
Noteer woensdagavond 25 september in uw agenda met uitroeptekens, dan 

vindt de draagvlakmeting centrummanagement plaats 

Centrummanagement Bergeijk 

Voor de oplettende lezer. Ja, 
in de vorige nieuwsbrief had 
mijn column dezelfde titel, 
maar met 1 duidelijk verschil. 
Toen nog met vraagteken, nu 
met uitroepteken. Want wat 
hebben de initiatiefgroep en ik 
een goed gevoel overgehou-
den aan de informatiebijeen-
komsten voor vastgoedeigena-
ren en gebruikers (winkeliers 
en horeca)! Het businessplan, 
werd met overwegend compli-
menten ontvangen. Hier en 
daar een, ik denk terechte, 
aanvulling. Maar aan het einde 
van de avonden konden we 
bijna alle handen de lucht in 
zien gaan. Is het daarmee 
klaar? Nee, we organiseren op 
25 september een formele 
draagvlakmeting. Het is be-
langrijk dat daarbij zo veel mo-
gelijk ondernemers uit het cen-
trum en vastgoedeigenaren 
komen. Kunnen we erop ver-
trouwen dat 25 september de 
handen ook de lucht in gaan? 
Ik denk het wel, maar hou toch 
een slag om de arm. Alleen de 
stemmen van de degenen die 
aanwezig zijn tellen mee. Bent 
u zelf verhinderd? Dan kunt u 
een collega uw volmacht ge-
ven. Hoe dat in z’n werk gaat 
vertellen de leden van de 
werkgroep u desgewenst per-
soonlijk. Want we komen weer 
een keertje bij u langs, om er-
van verzekerd te zijn dat u er 

woensdag 25 
september bij 
bent.  

 

Mathijs  
Kuijken, 
Voorzitter 
initiatiefgroep 

 

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

Tevreden! Infobijeenkomsten druk bezocht 

Of het nu kwam door het onderwerp of door het feit dat de 
initiatiefgroep zo ongeveer iedereen persoonlijk heeft be-
naderd voor de informatiebijeenkomsten weten we niet. 
Feit is dat zowel de avond voor vastgoedeigenaren als de 
avond voor gebruikers druk werden bezocht. Overigens, 
petje af voor eenieder die de hitte in de brandweerkazerne 
trotseerde. Het geeft ook wel aan dat het onderwerp leeft. 
Ondernemers en vastgoedeigenaren realiseren zich dat er 
iets moet gebeuren wil het centrum ook in de nabije toe-
komst aantrekkelijk blijven als winkelgebied. Met de uit-
komsten van beide avonden wordt het businessplan nog 
verder verfijnd.  
 
Voor de vastgoedeigenaren (dus niet tevens gebruikers) 
was het veelal de eerste kennismaking met het business-
plan. We zijn dan ook verheugd dat nog dezelfde avond 
werd besloten dat er onder leiding van Harry van Lierop en 
Peter Vosters zal worden onderzocht of er een Vereniging 
van Eigenaren kan worden opgericht. Vastgoedeigenaren  
willen uiteraard ook een stem straks in het stichtingsbe-
stuur. En dat kan alleen wanneer ze zich verenigen. 

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 :          27 juni 2013 
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  Wo 25 september: draagvlakmeting

  invoeren centrummanagement  

  Di 8 oktober: Behandeling  

  collegevoorstel in B&W 

  Do 28 November: Behandeling in de

  raad 

   

  1 januari 2014: indien raad akkoord, 

  invoeren Centrummanagement Bergeijk 
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Groene etalages rond 21 juli 

Op zondag 21 juli komt de jury van de Entente Florale naar Bergeijk. Zou het 
niet leuk zijn om jullie etalage dan ‘Groen’ in te richten? Dat moet niet zo moei-
lijk zijn… Iedereen heeft wel groene producten in zijn assortiment. Tijdens de 
Holland Ladies Tour waren we aangenaam verrast hoeveel winkeliers gehoor 
gaven aan onze oproep. Willen jullie dit nogmaals doen? De jury passeert alle 
winkels in het centrumgebied, te voet ‘t Hof en de Mr. Pankenstraat, per bus de 
Burg. Magneestraat. Wil je het logo gebruiken? Hoeft niet, maar mag uiteraard 
wel! Download dan de toolkit op onze site www.bergeijk.nl/groenstedorp 

Wifi Hotspots 

Nu centrummanagement steeds dichterbij lijkt te komen wordt het tijd om een 
vacature te plaatsen voor een centrummanager. Formeel kan een centrumma-
nager pas na 1 januari worden aangesteld, want deze moet worden aangeno-
men door het stichtingsbestuur. Maar we gaan nu dus al werven en wellicht kan 
de kandidaat alvast starten.  

De functie-eisen zijn te vinden in het businessplan. We gaan uit van een hij of 
zij die met een contract van 8 uur per week en geen 9 tot 5 mentaliteit het aan-
spreekpunt voor het centrum gaat worden. De vacature zal binnenkort worden 
gepubliceerd. Maar heeft u in uw netwerk mensen die wellicht geïnteresseerd 
zijn, breng de vacature dan onder hun aandacht. Deze publicatie is nog geen 
formele vacature, maar we wijzen u er graag op dat dit eraan komt.  

Moeders met lef 

Tijdens de informatiebijeenkomst voor vastgoedeigenaren werd het idee ge-
opperd om, in navolging van de gemeente Spijkenisse, een prijsvraag uit te 
schrijven. Onder de naam “Moeders met Lef” kunnen vrouwen die een goed 
idee hebben om een winkel te beginnen een ondernemersplan indienen. Uit 
alle inzendingen wordt een winnaar getrokken die een jaar lang gratis gebruik 
mag maken van een winkel, eventueel samen met een andere onderneemster 
wanneer ze parttime de winkel willen runnen. 

Een creatieve oplossing om de toenemende leegstand het hoofd te bieden. 
Bovendien een kans om, wanneer de winkel een succes blijkt te zijn, op ter-
mijn wel weer huurinkomsten te genereren. Een win-win situatie dus.  

Niet zo vreemd dat de vastgoedeigenaren direct te porren waren voor dit 
idee.Ook de winkeliers vonden dit een goed idee. Het zal nu nader uitgewerkt 
worden en op 6 september, tijdens de Ladiesnight 2013 start de wedstrijd. 
Bedoeling is dan om 1 januari 2014 de winkel te kunnen openen.  

Vacature Centrummanager 

De WiFi hotspots zijn in eerste instantie een initiatief van Dorpsraad ‘t Hof om 
toeristische informatie gratis te ontsluiten in het centrum. Centrummanagement 
heeft het dekkingsgebied uit laten breiden voor het hele centrum, van Mr. Pan-
kenstraat via ‘t Hof naar de Burg. Magneestraat. 

Helaas is het signaal van de WiFi hotspots nog niet voldoende sterk. Er is ons 
verzekerd dat het euvel nog voor de start van het toeristenseizoen is verholpen. 

Tijdens de informatieavond gebruikers hebben veel winkeliers een sticker mee-
genomen om reclame te maken voor de WiFi hotspots. Heb je er nog geen? 
Dan kun je deze, uiteraard gratis, afhalen aan de receptie van het gemeente-
huis of bij Franken Kleding. 


