
De kogel is door de kerk! Weliswaar moet de gemeenteraad er formeel nog 
mee instemmen, maar dat lijkt slechts een formaliteit. Vanaf 2014 komt er een 
Stichting Centrummanagement in Bergeijk. Gebeurt er tot die tijd dan niets?  

Integendeel! Vandaar deze nieuwsbrief.  

Centrummanagement Bergeijk 

Klaar voor de start? Dat was 
toch het thema van de kinder-
boekenweek? Inderdaad. Maar 
het geeft ook precies aan in 
welke fase we ons in Bergeijk 
met centrummanagement be-
vinden. Ik krijg nog regelmatig 
reacties van collega bestuur-
ders in de regio die ons felici-
teren met het geweldige resul-
taat van 78%. Die felicitaties 
breng ik graag aan u over, 
want onze ondernemers heb-
ben het zelf gedaan! In  
Bergeijk is er draagvlak, ik kan 
u verzekeren, dat is elders niet 
overal zo gewoon.  

Om de energie vast te houden 
die daardoor is vrijgekomen, is 
het belangrijk om niet te wach-
ten tot 1 januari, wanneer de 
stichting aan de slag gaat, 
maar om door te pakken. In-
middels is Niek Mares als 
kwartiermaker centrummana-
gement aan de slag gegaan. In 
deze nieuwsbrief vertelt hij 
welke taken hij als kwartierma-
ker heeft. 

En dat behelst veel meer dan 
een groene lampen actie! Veel 
succes met de groene koop-
avond; een leuke actie om in 
te haken op de ‘Licht GROEN 

Bergeijk’ tour. 
Toch weer een 
marketingactie 
waarmee we 
regionaal in 
beeld zijn! 

Mathijs  
Kuijken, 
Voorzitter  
initiatiefgroep 

 

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

Klaar voor de 

start! 

Ladiesnight 2013 

De drukbezochte Ladiesnight 2013 is geëvalueerd. Het 
verslag staat op www.bergeijk.nl/centrummanagement. 
Het is de bedoeling dat editie 2014 getrokken wordt door 
Stichting Centrummanagement.  

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 :  14 november 2013 
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Vrouwen met lef 2.0 

Aandacht in lokale en regionale media, veel enthousiaste 
reacties op de Ladiesnight...  
Ondanks interesse heeft het niet geleid tot een concreet 
initiatief. Met de actie stellen we gratis een jaar lang winkel-
ruimte ter beschikking voor een startende ondernemer. Om-
dat we toch blijven geloven in de aantrekkelijkheid van deze 
prijsvraag en de mogelijke oplossing voor leegstand in het 
centrum, gaan we de komende tijd extra energie in 
‘Vrouwen met lef’ steken. We hebben een steekproef ge-
houden onder mogelijke kandidaten en daaruit is een aantal 
belemmeringen naar voren gekomen voor vrouwen die een 
eigen winkel of horecagelegenheid willen opstarten. De re-
actietermijn voor de prijsvraag wordt verlengd tot  
31 december 2013.  
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Licht GROEN Bergeijk: Koopavond 15-11 

Tot eind 2013 mag ik als kwartiermaker centrummanagement noodzakelijke voorbereidin-

gen treffen voor een vliegende start van centrummanagement in 2014. Afgezien van de 

ludieke LICHT GROEN BERGEIJK actie die de nodige aandacht van media en publiek heeft 

gekregen - een kans die we natuurlijk niet konden laten liggen - zorg ik nu dat de Stichting 

Centrummanagement op 1 januari kan starten. Daarvoor zijn o.a. stichtingsstatuten nodig 

waarin taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders helder worden 

vastgelegd. Maar ook afspraken tussen de stichting en onder andere de gemeente, winke-

liersvereniging en horecavereniging moeten worden vastgelegd in uitvoeringsovereenkom-

sten.  

Met uw hulp hebben we al diverse Quick Wins gerealiseerd, zoals de Ladies Night maar 

ook het opstellen van een pandendatabank. Samen met de ondernemers zorg ik ervoor 

dat ook de werkgroepen die input hebben geleverd voor het businessplan, een doorstart 

kunnen maken zodat we samen met elkaar kunnen voortbouwen aan een aantrekkelijk en  

goed renderend centrum!  

Kwartiermaker Centrummanagement 

Geweldig om te zien dat maar liefst 49 ondernemers hun etalages of pand groen hebben uitgelicht. En leuk ook dat 
ondernemers van buiten het centrummanagementgebied spontaan meedoen met groene verlichting. En behalve de 
ondernemers heeft ook de gemeente haar verlichte monumenten op groen gezet zodat er meer dan 65 objecten 

groen zijn verlicht. De actie duurt tot en met komend weekend. Onze hoffotograaf 
Paul Gerrits heeft vrijwillig alvast een paar mooie prenten geschoten van LICHT 
GROEN BERGEIJK. Die mogen verspreid worden (zoals gebruikelijk met naamsver-
melding van de fotograaf). 

We gaan onze inwoners en bezoekers van het centrum niet alleen verrassen met 
de groene verlichting maar ook met een GROENE koopavond. Aan jullie de uitda-
ging om hier op eigen creatieve wijze invulling aan te geven. Wij zijn benieuwd 
naar jullie ideeën, dus mail vooral naar ons, maar vergeet ook niet om jullie col-
lega's te informeren via mail en/of social media (voorzien van hashtag 
#groenbergeijk). Immers, goed voorbeeld doet volgen! Dat is afgelopen week wel 
duidelijk geworden.  

Wij rekenen er op dat u zorgt voor een ludieke invulling van de groene koopavond 
in uw winkel of horeca. En vergeet dus niet uw eigen PR hiervoor met behulp van 
twitter, facebook, posters, etc. Wij geven via social media ook weer een duwtje in 
de rug en zullen uw aanbiedingen en initiatieven van harte verder verspreiden. 

Daarnaast zorgen we in ieder geval ook voor een groene verrassing buiten de winkels zodat ook daar voor de be-
zoekers de groene koopavond niet onopgemerkt blijft. Ongetwijfeld heeft u zelf genoeg ideeën. Deel ze via de social 
media. Op twitter met hashtag #groenbergeijk 

Bent u naast gebruiker ook eigenaar van uw pand? Dan heeft u per brief een uitnodiging ontvangen voor een avond 
voor vastgoedeigenaren.  

Ook vanuit het oogpunt van vastgoedeigenaar heeft u een groot belang bij een goed renderend centrum. Immers, de 
waarde van een pand stijgt naarmate het gelegen is in een meer levendig, economisch goed renderend en gezellig 
centrum.  

Om alle vastgoedeigenaren actief bij het centrummanagement te betrekken, is het idee om deze eigenaren op een 
of andere wijze te verenigen. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om ook vanuit de vastgoedeigenaren in de – nog op 
te richten – stichting Centrummanagement Bergeijk deel te nemen. 

Graag willen we met u de mogelijkheden bespreken en nodige we u uit op maandag 25 november om 20.00 uur in 
het gemeentehuis. Meld u aan via website@bergeijk.nl 

Verenigen vastgoedeigenaren 

Foto: Niek Mares 


