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1. INLEIDING 
 
 
Centrummanagement gaat om het bundelen van krachten. Fundamenteel is de samenwerking van 
ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren op een structurele en gelijkwaardige manier, met als 
doel het centrum aantrekkelijk en economisch sterk te houden. In het businessplan zijn deze ambities 
en doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar activiteiten en een organisatie- en financierings-
structuur.  
 
Een nieuwe ambitie 
De afgelopen jaren heeft Bergeijk met haar Businessplan “een kloppender winkelhart!” een stevige 
basis neergezet voor het centrummanagement. Het voornaamste doel was om voor Bergeijk een in-
haalslag te maken om het centrum van Bergeijk op orde te brengen. De komende jaren, met 2020 als 
stip op de horizon, wordt er meer focus aangebracht in de activiteiten van het centrummanagement 
met een geactualiseerde inbreng vanuit ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de politiek. 
Daarbij is nieuwe energie vanuit belanghebbenden essentieel en kan er niet achterover worden ge-
leund op de behaalde successen. In voorliggend Businessplan wordt hiervoor een advies gepresen-
teerd. Het Businessplan dient als koersboekje voor het Centrummanagement voor de periode 2017 – 
2020.   
 
Betrokkenheid belanghebbenden in het proces 
De afgelopen weken is in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en ge-
meenten een proces doorlopen waarin iedereen heeft terug kunnen kijken op de behaalde resultaten 
van de afgelopen jaren, maar tevens de koers voor de komende jaren mee heeft kunnen uitzetten. 
Door middel van een tweetal sessies met het bestuur van het centrummanagement en een werkses-
sie met belanghebbenden heeft iedereen een actieve inbreng kunnen leveren: 

x In een aftrapsessie met de Stuurgroep is ingezoomd op de belangrijkste veranderopgaven. 
x In een werksessie met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners zijn verbeterpunten en 

ideeën aangedragen voor de komende jaren met als doel de betrokkenheid en inzet van men-
sen te vergroten. Tijdens de werksessie is in verdiepingssessies informatie opgehaald over de 
doelgroepen, marketing en promotie en kwaliteiten van Bergeijk. De betrokkenheid kwam o.a. 
tot uiting in de grote opkomst voor de bijeenkomst.   

 
Leeswijzer 
In voorliggend businessplan komt achtereenvolgens aan bod: 

x Een korte terugblik op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren 
x De ambities en doelstellingen voor het Centrummanagement 2017 – 2020 
x Een organisatie- en financieringsadvies voor optimalisering van het Centrummanagement.  
x De thema’s en projecten voor de komende jaren 
x De uitwerking in een plan van aanpak 
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Tabel 2.1: Activiteiten 2013 - 2016 
Doelstellingen 2013 Wat is hiermee gedaan? 
1. Versterken winkel- en horeca-aanbod, 
aanpak leegstand 

- Actieve, succesvolle acquisitie-aanpak met allerlei ondersteunende activi-
teiten (pandenbank, tijdelijke invulling etalages, functieverbreding pan-
den, opstellen factsheet, persoonlijke begeleiding etc.) 

- Mogelijkheden onderzoeken herontwikkeling Postkantoorlocatie 
- I.s.m. architect gevelimpressie gemaakt als praat- en denkprent 

2. Versterken aantrekkelijkheid en het 
verhogen van de verblijfswaarde 

- Herinrichting centrum 
- Verplaatsing en reductie van beeldvervuilende straaturinoirs voor uit-

gaansjeugd 
- Aanpak sfeerverlichting 
- Organisatie gevelschouw met pandeigenaren en vertaling naar plan van 

aanpak 
3. Schoon, heel en veilig centrum - Bevordering herkenbaarheid blauwe zone, belijning parkeervakken 

- Prikacties gebruik blauwe zone 
- Stimuleren ondernemers kortparkeervakken niet bezet te houden 
- Voortzetting KVO 
- Ondergronds brengen glascontainers 
- Gezamenlijke afspraken over terrassen, uitstallingen, gevelreclames etc.  

4. Gezamenlijke (regionale) promotiestra-
tegie 

- Coördinatie evenementenkalender 
- Gezamenlijke promotie evenementen 
- Ondersteuning evenementen bij professionalisering 
- Mogelijk maken nieuwe initiatieven 
- Gecoördineerde actie koopzondagen 
- Identiteit / profilering / beeldmerk vastgesteld 
- Frames met activiteitenaanbod 

5. Structureel samenwerkingsverband 
tussen winkelhart, horeca, vastgoed, 
gemeente, Stichting Promotie Bergeijk en 
Theater de Kattendans 

- Structureel overleg 
- Samenwerking geïntensiveerd 
- Theater en Promotie Bergeijk minder sterk betrokken 

6. Voldoende enthousiasme en draagvlak 
onder betrokken partijen / hogere partici-
patiegraad onder ondernemers  

- Diverse werkgroepen geactiveerd, dus betrokkenheid toegenomen 
- Groep die zich intensief inzet is klein en dreigt weer kleiner te worden 

7. Versterken daadkracht ondernemers 
richting gemeente 

- Overleg onder de vlag van Winkelhart is gehandhaafd  

8. Bundelen van kennis en budgetten - Reclameheffing ingesteld 
- Deel van vastgoedeigenaren doet een bijdrage 
- Veel kennis zit bij aanwezige centrummanager wat afbreukrisico vergroot 

 
De opgaven naar de toekomst 
Nu het Centrummanagement enkele jaren op weg is, constateren de betrokken partijen dat er behoef-
te is aan een nieuwe stip op de horizon, met als doel de energie en de betrokkenheid van menskracht 
vast te houden en te vergroten, maar ook samen te werken aan de juiste zaken in het centrum. Want 
ook al doet het centrum het goed, stilstand zou achteruitgang betekenen. Door de huidige projecten-, 
organisatie- en financieringsstructuur onder de loep te nemen kan een aantal verbeteringsslagen wor-
den aangebracht.   
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4. ORGANISATIE- EN FINANCIERINGSSTRUCTUUR 
 
 
4.1 De organisatiestructuur  
 
De organisatiestructuur, zoals deze de afgelopen jaren gefunctioneerd heeft, blijft gehandhaafd. De 
organisatie bestaat uit de volgende geledingen: 
x Het centrummanagement wordt aangestuurd door het Stichtingsbestuur, dat leiding en eindver-

antwoordelijkheid heeft over het centrummanagement. Het Stichtingsbestuur bestaat uit een onaf-
hankelijk voorzitter, 2 afgevaardigden vanuit het Winkelhart, 1 vanuit de horeca en 1 vanuit de 
vereniging van vastgoedeigenaren. Een vertegenwoordiger vanuit de gemeente (ambtelijk) schuift 
aan als adviseur. De bestuursleden nemen zitting in het bestuur namens en met mandaat vanuit 
hun achterban. 

x De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op het functioneren van 
de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit een bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeen-
te Bergeijk, een accountant en een vertegenwoordiger van het Platform Ondernemend Bergeijk 
(POB).  

x De centrummanager, die aangesteld is voor 8 uur per week, is verantwoordelijk voor de coördi-
natie en bewaking van de uitvoering en het initiëren van nieuwe projecten. De centrummanager 
adviseert het bestuur en de diverse partners in het centrummanagement en vormt aanspreekpunt 
voor de participanten en belanghebbenden.  

x Projecten en thema’s worden verder uitgewerkt, voorbereid en uitgevoerd in werk- en project-
groepen. Deze kunnen zowel een langdurig als een projectgebonden karakter hebben.  

 
Figuur 4.1: Organogram Centrummanagement Bergeijk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassingen in de organisatiestructuur 
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Op een aantal niveaus is het advies aanpassingen door te voeren, om het functioneren van de organi-
satie te optimaliseren.  
 
Bestuur 
- Momenteel staat het bestuur te ver af van de projecten van het centrummanagement, waardoor 

de bestuursleden onvoldoende sturend kunnen optreden. Het advies is de bestuursleden porte-
feuillehouder te maken van één of een aantal thema’s van het centrummanagement (zie hoofd-
stuk 3). De taak van de portefeuillehouder is de voortgang en de doelstellingen op het thema te 
monitoren en terug te koppelen in het bestuur. Daarnaast is het zijn of haar verantwoordelijkheid 
de uitvoeringsorganisatie (centrummanager en werkgroep/projectgroep) te sturen op het betref-
fende thema, eventueel gecombineerd met een voorzittersrol in een werk- of projectgroep op het 
betreffende thema. Duidelijke afspraken over inzet en taakverdeling zijn onontbeerlijk, zodat ook 
gewaarborgd kan worden dat bestuursleden niet overvraagd worden.  

- Om het bestuur daadkrachtiger te laten optreden, achten zij het zelf wenselijk dat ze op een aantal 
vlakken versterking krijgen: 

o De secretarisrol dient opnieuw verankerd te worden in het Bestuur. De gemeente is be-
reid dit te faciliteren.  

o De horecasector is niet goed aangehaakt op het bestuur. Een meer structurele verte-
genwoordiging van deze sector is noodzakelijk. Momenteel is het echter zeer moeilijk dit 
ingevuld te krijgen. De strategie wordt uitgezet om het komende jaar met een aantal hore-
ca-ondernemers een evenement uit te werken waardoor de samenwerking met deze sec-
tor geïntensiveerd wordt. Mogelijk dat er uit deze werkgroep/projectgroep een nieuw be-
stuurslid bereidwillig gevonden kan worden.  

o Deskundigheid op het gebied van marketing en communicatie wordt gemist. Met de focus 
op uitvoering wordt ervoor gekozen dit op werkgroepniveau (vergroten service en gastvrij-
heidsgevoel) goed in te vullen.  

 
Centrummanager 
Momenteel heeft de centrummanager te weinig uitvoerende ondersteuning vanuit de werkgroepen, 
met als gevolg dat de centrummanager zelf een zeer groot deel van de uitvoering voor zijn rekening 
neemt. Hierdoor kan hij, met maar 8 uur per week, te weinig focussen op de coördinatie en de regie 
van het grotere geheel en het adviseren / enthousiasmeren van het bestuur, de werkgroepen en de 
stakeholders in het centrum. Dit is een afbreukrisico als het gaat om de professionaliteit, de slagkracht 
en het resultaat van de gehele organisatie. Door enerzijds de centrummanager te ontlasten met porte-
feuillehouderschap (d.m.v. inzet van de bestuursleden) en anderzijds de werkgroepen anders in te 
richten (zie hieronder) wordt dit probleem aangepakt.  
 
Werk- en projectgroepen 
Geconstateerd wordt dat de energie in diverse werkgroepen wegzakt omdat er te weinig animo is, 
onvoldoende resultaat geboekt wordt en er soms ook te weinig noodzaak is om bij elkaar te komen. 
De afgelopen jaren hebben de volgende werkgroepen gefunctioneerd: ‘Promotie & Evenementen’, 
‘Ruimtelijk Economische structuur’, ‘Belevingswaarde, Veiligheid, Beheer, Verkeer & Parkeren’ en ‘Het 
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- In de werkgroepen is er in de samenstelling meer aandacht voor kruisbestuiving tussen de secto-
ren (winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren, VVV/toerisme en dienstverlening). 

- De vergaderingen van het Winkelhart en het centrummanagement gaan naar de toekomst toe 
gecombineerd worden, waarbij aandacht is voor een duidelijke belangen- en verantwoordelijk-
heidsscheiding. Tevens is het voornemen de vergaderingen van het Winkelhart te koppelen aan 
een inhoudelijk thema om zo de interesse voor aanwezigheid op te wekken.  

- Het contact en de samenwerking met de horecasector laat te wensen over. Zoals hierboven uit-
een gezet wordt het komende jaar aangegrepen om met een groep van horeca-ondernemers een 
evenement uit te werken, Dit kan als opstap gezien worden om de samenwerking en het overleg 
te intensiveren.  

 
 
4.2 De financieringsstructuur 
 
In de huidige situatie beslaat de totale begroting van het centrummanagement circa € 55.000,-, waar-
van circa € 29.000,- gefinancierd door ondernemers (reclamebelasting), € 5.000,- door vastgoedeige-
naren, € 19.000,- door gemeente waarvan € 13.000,- in middelen en € 6.000,- in inzet (uren) en  
€ 2.000,- aan cofinanciering evenementen door Promotie Bergeijk.  
 
Geconstateerd wordt dat de budgetten beperkt zijn en dat er nauwelijks middelen voor handen zijn om 
nieuwe ambities waar te maken. Om toch vernieuwde ambities te kunnen realiseren, wordt financieel 
de volgende strategie uitgezet: 
- Op projectbasis wordt bekeken of individuele financiering bij ondernemers, vastgoedeigenaren en 

bedrijven van buiten het centrum losgeweekt kan worden. Hierbij dient er aandacht te zijn voor het 
verdienmodel (wat levert het mij persoonlijk op?). Een voorbeeld is om grotere bedrijven nadruk-
kelijker te verbinden aan spraakmakende evenementen of bijzondere inrichtingselementen (denk 
bijvoorbeeld aan een Rietveldbankje). En centrumondernemers kunnen bijvoorbeeld geprikkeld 
worden om op projectbasis te gaan bijdragen aan het project ‘Versterking profilering Bergeijk-
centrum en haar ondernemers’, waarmee ook hun persoonlijke profilering en promotie versterkt 
wordt. Het advies is na te gaan waar ondernemers / bedrijven bereid zijn om voor te betalen. In 
het volgende hoofdstuk worden per project financiële kansen benoemd.  

- Op Provinciaal en gemeentelijk niveau wordt onderzocht in hoeverre subsidies inzetbaar zijn 
(denk bijvoorbeeld aan innovatieve projecten, duurzaamheid etc.).  

- Vanuit de Vereniging van Vastgoedeigenaren wordt een inspanning geleverd om nieuwe leden te 
werven en zo de inkomsten vanuit de vastgoedsector te vergroten.  

- Indien er vanuit de diverse sectoren meer budget aangesproken kan worden, ligt er wellicht een 
mogelijkheid bij de gemeente een verzoek in te dienen tot verhoging van de financiële bijdrage.  
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