
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2015 is van start: een jaar Centrummanagement Bergeijk, er zijn al mooie resultaten 
geboekt en er liggen nog mooiere uitdagingen voor de boeg. Het consumentenvertrouwen 
stijgt, klantbestedingen groeien weer, maar ook de impact van internet op onze dagelijkse 
handel en wandel is groot. Werk aan de winkel dus! 
 
 

Sfeer en beleving 
In de aanloop naar de realisatie van nieuwe sfeerverlichting 
voor ons centrum tijdens de feestdagen heeft de werkgroep 
Belevingswaarde, Veiligheid, Beheer, Verkeer en Parkeren 
alvast de kiosk in december van nieuwe sfeerverlichting 
voorzien. Vooruitlopend op definitieve sfeerverlichting in 2015 
zijn vrijwel alle ondernemers van een mooie pot met kerstboom 
en kerstverlichting voorzien. Een mooi initiatief waarmee toch alvast een eenduidige en sfeervolle 
ambiance kon worden gerealiseerd. Bewaart u de pot goed want ongetwijfeld kunnen we die ook nog 
voor andere evenementen gebruiken. 
 

 
 

 

Kerstbomeninzameling 
Op zaterdag 10 januari 2015 worden kerstbomen huis aan huis opgehaald door de 
huisvuilinzamelaar. Alleen bomen zonder emmer worden meegenomen. De inzameling start om 
07.30 uur; zorg ervoor dat de boom dan aan de straat ligt.  

 

Enquete actualisering Centrumvisie 
In december zijn alle centrumondernemers via STEC groep uitgenodigd voor het invullen van een 
enquête. Langs die weg kunt u input geven voor de actualisering van de centrumvisie door de 
gemeente. Een belangrijk onderwerp, dus maak gebruik van uw stem!  
Wilt u de enquête uiterlijk 9 januari invullen via  www.enqueteviainternet.nl/Bergeijk_centrumvisie. 
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Agenda: 

6 t/m 30 januari 

Kunst in de Etalage 

29 maart 

koopzondag 

26 april 

Oranjerit & 

Bergeijk Rockt 

7 juni 

Marktfestival 

13-15 juli Kermis 

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 

 

 

 

 

 

Werkgroep BVBVP 
Marion Schellens, Patrick 
Geraerts/Esther van Dooren, 
Jan Schellens, Patrick van 
den Dungen, Patrick 
Verdonschot, Ferry Jansen 

 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 

http://www.enqueteviainternet.nl/Bergeijk_centrumvisie


Do Good Winterfair 
De Do Good Winterfair tijdens de kerstkoopzondag mocht zich verheugen 
in een warme belangstelling van veel bezoekers. Het mooie weer, een 
aantrekkelijk publieksprogramma en een sfeervolle inrichting van het marktplein droegen zeker bij aan het 
succes. De reacties van het publiek waren positief en de Bergeijkse goede doelen organisaties wisten maar liefst 
ruim € 6.500 in te zamelen. Niet onbelangrijk is dat het evenement ook veel positieve publiciteit voor ons centrum 
met zich meebracht.    

                                           
 

Pop-up Store  
Met hulp van Centrummanagement realiseerden 17 Bergeijkse 
ondernemers in nauwe onderlinge samenwerking een tijdelijke pop-up 
store 'Wonen NU & StraX'.  
Dit belevenisconcept wist in enkele weekenden honderden bezoekers te 
verrassen en leverde daarmee in de afgelopen periode een waardevolle 
bijdrage voor ons centrum. De uitstraling van de voormalige ABN is sterk verbeterd en het pand kreeg een 
aantrekkelijke invulling. Een mooi voorbeeld van leegstandsbestrijding waar Centrummanagement, de 
pandeigenaar en tijdelijke gebruikers de handen succesvol ineen slaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrummanagement spant zich maximaal in om nieuwe 
gebruikers te vinden voor leegstaande panden en faciliteert waar 
mogelijk nieuwe en tijdelijke gebruikers. Heeft u nog een goed 
idee of wilt u zelf producten etaleren in een leegstaande 
etalage, neem dan contact op met de centrummanager. 
 
 

Kunst in de Etalage 
Van 6 t/m 30 januari a.s. worden 20 winkeletalages door de 

Bergeijkse 
Kunstenaars 
Vereniging 
voorzien van kunst. 
We hopen dat deze 
ludieke actie ook 
dit jaar weer 
nieuwe regio-
bezoekers naar 
ons centrum 
brengt.  

 

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

Werkgroep Ruimtelijk 
Economische Structuur 
Geert Braks, Harry van Lierop,  
Peter Vosters, Rob van Woerkum,  
Adriaan Burgmans, Hilde vd Ven 

 

Commissie kerstkoopzondag 
Anouk Krekels en Floor Reniers 

 

http://www.cmbergeijk.nl/
http://www.uitinbergeijk.nl/public/files/files/kunst%20in%20de%20etalage%202015-2.pdf

