
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Na een zonnige zomer met veel activiteit en goed bezochte evenementen in ons centrum 
maakt Centrummanagement zich op voor een seizoen vol winterse gezelligheid, met 
nieuwe kansen voor onze ondernemers en waar we onze bezoekers opnieuw weer willen 
verrassen met wat Hart van Bergeijk allemaal te bieden heeft.  
 
 

Nieuws van het bestuur 
Tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst Centrum-
management deden bestuur en werkgroepen verslag van de 
resultaten van het eerste jaar centrummanagement. De avond 
was georganiseerd door de gezamenlijke besturen van Stichting 
Centrummanagement Bergeijk en Vereniging Winkelhart Bergeijk. “We zijn duidelijk op de goede weg 
gezien de indrukwekkende lijst van resultaten en onderhanden projecten”. Voor het jaarverslag en een 
hand-out van de presentatie klikt u op website CM archief.  
 

De volgende halfjaarlijkse deelnemersbijeenkomst voor ondernemers en vastgoedeigenaren 
centrummanagement staat gepland op dinsdagavond 24 november. Dan presenteren wij u o.a. onze 
plannen, kalender en begroting voor 2016. Uitnodiging volgt. 
 

Na anderhalf jaar inzet van Anke Gijsbers (Volte) in ons stichtingsbestuur neemt Anouk van Tilburg 
(’t Barreke) het stokje over als afgevaardigde vanuit de horeca. Anke, bedankt! Anouk, veel succes!  
 

Jos Boullart, voorzitter 
 

Nieuwe ondernemers 
Dat acquisitieondersteuning vanuit centrummanagement 
vruchten afwerpt blijkt, want op 1 september is Nicole 
Verbeek met Body Slim van start gegaan in Hof 37A.  
Op 11 september opende Janss & Co cadeau artikelen haar 
deuren op Hof 84 om de Bergeijkse markt te ontginnen.  
Met medewerking van vastgoedeigenaar Schippers, tevens 
lid van onze Vereniging van Vastgoedeigenaren 
Centrummanagement, is de voormalige ABN eveneens voor 
een half jaar gevuld. Len Interieur & Styling werkt hier samen 
met ruim 25 andere Bergeijkse ondernemers onder de vlag 
van Wonen NU & StraX. Daarmee zijn maar liefst 3 
leegstaande panden weer op een goede manier gevuld. Wij 
wensen deze nieuwe ondernemers veel succes! 
 

Zondagopenstelling 
De gemeenteraad heeft ingestemd met verruimde 
winkelopeningstijden. Vanaf 1 oktober mogen 
winkels op zondag open van 8.00-20.00 uur. Na 
rijp beraad en overleg met de achterban heeft 
Centrummanagement afgelopen voorjaar een verzoek daartoe ingediend. Belangrijkste aanleiding 
voor dit verzoek was het creëren van een gelijk speelveld in de Kempen. In diverse andere gemeenten 
mochten winkels op zondag namelijk al vroeger open dan in Bergeijk. Dit zette vooral onze Bergeijkse 

supermarkten als trekkers in ons centrum op 
achterstand. Al tijdens de voorbereidingsoverleggen 
februari j.l. voor de regionale detailhandelsvisie 
heeft Centrummanagement Bergeijk aandacht 
gevraagd voor betere afstemming binnen de 
Kempen.  
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Agenda: 

 

26/27 sept. 

Puur Genieten 

en koopzondag  

 

10 oktober 

Smaekvol 

Bergêks tot 

20.00 u 

 

22 november 

sint-intocht 

koopzondag 

 

24 november 

info-avond CM 

 

13 december Do 

Good Winterfair 

koopzondag 

 

 

 

Meer info: 

www.cmbergeijk.nl 

Bestuur Centrummanagement 
Jos Boullart, Bert Geenen, 
Anouk van Tilburg, Adriaan van 
Heeswijk, Peter van Gisbergen 

 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 

Wergroep Ruimtelijk Economische Structuur 
Harrie v. Lierop, Hilde van de Ven, Geert 
Braks, Dennis Smetsers, Peter Vosters, 
Rob van Woerkum  

http://www.cmbergeijk.nl/archief.html


Vereniging van Vastgoedeigenaren  
In juni is de VVE Centrummanagement Bergeijk officieel van start gegaan. 
Eigenaren van commercieel vastgoed in ons centrum dragen als VVE-lid op 
vrijwillige basis en vanuit een medeverantwoordelijkheidsgevoel voor een 
aantrekkelijk en goed functionerend centrum inhoudelijk en financieel bij aan 
centrummanagement. Ook hier is de contributie gerelateerd aan de WOZ-waarde van het pand. Info en 
inschrijven via VVE-voorzitter Peter van Gisbergen: vve@cmbergeijk.nl.     
 

Promotie & Evenementen 
Promotie 
Binnenkort zal het eerste promoframe van Hart van Bergeijk worden 
geplaatst bij de rotonde tussen Bergeijk en Westerhoven. De oude 
koopzondagspandoeken kunnen nl. niet meer opgehangen worden. Daarom is een nieuwe oplossing gezocht in 
de vorm van promoframes waarin ruimte is voor 2 doeken. Op de bovenste vanwege herkenbaarheid ons logo en 
op het onderste doek kunnen wisselend centrumevenementen als bv. een koopzondag worden gepromoot.  
Ter vervanging van de promotionele Goodiebags voor Nederbelgen die circa 2500 keer per jaar worden uitgereikt 
aan paspoortaanvragers op het gemeentehuis heeft de werkgroep een praktisch en goedkoper alternatief 
ontwikkeld in de vorm van een Gouden Envelop die binnenkort beschikbaar komt en waarin ondernemers 
voordeelbonnen kunnen aanbieden aan nieuwe bezoekers in ons centrum.  
 

Evenementen 
Dankzij de inzet van diverse actieve commissies zijn 
er afgelopen zomer weer veel mooie en drukbezochte 
evenementen georganiseerd die vooral ook nieuwe 
bezoekers uit de regio naar ons centrum trokken. 
Voor het eerst hadden we dit jaar dankzij de 
jubilerende CV de Teuten een uniek Bergeijks 
Zomercarnaval waarmee we Bergeijk onder-
scheidend op de kaart zetten. Noteer alvast maar 24 
juli 2016 in uw agenda! 
De 4

e
 editie van de Ladies Night is ondanks het magere weer uitstekend bezocht en is inmiddels een begrip in 

de regio. Alle standhouders sloten perfect in stijl aan bij het thema 
1001 Nacht. Op de markt was het gezellig druk met enkele duizenden 
bezoekers en veel deelnemende winkels zijn met dit weer zelfs 
drukker bezocht dan andere jaren! Zo heeft ieder nadeel zijn eigen 
voordeel. Dank aan de commissieleden.   
De Bergeijkse Kunstenaars Vereniging organiseerde als try-out de 1

e
 Internationale Keramiekmarkt Bergeijk 

die slim samenviel met de 2-jaarlijkse Open Atelierroute en het Open Monumentenweekend. Dit bracht weer een 
heel ander publiek op de been. Voor herhaling vatbaar over 2 jaar. 
Als klap op de vuurpijl vierden we maandagavond 15 september j.l. op en rond de markt samen met ruim 1500 
anderen tot in de late uurtjes de huldiging van onze kersverse wereldkampioenen zijspancross Team Bax. Dank 
aan de winkeliers die de felicitatieposter ophingen en facebookbanner hebben gedeeld. Goodwill is immers 
onbetaalbaar! 
LocalTVBergeijk maakte trouwens al veel mooie reportages van een indrukwekkende trits centrumevenementen. 
Kijk maar eens op www.localtvbergeijk.nl en videoarchief CM Bergeijk.   
 
Koopzaterdag en -zondag 
Komend weekend 26-27 september organiseren de ondernemers van Wonen NU & StraX een prachtig 
evenement op het gebied van wonen, in- en outdoor “PUUR GENIETEN”. Het evenement is bewust gepland in 
het koopzondag weekend om elkaar zo goed mogelijk te versterken. Voor info, klik op Uit in Bergeijk  
Zaterdag 10 oktober organiseert de najaarskoopzondagcommissie Smaekvol Bergêks. Aanvankelijk gepland 

voor 27 september maar vanwege Puur Genieten verplaatst naar 
zaterdag 10 oktober van 14.00-20.00 uur. De zaterdag dient ook als 
proef vanwege doorloop naar de zaterdagavond. Nader info volgt.  
 

  

Straaturinoirs 
Jaren geleden zijn 2 plaskruizen in het uit-
gaansgebied Hof noord geplaatst om 
wildplassen tegen gevels en portieken te beperken. Centrummanagement heeft er op gewezen dat de urinoirs 
qua uitstraling en beleving een doorn in het oog zijn van winkelend publiek en terrasbezoekers. In overleg met 
belanghebbenden is door de gemeente besloten om bij wijze van proef 1 urinoir te verwijderen en de ander 
minder opzichtig te plaatsen. Medio januari 2016 wordt de proef geëvalueerd.    

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 

 

Commissie Ladies Night 
Noor Franken, Karin Buytels, 
Wendy Snellens, Jenny van Gompel 

Commissie Smaekvol Bergêks 
May Bullens, Juliette Daris,  
Anne Franken, Christel v. Dingenen 

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

 

Bestuur VVE 
Peter van Gisbergen, Harrie 
van Lierop, Willem van Dam 

mailto:vve@cmbergeijk.nl
http://www.localtvbergeijk.nl/
http://www.cmbergeijk.nl/archief.html
http://www.uitinbergeijk.nl/evenement/Puur-Genieten-by-Wonen-NU-StraX#.VgUlst_tmko
http://www.cmbergeijk.nl/

