
Een bomvolle nieuwsbrief wederom. Het project Centrummanagement  

Bergeijk is dan ook flink op stoom aan het komen. Veel leesplezier! 

Centrummanagement Bergeijk 

De vorige nieuwsbrief dateert 
alweer van december. Dit, sa-
men met krantenkoppen uit 
Eersel en Valkenswaard zou 
bij u onterecht het idee kunnen 
wekken dat Centrummanage-
ment Bergeijk stilstaat. Niets is 
echter minder waar. Achter de 
schermen zijn de werkgroepen 
hard aan de slag gegaan met 
hun opdracht. En zelf heb ik 
gesprekken gevoerd met diver-
se adviesbureaus die ons kun-
nen helpen met het beleids-
plan. BRO gaat dit voor ons 
schrijven, in de persoon van 
Nienke van Gerwen. In deze 
nieuwsbrief stelt ze zich aan u 
voor. 

Er bereiken mij geluiden dat 
diverse ondernemers in het 
centrum het moeilijk hebben. 
Uiteraard heeft het gemeente-
bestuur hiervoor een oor. Maar 
stilstand betekent achteruit-
gang. Ik hoop dan ook van 
harte dat we het enthousiasme 
van de kickoff kunnen vasthou-
den. Het gemeentebestuur 
gelooft in centrummanagement 
en steekt hier energie en geld 
in. Maar het echte werk ligt 
natuurlijk bij u, de ondernemer. 
Dus laten we ook nu weer 
doen waar we goed in zijn in 
Bergeijk… tegen de stroom in 
laten zien dat Centrummana-
gement in Bergeijk wel van de 
grond komt, los van kranten-
koppen in onze buurgemeen-
ten.  

Mathijs  
Kuijken, 
Voorzitter  
initiatiefgroep 

 

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

Tegendraads Nienke van Gerwen, aangenaam... 

Via deze weg wil ik me graag aan 
jullie voorstellen. Ik ben Nienke 
van Gerwen, 28 jaar en werkzaam 
als adviseur retail en centrumma-
nagement bij BRO. Door het Win-
kelhart Bergeijk en de gemeente 
ben ik aangesteld om een haal-
baar beleidsplan uit te werken 
voor centrummanagement. 
 
Een economisch sterk centrum 
begint bij een gevarieerd winkel-
aanbod in een sfeervolle omge-

ving waar altijd wat te beleven is. Dit is een collectieve 
verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente, 
waarvoor geld en uitvoeringscapaciteit nodig is. Denk bij-
voorbeeld aan de promotie en marketing van het centrum 
en het organiseren van evenementen maar ook aan een 
gezelligere uitstraling en het aanpakken van de leegstand. 
Door deze activiteiten gezamenlijk te organiseren ontstaat 
een vorm van centrummanagement: samen investeren in 
activiteiten en maatregelen die de aantrekkelijkheid van 
het centrum vergroten.  
 
Het Winkelhart Bergeijk en de gemeente zijn al langere tijd 
bezig om met diverse betrokkenen de mogelijkheden voor 
centrummanagement in Bergeijk te onderzoeken. Hiervoor 
zijn een aantal werkgroepen rondom diverse thema’s aan 
de slag gegaan (‘ruimtelijk economische structuur’, 
‘beheer, veiligheid, belevingswaarde, verkeer en 
parkeren’, ‘promotie en evenementen’, ‘Het Nieuwe 
Winkelen’ en ‘middelen en organisatie’). Mijn uitdaging is 
om de output uit de werkgroepen te vertalen in een prak-
tisch uitgewerkt beleidsplan waarin een voorstel wordt ge-
daan voor de projecten, de organisatie en de financiering 
van het centrummanagement. Zodra het plan klaar is, 
wordt dit teruggekoppeld naar alle ondernemers. Afhanke-
lijk van het draagvlak voor het plan wordt bekeken of cen-
trummanagement voor Bergeijk een haalbare kaart is en of 
het verder uitgerold kan worden.  
 
Hoewel ik diverse centrummanagementinitiatieven bege-
leid heb, is Bergeijk bijzonder voor mij omdat mijn ‘roots’ in 
deze gemeente liggen. Ik vind het een eer dat ik mijn 
steentje mag bijdragen aan het centrum en hoop dat ik 
met mijn enthousiasme een gedragen plan kan ontwikke-
len wat leidt tot meer consumenten en hogere bestedingen 
in Bergeijk centrum.   
 

 

 

 

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 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 

Nienke van Gerwen 
BRO 

Meer info: 
www.bergeijk.nl/
centrummanage-

ment 
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Ladiesnight krijgt een vervolg? 

Enquête Het Nieuwe Winkelen 

Wat later dan verwacht, maar hij is nu dan toch klaar. De leden van de werk-
groep Het Nieuwe Winkelen zullen binnenkort bij u in de zaak komen om met 
een korte enquête te horen of en zo ja, hoe u al bezig bent met social media. 
Deze input zal worden gebruikt om een visie op Het Nieuwe Winkelen voor Ber-
geijk op te stellen. Alle winkeliers van de Burg. Magneestraat, ‘t Hof en de Mr. 
Pankenstraat zullen hiervoor worden benaderd.  

Dit gebied wordt meegenomen in het onderzoek naar de haalbaarheid van Cen-
trummanagement. In een deelwerkgroep wordt overigens onderzocht welke 
straten exact tot het centrummanagement moeten gaan behoren. 

Wifi Hotspots 

Gratis internet zodra je het centrum binnenkomt! Dat is wat onze bezoekers en 
klanten graag willen. En het blijft niet bij een wens, nog dit voorjaar komen er 
drie Wifi hotspots in het centrum. Het project Wifi hotspots was van origine om 
Bergeijk toeristisch gezien beter op de kaart te zetten. Via iDOPgelden zouden 
er twee hotspots worden gerealiseerd.  

Maar omdat er zoveel links met Het Nieuwe Winkelen zijn, leek het de initiatief-
groep handig om nu in te haken en een derde hotspot te financieren waardoor 
er dekking voor het hele centrumgebied komt. Meer info volgt.  

Anne en Noor Franken genomineerd 

Op 19 maart vindt de ondernemerscontactavond wederom plaats in de Kat-
tendans. Het belooft een boeiende avond te worden met een toponderneem-
ster uit Amsterdam, Joline Jolink en niet te vergeten… onze eigen topon-
dernemers.  

Dit jaar zijn ook twee onderneemsters op ‘t Hof genomineerd voor de titel 
‘Ondernemer van het Jaar’: Anne en Noor Franken. Gaan ze winnen?  
Dat wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten. Dus meld u aan voor de  
Ondernemerscontactavond! Het aanmeldformulier vindt u op www.bergeijk.nl/
ondernemers. En we hebben u ook een uitnodiging per post toegestuurd. 

Ben er snel bij, want de Kattendans is ieder jaar weer snel vol. Niet zo gek, 
want voor Bergeijkse ondernemers is dit het netwerkevenement! 

Dit jaar geen Holland Ladies Tour in Bergeijk. Maar dat betekent niet dat we 

geen Ladiesnight kunnen organiseren! De eerste editie was zo’n daverend 

succes dat dit om meer vraagt. Meerdere winkeliers en horecagelegenheden 

op ‘t Hof hebben inmiddels te kennen gegeven dat ze graag een vervolg zien. 

Dat gevoel delen we helemaal! Maar daarvoor kunnen we wel wat hulp ge-

bruiken. Wilt u meedenken met de creatieve invulling van de Ladiesnight 

2013? Stuur dan een mailtje naar j.louwers@bergeijk.nl  


