
Afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de formele 

oprichting en invulling van Stichting Centrummanagement Bergeijk. 

Naast de administratieve en juridische zaken zijn ook de werkgroepen 

ingevuld en van start gegaan.   

Centrummanagement Bergeijk 
I n i t i a t i e f g r o e p  
Agenda:  

26/27 april  

Koningsnacht/dag 

 

8 juni -  

Marktfestival 

 

29 juli,  

5 en 12 augustus 

Teutenmarkten 

 

5 september  

Ladies Night 

 

28 september  

Koopzondag culinair 

 

27 oktober 

BHV-training 

 

24 november  

Koopzondag Sinterklaas  

 

15 december  

Koopzondag kerst 

 

Voor een compleet over-

zicht van evenementen en 

activiteiten:  

zie uitinbergeijk.nl  

 

Stichting Centrum-

management Bergeijk,  

Postbus 82,  

5570 AB  Bergeijk 

 

Uw centrummanager  

Niek Mares is bereikbaar 

op 06-13 654 777 of via  
centrummanager@adessevga.nl 

Datum :  25 april 2014 
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Update van de vier werkgroepen  
(voor een overzicht van wie hierin zit, kijk op pagina 3) 

 

1. Werkgroep Beheer, Veiligheid, Belevingswaarde, Veiligheid en Parkeren 

Parkeren is een belangrijk agenda- en pijnpunt voor veel ondernemers. Vanuit centrummana-

gement en haar ondernemers heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente met als resul-

taat dat er parkeeronderzoek in het hele centrummanagementgebied is uitgevoerd. De uit-

komsten zullen kritisch worden geanalyseerd en worden ook met de ondernemers gedeeld. 

Belangrijk natuurlijk is wat kan worden verbeterd, door de gemeente maar ook door onderne-

mers zelf. De werkgroep zorgt er onder andere ook voor dat we als centrum het Keurmerk 

Veilig Ondernemen onderhouden en blijven behouden.   

 

2. Werkgroep Het Nieuwe Winkelen 

De werkgroep heeft informatie ingewonnen bij partijen die ons kunnen ondersteunen om de 

mogelijkheden en kansen van internet beter te benutten. De ontwikkelingen gaan duizeling-

wekkend snel en de verschillen tussen onze centrumondernemers zijn groot. Maar we zijn er 

van overtuigd dat ook met simpele middelen flinke stappen voorwaarts kunnen worden gezet 

om on- en offline winkelen beter met elkaar te verbinden en ondersteunend aan elkaar te la-

ten zijn. Dit jaar nog willen we een aanvang maken met ons digitale warenhuis waarin alle 

centrumondernemers tenminste zichtbaar en vindbaar zijn met hun zaak en waarin u de mo-

gelijkheid krijgt om producten, aanbiedingen of promoties te presenteren aan onze klanten en 

bezoekers.  

 

3. Werkgroep Ruimtelijk Economische Structuur 

Vorig jaar al hebben we een pandeninformatiebank opgezet. Met die informatie wordt gerich-

ter gezocht naar nieuwe kansen om leegstaande panden weer een nieuwe functie-invulling te 

geven, tijdelijk en liefst permanent. Behalve (ondersteuning van) acquisitie van nieuwe huur-

ders of eigenaren wordt gezocht naar mogelijkheden voor tijdelijk gebruik om tenminste de 

aantrekkelijkheid van het centrum op peil te houden. Daarnaast worden mogelijkheden ver-

kend om een sterke trekker te kunnen laten landen aan de noordzijde van het Hof.  

 

4. Werkgroep Promotie & Evenementen 

De werkgroep zoekt naar nieuwe mogelijkheden, ondersteunt en stuurt waar mogelijk bij als 

het gaat om bestaande evenementen. Voorbeelden zijn de organisatie van de koopzondagen 

waar zoveel mogelijk de bestaande commissies vanuit Winkelhart worden voortgezet maar 

aanvulling vanuit de andere centrumondernemers wenselijk en noodzakelijk is. De werkgroep 

heeft ook contact gezocht met Stichting Teutenmarkten en Stichting Marktfestival. Die organi-

seren zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid hun evenementen met forse bezoe-

kersaantallen. Zowel Centrummanagement als de betreffende organisatoren vinden meer 

onderlinge afstemming gewenst. Onder andere is afgesproken dat de organisatoren centrum-

ondernemers zullen (blijven) uitnodigen voor deelname maar ook dat er niet ongevraagd kra-

men voor de deur of gevel worden geplaatst.  
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Geslaagde Kunst in de Etalage 

In de kunst, uit de kunst. Bij wijze van experiment heeft de Bergeijkse Kunstenaars 

Vereniging in januari maar liefst 27 etalages van winkeliers en leegstaande panden 

kunnen verrijken met Bergeijkse kunst. De reacties van publiek en ondernemers 

waren positief. Juist in deze saaiere periode bracht de kunst toch een aantal nieu-

we bezoekers aan ons centrum op de been. Reden genoeg om ook volgend jaar 

weer een Kunst in de Etalage te organiseren. Komend najaar gaan de uitnodigin-

gen weer de deur uit.  

 

Zonnige geslaagde koopzondag 

Zondag 13 april was weer de eerste koopzondag van het jaar. Een heerlijk voorjaarszonnetje speelde ons in de kaart 

en bezoekers, jong en oud, waren vooral positief gestemd. De werkgroep Promotie & Evenementen zorgde voor on- 

en offline advertenties en teksten, 20 fleurige beachflags in en rondom het centrum, een springkussen, een kleur-

wedstrijd, levende paashazen die chocolade eitjes uitdeelden, een karikatuurtekenaar en muziek rond de kiosk. 

Dank aan de werkgroep! De ondernemers die actief meededen waren over het algemeen ook te spreken over de 

bezoekersaantallen voor deze periode van het jaar. Vooral in een aantal modewinkels was het gezellig druk. In an-

dere winkels lagen de bezoekersaantallen dan iets lager maar waren de gemiddelde consumentenbestedingen weer 

hoger dan anders. 

 

Goodiebag paspoortservice Nederbelgen 

Vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen om spullen aan te 

leveren die we per 1 mei a.s. in een goodiebag kunnen meegeven 

aan Nederbelgen die naar Bergeijk komen om een nieuw paspoort 

te bestellen. Naar verwachting brengen per jaar zeker 3.000 Neder-

belgen twee keer een bezoek aan Bergeijk om hun paspoort te be-

stellen en af te halen. Een uitgelezen kans om deze bezoekers te 

verleiden niet alleen de hal van het gemeentehuis maar ook ons 

centrum te bezoeken. Of het nu is om pasfoto's te laten maken, een 

boodschap te doen, gemaksaankopen of een kop koffie te halen. U 

laat toch zeker deze kans ook niet voorbij gaan? Aantrekkelijke kor-

tingsbonnen, leuke give-aways of andere goodies voor de goodie-

bag zijn welkom.  

 

Enquête koopavond 

Binnenkort ontvangt u een enquête over de koopavonden. De consument ervaart vanwege de grote hoeveelheid 

verschillende openings- en sluitingtijden een gebrek aan eenduidigheid die de aantrekkelijkheid van ons centrum niet 

ten goede komt. Wellicht zijn er alternatieven denkbaar om ons nadrukkelijker te profileren en te onderscheiden bin-

nen de regio. Wordt vervolgd.  

 

 

 

Parkeren 

Veelgehoorde klacht onder ondernemers is het parkeren, of liever gezegd een ge-

brek aan parkeercapaciteit. De gemeente heeft recent parkeeronderzoek uit laten 

voeren. Binnenkort meer hierover.  

Ondertussen doen we graag een oproep aan alle ondernemers om de parkeer-

plaatsen maximaal beschikbaar te houden voor uw klanten en die van uw buren.  

 

Ook al is er beperkte handhaving binnen de blauwe zone, we zijn toch zeker vol-

wassen genoeg om onze eigen glazen niet in te gooien. Parkeren op een bezoe-

kersplek of parkeerschijfje draaien, daar doen we toch zeker niet aan mee?!  

 

 



Vereniging van Vastgoedeigenaren opgericht 

Positief nieuws is dat ook de vastgoedeigenaren het belang van centrummanagement  onderkennen, zich willen ver-

enigen en inhoudelijk en financieel willen bijdragen aan centrummanagement. Bij de oprichtingsvergadering van 25 

februari j.l. hebben al bijna 25 vastgoedeigenaren zich aangemeld voor een lidmaatschap. Namens de vastgoedei-

genaren neemt Peter van Gisbergen inmiddels ook zitting in het bestuur van Stichting Centrummanagement  

Bergeijk. 

  

BHV-training 

Op 27 oktober is er gelegenheid om samen met uw collega ondernemers deel te nemen aan een BHV-training in 

Bergeijk. Voor informatie en inschrijven, mail naar centrummanager@adessevga.nl. 

 

Van vrouwen met lef naar mannen met plannen 

Tijdens de Ladiesnight 2013 vond de kickoff plaats van de wedstrijd ‘Vrouwen met lef’. Dames met een goed busi-
nessplan die een eigen zaak (detailhandel of horeca) wilden opzetten in het centrum van Bergeijk maar daarvoor 
nog een locatie (en dus ook de financiën) misten, konden met deze prijsvraag kans maken op een gratis start als 
ondernemer in Bergeijk. De winnaar zou in de opstartperiode een jaar lang gratis beschikking krijgen over een win-
kelpand om haar ondernemersdroom te verwezenlijken. Het aanbod leek te mooi om waar te zijn. Gemeente en 
Winkelhart Bergeijk verwachtten dan ook dat er veel aanmeldingen zouden komen. Toch hebben zich maar zes kan-
didates gemeld met interesse. Met hen is een gesprek aangegaan en uiteindelijk werden er drie businessplannen 
ingediend. De jury, bestaande uit Paul Gerrits (vz Winkelhart Bergeijk), centrummanager Niek Mares, Jelle Schunse-
laar (Rabobank) en Jolanda Louwers (gemeente Bergeijk) vonden één businessplan levensvatbaar. 

Met deze onderneemster in spé is vervolgens een aantal gesprekken gevoerd. Tijdens deze afspraken zijn ‘witte 
vlekken’ in het businessplan nader ingevuld. Maar, met alleen een goed businessplan ben je er natuurlijk nog niet. 
De ontwikkelingen in de markt leidden er uiteindelijk toe, dat de beoogd winnares alsnog afzag van de prijs. 

Toch blijft de jury geloven in het idee. Vrij snel na de start van de prijsvraag kregen we via Twitter de vraag of ook 
‘Mannen met plannen’ welkom waren. Vandaar dat we de actie nog een nieuwe kans geven en verruimenG niet al-
leen dames, maar ook heren die aan de criteria voldoen kunnen meedoen aan de prijsvraag (zie www.bergeijk.nl). 

Indienen van de plannen kan tot 15 mei. Voor meer informatie: Niek Mares, Centrummanager (06 - 13 65 47 77)  
of Jolanda Louwers-Smeets, gemeente Bergeijk (0497 - 551 455) 

Algemeen 

Heeft u vragen, ideeën of tips om ons centrum aantrekkelijker en beter te maken, blijf er 

niet mee lopen maar bespreek ze zodat er iets mee kan gebeuren. Centrummanage-

ment behartigt namens de ondernemers en hun belangenverenigingen Winkelhart Ber-

geijk, Koninklijke Horeca Nederland Bergeijk en de Vereniging van Vastgoedeigenaren 

Centrummanagementgebied de gemeenschappelijke belangen. Vragen en ideeën kun-

nen alleen worden opgepakt als ze ook aan ons bekend zijn gemaakt en u bereid bent 

ze te delen met anderen. De genoemde belangenverenigingen organiseren regelmatig 

bijeenkomsten voor hun leden om met elkaar van gedachten te wisselen en brengen hun vragen en ideeën in via het 

bestuur van centrummanagement. Bent u (nog) geen lid, denk dan ook na of u een bijdrage kunt leveren in één van 

onze werkgroepen. Want centrummanagement is er voor u, maar ook door u!      

     

Samen bereiken we meer.  

Wie zit in de werkgroepen? 
1. Werkgroep Beheer, Veiligheid, Belevingswaarde, Veiligheid en Parkeren 
Patrick Geraets, Ferry Jansen, Jan Schellens, Marion Schellens, Hennie Willems. 

2. Werkgroep Het Nieuwe Winkelen 

Geert Braks, Juliëtte Daris, Anne Franken, Jolanda Louwers, Willem van Montfort, Kristian Retera, Roel Sniekers 

3. Werkgroep Ruimtelijk Economische Structuur 

Geert Braks, Adriaan Burgmans, Harry van Lierop, Hilde van de Ven, Peter Vosters, Henk Vrenken, Rob van  
Woerkum  

4. Werkgroep Promotie & Evenementen 

Anouk Krekels, Floor Reniers, Marco Slenders, Anouk van Tilburg 


