
Noteer woensdagavond 25 september in uw agenda met uitroeptekens, dan 

vindt de draagvlakmeting centrummanagement plaats 

Centrummanagement Bergeijk 

Ja, we hebben binnenkort 
weer een feestje in Bergeijk. 
Maar helaas voor ons man-
nen… wij zijn niet uitgenodigd.  

Op vrijdag 6 september wordt 
het centrum overspoeld door 
vrouwen. Iets waar wij mannen 
toch graag bij zouden willen 
zijn. Er is me verzekerd dat we 
niet helemaal geweerd zullen 
worden en dat we vanaf de 
zijlijn (lees: met een pilsje op 
het terras) het vrouwengeweld 
mogen gadeslaan. Dat is dan 
ook precies wat ik in elk geval 
ga doen. 

Nee, zonder dollen. Het is fijn 
dat er leven in het centrum van 
Bergeijk is. Door het succes 
van de Ladiesnight vorig jaar 
komt er een vervolg. Centrum-
management heeft ook een 
stand op de Markt waar we de 
actie ‘Vrouwen met lef’ lance-
ren.  

Ik hoop van harte dat we 25 
september ook een feestje 
kunnen vieren. Ik durf niet te 
vroeg te juichen. 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  

week 37  
(vanaf 9-9) bij 
u langs, met 
een informa-
tiepakket.  

Mathijs  
Kuijken, 
Voorzitter 
initiatiefgroep 

 

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

Feestje? Ladiesnight 2013 

Het komt dichterbij… de Ladiesnight 2013 staat in de start-
blokken. Of moeten we zeggen ‘op stiletto’s’. Wie de pos-
ters in het centrum heeft zien hangen weet wat we daar-
mee bedoelen! Wilt u svp ook de poster een duidelijk plek-
je in uw etalage geven? Via e-mail heeft u de banner ook 
digitaal ontvangen. Leuk voor op uw website en social me-
dia!  
Tijdens de Ladiesnight lanceren we ook de actie ‘Vrouwen 
met lef’. En voor wie het nog niet wist, daarvan werken er 
ook een paar bij de gemeente ;-))  
 
Laten we samen proberen om er weer net zo’n groot feest 
van te maken als vorig jaar. Wie brengt er worst naar de 
nonnen voor goed weer? 

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 :  28 augustus 2013 

Jaargang 1, nr. 6 

  

  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 

   

Belangrijke data! 
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Informatiepakket en draagvlakmeting 

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.  

Vacature Centrummanager 

De WiFi hotspots werken nog niet helemaal zoals wij dat graag zouden zien. 
Maar de ergste kinderziektes lijken we te hebben overwonnen. We zijn in ge-
sprek met de leverancier en het ziet ernaar uit dat de oplossing is gevonden. 
Dat moet ook wel, want ze moeten optimaal functioneren voor  
Het Nieuwe Winkelen. Plak svp je sticker op je etalageraam, mocht je dat nog 
niet hebben gedaan.  

Heb je nog geen sticker? Dan kun je deze, uiteraard gratis, afhalen aan de re-
ceptie van het gemeentehuis of bij Franken Kleding. 

‘De inititiatiefgroep komt naar u toe’… In week 37, tussen 9 en 13 september, 
brengen we persoonlijk een informatiepakketje bij u langs dat u nodig heeft bij 
het maken van een weloverwogen keuze op 25 september. Het pakket bevat 
het businessplan, de wijzigingen in het businessplan separaat, een stemkaart 
en een machtiging. We vertellen u precies hoe het in z’n werk gaat. Met name 
wanneer u een machtiging wilt afgeven, want dat is aan strikte voorwaarden 
verbonden. We roepen alle ondernemers op zoveel mogelijk zelf te komen. 
Denk niet, ‘het zal wel’, want alleen de stemmen op die avond tellen. 

De draagvlakmeting wordt op 1 avond georganiseerd: woensdag  
25 september as. Diezelfde avond wordt de uitslag bekend gemaakt. 

Oké, toegegeven… het logo van de LadiesNight vloekt een beetje bij de op-
maak van deze nieuwsbrief. Maar daar gaat het natuurlijk niet om… het mag 
niet ontbreken in deze nieuwsbrief. 

Het aantal acties tijdens de Ladiesnight groeit nog dagelijks. Check 
www.bergeijk.nl voor de laatste stand van zaken. 


