) zijn geëvalueerd: de resultaten zijn zeer teleurstellend. Reden genoeg voor de 

werkgroep om Bergeijk te behoeden voor forse investeringen die niet renderen en om zich her te 

bezinnen op welke investeringen centrummanagement kan doen om on- en offline winkelen beter 

aan elkaar te verbinden (bricks & clicks).  

 

 

Draagvlak 
 

Terugkijkend op de afgelopen periode, constateren we dat het enthousiasme in de beginperiode niet 

volwaardig doorleefd is bij de betrokken partners. Wellicht is er te snel vanuit gegaan dat het 
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toegezegde draagvlak aanwezig was. We constateren dat te weinig mensen zich echt betrokken en 

mede verantwoordelijk voelen voor de resultaten van centrummanagement. Of populair gezegd, het 

werk ligt op een beperkt aantal schouders. Ook zijn betrokken partijen soms te afwachtend bij 

projecten waar hun belangen nadrukkelijk aanwezig zijn. Mogelijk heeft de aanwezigheid van een 

centrummanager bij deze partijen wellicht een averechts effect. Er is toch een centrummanager voor 

het werk? Echter, die is slechts aangesteld voor 8 uur per week die in de praktijk ontoereikend zijn 

voor de hoeveelheid overleg, coördinatie én werk die de centrummanager wordt toegedicht.  

Na een wervelend begin met een mix van hooggespannen verwachtingen bij een groot aantal 

centrumondernemers maar ook van scepsis bij een kleinere groep centrumondernemers, 

constateren we inmiddels dus ook enige teleurstelling en gebrek of afname aan betrokkenheid bij 

centrumondernemers.  

Tenslotte blijken de gerealiseerde resultaten om diverse redenen helaas lang niet door alle 

centrumondernemers (h)erkend. Hier ligt dus nog een forse uitdaging voor bestuur, 

centrummanager en werkgroepen om volhardend de successen met elkaar en met de andere 

ondernemers te blijven communiceren en delen. 

 

 

Meerwaarde van centrummanagement 
 

Bij de oprichting van het centrummanagement is in het businessplan de opzet van 

centrummanagement uiteengezet. Centrummanagement staat voor een integrale benadering van 

het product centrum. Het is een vorm van samenwerking tussen ondernemers binnen een 

afgekaderd centrummanagementgebied in Bergeijk 't Hof.  

Het centrum vervult een (sub)regionale functie en zou het visitekaartje van de gemeente Bergeijk 

moeten zijn. Het is bepalend voor de beeldvorming over het dorp en vormt een belangrijke factor in 

de kwaliteit van het algehele woon- en vestigingsmilieu. De grondgedachte achter het opzetten van 

centrummanagement is dat belanghebbende partijen zich gezamenlijk verantwoordelijk gaan voelen 

voor hun centrum. Dit is voor velen nog geen vanzelfsprekendheid.  

Ondernemers voelen zich in eerste aanleg verantwoordelijk voor hun bedrijf, de eigenaren voor hun 

panden en de gemeente voor het openbaar gebied. De praktijk leert dat deze weg van 

onderscheidende verantwoordelijkheden niet de route is die voor een centrum tot een optimale 

situatie leidt. Centrummanagement wil met name een aanjaagfunctie vervullen door het opstarten, 

organiseren en coördineren van structuurversterkende projecten ten behoeve van het centrum. Het 

investeert vooral in de voorkant van processen en trajecten en heeft in deze vooral een initiërende 

functie. De concrete uitvoering kan grotendeels gebeuren binnen het centrummanagement, maar 

deze functie kan ook ingevuld worden door een van de individuele partners in het 

centrummanagement. 

 Zeker in de huidige situatie met het soms weerbarstige economische klimaat en het aan verandering 

onderhevige consumentengedrag, is het bundelen van krachten van groot belang. De economische 

potentie van het centrum van Bergeijk staat onder druk. Er is sprake van bovengemiddelde leegstand 

(14% t.o.v. landelijk 8%) met een zekere mate van concentratie midden in het kernwinkelgebied. Om 

deze redenen is het van groot belang bovengenoemde krachtenbundeling te realiseren. 

Centrummanagement kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.  
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Financieel verslag 2014 
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Begroting 2015 

 

 
 


