
Dames en heren, het businessplan centrummanagement is klaar! En hoewel 

het geen december is, wachten we toch vol verwachting op jullie reacties ! 

Centrummanagement Bergeijk 

Duidelijk, betrouwbaar en te-
vreden. Dat zijn de drie kreten 
die me als eerste opvielen op 
deze pagina van alweer de 
vierde nieuwsbrief. En precies 
die drie woorden voel ik wan-
neer ik denk aan de inspannin-
gen die de initiatiefgroep en de 
daaronder hangende werk-
groepen hebben verricht.  
Ik begrijp, hiermee loop ik het 
gevaar dat u denkt dat ik me-
zelf op de borst wil slaan. Maar 
zo is het geenszins bedoeld. 
Het traject om te komen tot het 
businessplan Centrummana-
gement is bijzonder plezierig 
verlopen. Het is een mooi 
voorbeeld van hoe we in Ber-
geijk werken; met z’n allen de 
schouders eronder. 
Zijn we er daarmee? Nee, ik 
zou zelfs willen zeggen ’het 
feest gaat nu pas beginnen’. 
Want alhoewel we al veel me-
ningen van winkeliers, horeca, 
vastgoedeigenaren en inwo-
ners hebben gehoord, blijft het 
toch altijd spannend hoe u het 
businessplan ervaart. Nu het 
plan af is gaan we u dus weer 
opzoeken. Als een waar pro-
motieteam gaan leden van de 
initiatiefgroep bij eenieder op 
de koffie. En daarnaast organi-
seren we twee informatieavon-
den voor vastgoedeigenaren 
(10-6) en gebruikers centrum 

(19-6). Afijn, ik 
hoop van harte 
dat het ons 
gelukt is een 
leesbaar plan 
te schrijven 
waarin alle 
facetten aan 
bod komen.   
 

Mathijs Kuijken, 
Voorzitter initiatiefgroep 

 

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

Tevreden? We komen naar je toe! 

Beloofd is beloofd en afspraak is afspraak. Komende week 
gaan de verschillende leden van de initiatiefgroep Cen-
trummanagement het businessplan persoonlijk brengen 
naar alle betrokkenen. Nou ja, bijna allemaal, vastgoedei-
genaren die niet in Bergeijk wonen ontvangen het beleids-
plan per post.  
 
Persoonlijk uitreiken heeft echter de voorkeur. Dat vinden 
we belangrijk, te meer omdat we de boodschap willen 
overbrengen dat het belangrijk is het businessplan, of wel 
beleidsplan, goed door te nemen. Het vervolgtraject is im-
mers dat er een keuze moet worden gemaakt. Gaan we in 
Bergeijk aan de slag met centrummanagement? Centrum-
management kan immers veel opleveren maar kost ook 
geld. Daar moet het gros, en nog beter iedereen, dus ach-
ter staan. 
 

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 

Datum :          3 0 mei 2013 
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Noteer in je agenda! 

 

 

  Wo 5-6: Praatavond WHB over 

  koopstromenonderzoek Rabobank 

  Ma 10-6: Informatieavond  

  voor vastgoedeigenaren 

  Wo 19-6: Informatieavond   

  voor gebruikers centrum 

             Detailinfo vind je in de brief bij het businessplan 
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Het Nieuwe Winkelen 

Wil je meer gevoel krijgen bij wat Het Nieuwe Winkelen nu eigenlijk is? Bekijk 
dan bijgaande Prezi van de Kamer van Koophandel. O ja, Prezi is de nieuwe 
manier om te presenteren. 

Kun je het allemaal niet meer volgen? Dan is het goed om te weten dat hiermee 
in het Businessplan Centrummanagement ook rekening mee is gehouden. Een 
van de deelprojecten is namelijk om ondernemers te leren hoe om te gaan met 
social media. 

En er staan nog veel meer goede ideeën in het businessplan waar u direct iets 
aan heeft! 

Kijk voor de Prezi op: http://www.retail2020.nl/pages/301/Het%20Nieuwe%
20Winkelen/Presentatie-KvK-Prezi-Het-Nieuwe-Winkelen.html  

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, inmiddels zijn de WiFi 
hotspots klaar! Dus wijs je klanten hierop, of misschien nog beter, plak de stic-
ker waarvan je rechts een plaatje ziet prominent in je etalage/op je deur.  

De sticker is, uiteraard gratis, af te halen aan de receptie van het gemeentehuis 
of bij Franken Kleding. 

Pandenbank 

Om een goed beeld te schetsen van waar we het samen over hebben is direct 
na de start van de initiatiefgroep centrummanagement een aanvang gemaakt 
met het opstellen van de Pandenbank. Dit is een overzicht waarin alle be-
drijfspanden (winkels en kantoren) in het centrumgebied zijn opgenomen. De 
pandenbank is dynamisch van aard. Dit betekent dat naar behoefte nog ande-
re kenmerken van de panden eraan toegevoegd kunnen worden. 

De Pandenbank omvat een overzicht van alle adressen van panden, eigena-
ren en gebruikers maar ook zijn per pand kenmerken opgenomen zoals win-
kelformule, branchering en vloeroppervlakte.  

Die gegevens kunnen ook op de kaart worden geprojecteerd. Door het opstel-
len van de pandenbank heeft de initiatiefgroep een beter beeld kunnen krijgen 
van de economische functies en structuur van het centrum, de omvang ervan, 
het brancheringsprofiel, maar ook over zaken zoals leegstand, verkoop en 
verhuur.  

Zo kunnen we bijvoorbeeld een vergelijk maken met de structuur en perfor-
mance van soortgelijke centra in andere Nederlandse gemeenten. Maar ook 
kunnen we in de toekomst (startende) ondernemers adequaat informeren 
over beschikbare vestigingslocaties in het centrum. Daarnaast biedt de infor-
matie uit de pandenbank houvast voor het verbeteren van het ruimtelijk en 
economisch functioneren  van ons centrum. 

Kortom, door dit initiatief hebben we snel een beter beeld van de ruimtelijk 
economische structuur ons centrum. Meten is weten! Een prima vertrekpunt 
voor vervolgacties voor het centrummanagement.  


