
Dinsdagavond 18 december werd gevierd dat de initiatiefgroep Centrumma-
nagement Bergeijk, vertegenwoordigd door wethouder Mathijs Kuijken en 
Paul Gerrits, voorzitter van Winkelhart Bergeijk uit handen van Berry Welten 
van de Kamer van Koophandel een voucher ter waarde van €12.000,= in ont-

vangst mochten nemen. 

Centrummanagement Bergeijk 

Dat ben ik en daar heb ik 
ook alle redenen toe. Dins-
dagavond 18 december 
mocht ik samen met Paul 
Gerrits, vanuit zijn functie als 
voorzitter Winkelhart Berge-
ijk, een cheque ter waarde 
van  12.000 euro in ont-
vangst nemen. Ik ben niet 
zozeer trots op het bedrag 
(daar hebben we nog weinig 
voor hoeven doen), maar 
veel meer op het feit dat we 
ook dit weer in Bergeijk van 
de grond kunnen krijgen.  

In zijn toespraak roemde 
Berry Welten van de KvK 
Brabant ons, omdat we één 
van de kleinere gemeenten 
zijn die aan de slag gaan 
met centrummanagement. 
Hij noemde het heel bijzon-
der.  

In Bergeijk vinden we samen 
optrekken met inwoners en 
ondernemers heel gewoon. 
Maar we mogen dus ook 
best van tijd tot tijd daar trots 
op zijn. Als ik zie wat er in 
korte tijd al is gerealiseerd 
door de initiatiefgroep, dan 
heb ik alle vertrouwen dat 
ook de vijf werkgroepen 
goed werk zullen gaan leve-
ren! 

In januari gaan ze van start. 
Maar nu wens ik hen en u 
fijne feestdagen en goede 
zaken! 

Mathijs Kuijken, 
Voorzitter intitiatiefgroep 
 

 

I n i t i a t i e f g r o e p  

Trots 50e stimuleringsbijdrage KvK voor 

Centrummanagement Bergeijk  

De uitreiking van de voucher van de KvK vond plaats 
tijdens de aftrap van de werkgroepen die het centrum-
management vorm gaan geven. Voor KvK Brabant 
heeft de uitreiking een feestelijk randje aangezien het 
de 50e stimuleringsbijdrage is die is toegekend. Hier-
mee is ruim de helft van het programmabudget van 1 
miljoen euro rechtstreeks uitgekeerd aan regionale ini-
tiatieven.  

De basis hiervoor is gelegd in het plan van aanpak  
“Naar een ‘kloppender’ winkelhart” dat op 31 oktober 
door de initiatiefgroep is gepresenteerd. Dit plan be-
helst twee belangrijke stappen om te komen tot cen-
trummanagement in Bergeijk te weten het opstellen 
van een beleidsplan, de implementatie van de organi-
satiestructuur en een ondernemersfonds. Het plan is nu 
klaar om uitgewerkt te worden tot een visie. Er gaan vijf 
verschillende werkgroepen aan de slag:  

• Ruimtelijke economische structuur 

• Beheer, veiligheid, belevingswaarde, verkeer en 
parkeren 

• Het Nieuwe Winkelen 

• Promotie / evenementen 

• Middelen en organisatie 

 

 

Een initiatiefgroep, 
samengesteld uit  
diverse partijen, 
heeft de koppen bij 
elkaar gestoken om 
te kijken  
of we Centrumman-
agement 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 Katten-
dans 

Niek Mares,  
Promotie Bergeijk 

Jolanda Louwers,  
communicatiead-
viseur Gemeente 
Bergeijk 

Hilde van de Ven,  
bedrijvencontact-
functionaris  
Gemeente Bergeijk 

Zij krijgen advies 
van: 

Bram Boek, Kamer 
van Koophandel 

Peter Breuers, 
Hoofdbedrijfschap  
Detailhandel 

Meer info: 
www.bergeijk.nl/
centrummanage-

ment 
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3. Werkgroep Het 

Nieuwe Winkelen 

Onderwerpen: 
mogelijkheden digitale 
bereikbaarheid,  

Trekker: Jolanda Louwers 

Leden:  
- Corné Schellekens 
- Anne Franken 
- Juliette Daris 
- Willem van Montfort 
- Jan-Willem Jansen 
(adviseur) 

4. Werkgroep Promotie / 

evenementen 

Onderwerpen: welke promo-
tionele acties en evenemen-
ten hebben we? En wat is 
de gewenste situatie?  

Trekker: Dries Floris 

Leden:  
- Peter Vosters 
- Anouk van Tilburg 
- Anouk Krekels 
- Petry Martens 
- Renske Hoeks   (stagiaire) 
- Jolanda Louwers 

5. Werkgroep Middelen 

en organisatie 

Onderwerpen: juiste or-
ganisatie en juiste wijze 
van financiering voor de 
langere termijn  

Trekker:  
Corné Schellekens 

Leden:  
- Rob Lohman 
- Piet Verkennis 
- Brian Joosten 
- Bram Boek (adviseur) 

Opdracht aan 

werkgroepen 

De vijf verschillende 
werkgroepen hebben 
onderstaande opdracht 
gekregen. Ook staat 
erbij wie in de werk-
groep zitting heeft. Bij 
enkele werkgroepen is 
men nog op zoek naar 
enthousiaste leden. Iets 
voor u? Neem dan con-
tact op met Hilde van de 
Ven, bedrijvencontact-
functionaris gemeente 
Bergeijk. U kunt haar 
bereiken via 
h.vandeven@bergeijk.nl  

 

1. Werkgroep ruimte-
lijke economische  

structuur 

Onderwerpen:  
afbakening centrum, 
branchering, ruimtelijke 
structuur, leegstand 

Trekker: Niek Mares 

Leden:  
- Geert Braks 
- Henk Vrenken 
- Harry van Lierop 
- Adriaan Burgmans 
- Hilde van de Ven 
- Peter Breuers 
(adviseur) 

2. Werkgroep beheer, 
veiligheid, belevings-
waarde, verkeer en 

parkeren 

Onderwerpen: bereik-
baarheid, herkenbaar-
heid, parkeren, bevoor-
rading, uitstraling, 
veiligheid 

Trekker: Mathijs Kuijken 

Leden:  
- Anouk van Tilburg 
- Marion Schellens 
- Piet Smolders 
- Ferry Jansen 
- Hans Roijmans 
- Peter Breuers 
(adviseur) 
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• Wat is de huidige situatie? 

• Wat is het einddoel over 5 jaar? 

• Hoe komen we daar? 

• Welke maatregelen / acties zijn nodig op korte / langere termijn? 

• Welk budget is hiervoor nodig? 

Tegenwoordig shoppen steeds meer mensen van achter hun PC. De voor-
delen zijn duidelijk: 24/7 geopend, eenvoudig vergelijken tussen diverse  
leveranciers en de bestelde goederen worden in de meeste gevallen ook nog 
afgeleverd aan de deur. Toch zijn er ook veel mensen die liever in een winkel 
kopen: persoonlijk contact, deskundig advies en vriendelijke service.  

Toch is dat in veel gevallen niet meer genoeg. Om de concurrentie op het 
internet voor te blijven is het misschien een overweging om het beste van 
beide werelden te verenigen.Veel winkeliers weten nog niet precies wat ze 
zich bij het nieuwe winkelen moeten voorstellen. De meesten weten wel dat 
social media er een rol in spelen. Bijgaand artikel geeft de trends voor 2013 
aan op het gebied van social media. Wellicht aardig om onder de kerstboom 
te lezen. 

Link naar het artikel:  

http://www.frankwatching.com/archive/2012/12/13/8-social-trends-voor-2013-
de-opkomst-van-social-companies/ 

In januari zullen leden van de werkgroep Het Nieuwe Winkelen een korte 
enquête houden onder de winkeliers in het centrum om te inventariseren of 
en zo ja, hoe u al bezig bent met social media. Deze input zal worden ge-
bruikt om een visie op Het Nieuwe Winkelen voor Bergeijk op te stellen. Alle 
winkeliers van de Burg. Magneestraat, ‘t Hof en de Mr. Pankenstraat zullen 
hiervoor worden benaderd. 
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Het Nieuwe Winkelen: interessant artikel over 

toekomst social media 

Vervolg info over werkgroepen 

De opdracht: 

De werkgroepen 

krijgen 

ondersteuning 

van diverse 

adviseurs die veel 

ervaring met 

centrummanage-

ment hebben,  

Nulmeting social media 


