
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dat de gezamenlijke inzet vanuit ondernemers in centrummanagement vruchten afwerpt 
blijkt inmiddels wel. Dankzij de actieve betrokkenheid en inzet van een groeiende groep 
ondernemers en vastgoedeigenaren wordt langzaam maar volhardend de aantrekkelijkheid 
van ons centrum vergroot ten gunste van bezoekersaantallen, -verblijfstijd en omzet.  
 
 

Paasactie succes 
Ondanks het slechte weer tijdens de koopzondag is de 
paasactie succesvol geweest. De paaseieren zoekactie heeft 
veel enthousiaste en leuke reacties en volgers opgeleverd onder onze bezoekers en draagt daarmee 
bij aan een positieve beleving van deelnemende winkels en waardering van ons centrum. Bijkomend 

voordeel is dat we de volgers van onze facebookpagina blijvend kunnen informeren over wat 
er allemaal nog meer te doen is in ons centrum. Heeft u onze pagina 
www.facebook.com/centrumbergeijk al geliked?    

 
 

 Leegstandsbestrijding 
 Sinds deze week heeft fietsenwinkel Van Ham zijn 
 intrek genomen in de etalage van een leegstaand 
 winkelpand. Weliswaar geen echte winkel en ook 
 geen internetshop. Maar wel een pilot waarmee vast-
 goedeigenaren in centrummanagement door 
 bestickering een bijdrage leveren aan verbetering van 
 de belevingswaarde en aantrekkelijkheid van ons 
 centrum. Samen met de vastgoedeigenaren wordt 
 bekeken of we dit kunnen uitbreiden en welke andere 
 mogelijkheden er nog zijn.  
 Heb je zelf een goed idee voor een leegstaande 
 etalage of winkelpand, neem dan contact op met de 
 centrummanager. 
 
Vrouwen met Lef 
Vorige week is de winnares van de actie Vrouwen met 
Lef bekend gemaakt. Na een lange voorbereiding kan 
Andrea Höller het eindelijk van de daken schreeuwen 
kopte het ED. Door deze actie van centrum-
management en met hulp van vastgoedeigenaar Harry 
van Lierop kan een nieuwe ondernemer het centrum 
van Bergeijk versterken met een echt Italiaans 
restaurant. De actie is opgestart in september 2013 
tijdens de Ladies Night in de aanloop naar 
centrummanagement. Na lezing van alle ingediende 
ondernemingsplannen heeft de jury verdere gesprekken 
gevoerd met de beoogde winnares. Helaas trok zij zich 
op het laatste moment terug met haar plan voor een 
lunchroom. De actie Vrouwen met Lef werd uitgebreid 
met Mannen met Plannen en leverde al snel een 

geschikte nieuwe kandidaat winnaar. Na een 
zorgvuldige voorbereiding zijn inmiddels de 
contracten getekend voor het nieuwe Italiaanse 
restaurant Buon Gusto en is de verbouwing in gang 
gezet.  
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Agenda: 

26 april 

Oranjerit & 

Bergeijk Rockt 

14 juni 

Marktfestival 

20 juni  (o.v.b.) 

Outletmarkt 

12-15 juli Kermis 

26 juli 

zomercarnaval 

28 jul., 4+11 aug. 

Teutenmarkten 

4 september 

Ladies Night 

12/13 sept.  

Keramiekmarkt  

27 september 

koopzondag 

22 november 

sint-intocht 

koopzondag 

13 december 

koopzondag 

 

 

 

 

 

Commissie palmpasen Koopzondag  
Wanda Mennen, Zwaan Hensing 

 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 

Jury/adviescommissie Vrouwen met Lef 
Paul Gerrits, Jelle Schunselaar, Roel 
Strik, Jolanda Louwers, Niek Mares 

 



Bloembakken 
Een collectief inkoopcontract van Brabantse centrum-
managementorganisaties maakt het mogelijk om  komende zomer 
ook de gehele Burg. Magneestraat van hanging baskets te 
voorzien. Zo presenteert het hele centrummanagementgebied zich zichtbaar aantrekkelijk voor onze inwoners en 
bezoekers. 
 

Koopzondag 26 april - Oranjerit 
Onze commissie heeft voorbereidingen getroffen om de jaarlijkse 

Oranjerit van Paardensportvereniging St.Petrus door het centrum te 

halen voor een defilé. Ruiters en menners uit de hele regio komen 

naar Bergeijk voor een oriëntatierit door het groene buitengebied. Met 

dit initiatief willen we samen met de rijvereniging Bergeijk nog 

aantrekkelijker maken voor inwoners, bezoekers én ondernemers. In 

Budel groeide een soortgelijk evenement in 6 jaar uit tot circa 16.000 

bezoekers die het centrum bezoeken voor de paarden, de winkels, 

hun kraampjes en horeca. 

We starten dit jaar bij wijze van proef en rekenen ook op u. De posters 

zijn al rondbezorgd en deze week komen Angelique en Marga nog 

rond voor sponsorprijzen. Advies: winkels open 10.00 -14.00 u. 

Bergeijk Rockt 
Na het defilé van de oranjerit wordt samen met de horeca gezorgd voor een afwisselend muziekprogramma. Met 

in het begin van de middag voor het winkelend publiek lichte live-optredens van o.a. Bergeijkse zangeressen. 

Aan de vooravond van Koningsdag start vanaf 15.30 u een steviger muziekprogramma voor liefhebbers van het 

inmiddels befaamde Bergeijk Rockt.  

27/4 en 5/5 
Op Koningsdag is er zoals gebruikelijk rond de kiosk een aubade met gilden en harmonie. Aansluitend vindt een 

vrijmarkt en een sport- en activiteitenprogramma plaats voor de Bergeijkse jeugd. Advies: winkels gesloten. 

Bevrijdingsdag is een nationale feestdag maar geen verplichte vrije dag. De meeste winkeliers hebben 

aangegeven deze dag hun winkels gewoon te openen. Advies: winkels open.  

 

Marktfestival 
Zondag 14 juni organiseert Stichting Marktfestival het jaarlijkse marktfestival. Centrummanagement heeft hier geen 
bemoeienis mee of invloed op kunnen uitoefenen om onvrede van diverse ondernemers weg te kunnen nemen.  
 

Outletmarkt 
Vorig jaar juni hebben we voor het eerst een kleine zaterdag-outletmarkt georganiseerd. Uit de evaluatie onder 

deelnemers bleek interesse om dit jaar weer zoiets te organiseren. 

Met hulp van Summa-studenten wordt inmiddels gewerkt aan de 

voorbereiding. We houden u op de hoogte.  

Binnenkort overigens ook meer nieuws van de werkgroep over de nieuwe huisstijl voor Centrummanagement en 

de publiekswebsite. 

KVO 
Voor behoud van ons Keurmerk Veilig Ondernemen zijn alle ondernemers geënqueteerd. De uitkomsten worden 

binnenkort gepresenteerd maar zijn positief. De veiligheid is 
afgelopen jaren verbeterd en dat willen we graag zo houden. Uw 
medewerking is essentieel. Recent heeft u zich kunnen aanmelden 
voor de SMS-alert service van ons centrum.  
Speciale aandacht vragen we u voor een goede voetgangers-

bereikbaarheid. Door onze bezoekers - uw klanten - is melding gemaakt van belemmeringen op de openbare 
trottoirs door onhandige uitstallingen van winkeliers en horeca.  
 

Actuele informatie over centrummanagement zie: www.cmbergeijk.nl Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 

Werkgroep Promotie & Evenementen 
Anouk Krekels, Floor Reniers,  
Anouk v Tilburg, Marco Slenders 

 

Werkgroep Beheer, Veiligheid, 
Belevingswaarde, Verkeer en Parkeren 
Marion Schellens, Esther van Dooren, 
Patrick Verdonschot, Patrick van den 
Dungen, Jan Schellens, Ferry Jansen 

Commissie Oranjerit 
Anouk v. Tilburg, Marga Beekman, 
Angelique Adriaens, Rob van Woerkum, 
Lotte Gielen, Jan Berndsen 

Commissie Bergeijk Rockt 
Anke Gijsbers, Anouk v Tilburg, Geert Braks, René Lubbers 

Commissie KVO 
Marion Schellens, Eric Baijens, 
gemeente, politie, brandweer 

 

http://www.cmbergeijk.nl/

