
‘Een functioneel, gezellig, veilig, economisch 
renderend centrum met een variëteit aan 
voorzieningen, waar het prettig winkelen, 
recreëren, werken en wonen is. Hierbij maken 
we gebruik van de kracht van samenwerking’. 

 

Op 31 oktober wordt u verteld wat het plan van aanpak 
inhoudt om te komen tot een beleidsplan. 

Er zullen werkgroepen geformeerd worden die aan de 
slag gaan met de volgende vijf thema’s: 

• Ruimtelijke economische structuur 

• Beheer, veiligheid, belevingswaarde, verkeer en 
parkeren 

• Het nieuwe winkelen 

• Promotie / evenementen 

• Middelen en organisatie 

 

Met de resultaten hiervan maken we een ‘beleidsplan’. 
Hierin schrijven we hoe het centrum ervoor staat en wat 
we zouden moeten doen om de goede dingen te be-
houden en het centrum in de komende jaren verder te 
verbeteren. 

 

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over deze vijf thema’s. 

Een initiatiefgroep, 
samengesteld uit  
diverse partijen, heeft 
de koppen bij elkaar 
gestoken om te kijken  
of we Centrummanage-
ment in Bergeijk kunnen 
opstarten. 

Deze mensen zijn: 

Mathijs Kuijken, 
Wethouder Bergeijk 

Corné Schellekens, 
Winkelhart Bergeijk 

Geert Braks,  
Koninklijke Horeca  
Nederland, afd. Bergeijk 

Dries Floris,  
Theater de Kattendans 

Rob Lohman,  
Promotie Bergeijk 

Jolanda Louwers,  
communicatieadviseur 
Gemeente Bergeijk 

Hilde van de Ven,  
bedrijvencontact-
functionaris  
Gemeente Bergeijk 

Zij krijgen advies van: 

Bram Boek, Kamer van 
Koophandel 

Peter Breuers, 
Hoofdbedrijfschap  
Detailhandel 
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Mooi modewoord ‘Centrummanagement’.  

Maar wat is dat nu eigenlijk?  

Structureel samenwerken door winkeliers, horeca, kantoren, bewoners, vastgoed-
eigenaren en gemeente op basis van gelijkwaardigheid met als doel de aantrek-
kingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te verster-
ken. 

Centrummanagement Bergeijk 

We denken dat het cen-
trum van Bergeijk nog 
meer kansen biedt. We 
hebben diverse mooie win-
kels, de openbare ruimte is 
voor een groot deel op-
nieuw ingericht en er ligt 
een actueel, flexibel be-
stemmingsplan. Maar an-
derzijds heeft een aantal 
winkeliers het ook moeilijk. 
Diverse panden staan leeg. 

Willen we dat het centrum 
van Bergeijk zich verder 
ontwikkelt tot een centrum 
dat ook in de toekomst 
‘leeft’, dan moeten we niet 
stilzitten en afwachten. 
Maar we moeten er samen 
aan werken! 

Mathijs Kuijken, 
Voorzitter intitiatiefgroep 
Centrummanagement  
Bergeijk 

Initiatiefgroep  

Ambitie  

Wat gaan we doen?  

Waarom in 

Bergeijk?  



parkeerplaats? Waar kan ik mijn 
fiets parkeren en kan ik ook met 
de rolstoel terecht? Het Keur-
merk Veilig Ondernemen komt 
hier ook in terug. 

 

3. Het nieuwe winkelen 

Internet biedt kansen om ons 
centrum ook digitaal goed 
bereikbaar te maken. Hoe kun-
nen we hier gebruik van maken? 
Als je bijvoorbeeld voorbij een 
winkel loopt, komt op je mobiel 
de aanbieding van de dag van 
die winkel. Is dat ook iets voor 
ons? 

4. Promotie / evenementen 

Hoe promoten we het centrum? 
Welke acties zijn echt doeltref-
fend? Welke evenementen ken-
nen we al in Bergeijk en wat 

willen we hiermee in de toe-
komst? Deze werkgroep inven-
tariseert wat er al is en geeft 
advies over te voeren acties en 
evenementen, die het bezoek 
aan ons centrum bevorderen. 

 

5. Middelen en organisatie 

Uit bovenstaande komen onge-
twijfeld veel actiepunten. Hoe 
gaan we deze oppakken en hoe 
gaan we ze financieren? Deze 
werkgroep maakt een voorstel 

over de organisatie en over een 
structurele financiering. 

 

Wie? 
Wie kan er beter in de werk-
groepen deelnemen dan de 
mensen die dagelijks in het cen-
trum werken en/of wonen? 

Wil je mee aan het roer staan bij 
het bepalen van de koers van 
het centrum? Meld je dan aan 
voor één of meerdere werk-
groepen! 

Dit kan door contact op te ne-
men met: 

Hilde van de Ven, 
Bedrijvencontactfunctionaris 
Gemeente Bergeijk, 
Tel: 0497-551308 of e-mail: 
h.vandeven@bergeijk.nl 

Of spreek iemand vanuit het 
bestuur van Winkelhart Bergeijk 
aan! 

 

Heb je nog opmerkingen of aan-
vullingen, dan horen we deze 
uiteraard graag! 

Werkgroepen 
 

We willen de volgende werk-
groepen opzetten: 

1. Ruimtelijke econo-
mische structuur 

Deze werkgroep kijkt naar de 
afbakening winkelgebied (waar 
begint het centrum?), de 
branches en assortiment (welke 
branches hebben we, welk aan-
bod missen we?) en de ligging 
(welke winkels / hore-
cagelegenheden liggen 
waar? Kan dat beter?) 
en leegstand (hoe los je 
dit op? Zijn er tijdelijke 
oplossingen?) 

 

2. Beheer, veiligheid, 
belevingswaarde, 
verkeer en parkeren 

Deze werkgroep kijkt 
naar de openbare ruimte 
en naar de fysieke 
bereikbaarheid en verkeers-
veiligheid. We willen graag een 
schoon, veilig en bereikbaar 
centrum. Hoe is de uitstraling 
van gevels? Vindt iedereen een 
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“Welke branches hebben we,  

welk aanbod missen we?” 


