
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De zomer staat weer voor de deur. Een grote hoeveelheid toeristen overspoelt straks weer 
ons dorp. Ruim 1 miljoen toeristische overnachtingen en de nodige dagtoeristen. Dat biedt 
kansen. Die willen we niet laten lopen. Samen bouwen we verder aan een aantrekkelijk 
centrum voor onze bezoekers. Met nieuwe horeca en nieuwe terrassen! Lees maar verder.  
 
 

Jaarvergadering en jaarverslag 
Op 10 juni organiseert het bestuur de jaarvergadering waarin 
het samen met de werkgroepen verslag doet van de resultaten 
van het eerste jaar centrummanagement. Voor geïnteres-
seerden is een exemplaar van het jaarverslag verkrijgbaar via 
centrummanagement@cmbergeijk.nl.  
Natuurlijk staan we ook stil bij de stand van zaken en de toekomstplannen. We zijn er trots op dat er 
vanuit de werkgroepen al heel wat is bereikt: zichtbare resultaten zoals bijvoorbeeld de vele 
evenementen of de leegstandsbestrijding. Maar ook achter de 
schermen en minder zichtbaar wordt veel werk verricht dat de 
aantrekkelijkheid van ons centrum ten goede komt, waardoor we 
meer bezoekers kunnen trekken en ze langer kunnen 
vasthouden. Daarmee willen we natuurlijk de juiste condities 
creëren waarin u als ondernemer optimaal kunt functioneren.  
Maar ook het omgekeerde geldt: uw inzet is minstens zo 
belangrijk als we als centrum willen scoren. We hebben elkaar 
hard nodig. Samenwerken loont. Alleen ga je misschien sneller, 
maar samen komen we verder! Ik wens ons allen een 
succesvolle en uitdagende toekomst. Jos Boullart, voorzitter. 

 

Feestkroeg 't Zottekot 
Waar Muziekcafé 't Hof stopte, opende Ruud Wouters, dochter 
Terry en Marieke op 12 maart de deuren van 't Zottekot. Maar niet 
alleen de uitgaansjeugd is er goed mee. Sinds kort siert een 
prachtig terras de kroeg en kunnen voorbijgangers er al vroeg in de 
morgen genieten van een goede koffie of lekkere panini van de 
menukaart. Zeker een aanwinst als het gaat om de uitstraling en 
belevingswaarde van ons centrum. Veel succes gewenst aan het 
team van 't Zottekot. 
v.l.n.r. op de foto Marieke, Ruud, Terry 

 
Restaurant Buon Gusto  
Vanaf deze week opent Italiaans restaurant Buon Gusto 
haar deuren. Buon Gusto staat voor "goede smaak". Wij 
verwelkomen eigenaresse Andrea Höller, echtgenoot Cis 
en chefkok August en wensen hen heel veel succes.  
We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe restaurant een 
welkome aanwinst is voor ons centrum en voor al onze 
bezoekers.  
Het restaurant is iedere dinsdag t/m zondag geopend van 
11.30-23.00 uur. Voor meer info, zie www.buongusto.nl  
 
v.l.n.r. op de foto August, Andrea en Cis 
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Agenda: 

14 juni 

Marktfestival 

20 juni 

Outletmarkt 

12-15 juli  

Kermis 

26 juli 

Zomercarnaval 

21+28 jul., 4 aug. 

Teutenmarkten 

4 september 

Ladies Night 

12/13 sept.  

Keramiekmarkt  

26/27 sept. 

WNX  en 

koopzondag  

22 november 

sint-intocht 

koopzondag 

13 december 

koopzondag 

 

 

 

 

 

Meer info: 

Bestuur Centrummanagement 
Jos Boullart, Anke Gijsbers, 
Bert Geenen, Adriaan van 
Heeswijk, Peter van Gisbergen 

 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 



Huisstijl 
Inmiddels is ook een nieuw logo ontworpen. Doel is het vergroten van 
de merkbekendheid en merkbeleving van centrum Bergeijk onder 

inwoners en bezoekers. Het logo zal worden doorgevoerd in 
communicatie en promotie rondom ons centrum. Kernwaarden 
van ons centrum die in het logo terugkomen zijn de 
veelzijdigheid (breed aanbod van winkels, horeca en diensten), 
vertrouwd (persoonlijk en dichtbij) en genieten (service, gemak, 
beleven). 

 

Marktfestival 
Zondag 14 juni organiseert Stichting Marktfestival het jaarlijkse marktfestival. Centrummanagement heeft hier 
géén bemoeienis mee of invloed op. Bij de gemeente hebben we vragen gesteld over entreeprijs, afsluiting van 
ons centrum en opstellen van kramen voor winkelpanden omdat hier onder onze centrumondernemers enige 
onvrede over is. Het gebruik van de openbare weg voor (kramen van) het Marktfestival en toegangsheffing zijn 
echter wettelijk toegestaan. Info: www.marktfestival.nl.  
 

Outletmarkt 
Daags voor Vaderdag wordt op zaterdag 20 juni met hulp van studenten van Fontys Hogescholen net als vorig 
jaar weer een kleine outletmarkt georganiseerd rond de kiosk. De studenten zetten daarbij nieuwe technologie in 
ter ondersteuning van de promotie en bekendheid van deelnemende winkeliers. Zij maken daarbij gebruik van 
Instagrammification en leggen dit binnenkort nog verder uit aan de deelnemende winkeliers. Wij vragen uw begrip 
en coulance voor het feit dat de studenten nog in een leertraject zijn. Als er vragen of opmerkingen zijn over de 
werkwijze, neem dan even contact op met één van onze 
werkgroepleden of de centrummanager.  

Teutenmarkten 
Ook deze zomer worden weer 3 Teutenmarkten georganiseerd. In tegenstelling tot eerder berichten zijn de 
Teutenmarkten dit jaar op de laatste 2 dinsdagen van juli en de 1e van augustus: 21+28 juli, 4 augustus. 
 

Sfeerverlichting 
De werkgroep legt de laatste hand aan de voorbereidingen voor nieuwe sfeerverlichting tijdens de donkere 
winterdagen. Bedoeling is dat er lichtornamenten aan de lantaarnpalen worden bevestigd van begin november tot 
eind januari.  
Complexe materie en veel overleg met gemeente, Enexis, leveranciers. Over leveringsvoorwaarden, lease, 
langjarige en grote financiële verplichtingen, (de)montage, 
onderhoud, aanpassing van lantaarnpalen, etc. Maar ook over hoe 
om te gaan met de herinrichting centrum fase 3 en 4 en wat vinden 
we verantwoord om nog te investeren in vereiste aanpassing van 
oude lantaarnpalen die straks weer verdwijnen. We mogen daarbij 
niet over één nacht ijs gaan. Inmiddels worden de puntjes op de i 
gezet om eind oktober nieuwe sfeerverlichting te kunnen ontsteken.  
 

Keurmerk Veilig Ondernemen  
Recent heeft de commissie KVO weer 'examen' moeten doen en zijn in 
een audit de KVO-plannen doorgelicht. Trots! Want we zijn geslaagd. 
We  houden het keurmerk en krijgen een 3

e
 ster.  

Nu wacht ons de schone taak om onze nieuwe plannen ook inhoud te geven. Dat vereist doorlopend aandacht 
vanuit de commissie maar vraagt ook om medewerking van ondernemers en voortdurend besef dat veiligheid niet 
vanzelf gaat. Onze bezoekers, collega's en personeel rekenen op ons allen voor een veilig, heel en schoon 
centrum.  
En staat u wel eens stil bij hoeveel derving u heeft uit diefstal? Van bezoekers of van eigen personeel. Weet hoe 
lang u daarvoor moet werken of hoeveel u moet omzetten om die derving terug te verdienen! Aandacht en 
aanpak loont, zo wordt keer op keer bewezen. Op www.cmbergeijk.nl onder 'archief' vindt u handige info over 
veilig ondernemen zoals o.a. de nieuwe Calamiteitenkaart. Of vraag ons er gerust over. 
 
 

Actuele informatie over centrummanagement zie: www.cmbergeijk.nl 

 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 

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

 

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

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

 

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

 

http://www.cmbergeijk.nl/

