
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Een nieuw jaar is van start, vol nieuwe kansen en uitdagingen. Trots genieten we van de 
nieuwe sfeerverlichting die al veel complimenten oogstte van bezoekers terwijl achter de 
schermen alweer hard wordt gewerkt om ons centrum nog aantrekkelijker te maken. Dat 
moet ook, want NL winkelland schudt op haar grondvesten. Werk aan de winkel dus! 
 

Doelen stellen 
Veel ondernemers blijven heel algemeen en denken: “De omzet 
was dit jaar goed, volgend jaar wil ik beter.” Niets meer dan dat? 
Dit is eigenlijk heel erg jammer. Door gericht te kijken naar wat 
2015 voor je heeft gedaan, zorg je ervoor dat je in 2016 meer 
aan je doelen werkt en dichter bij de visie komt die je voor je bedrijf en je leven wilt neerzetten. Welk 
onderdeel van jouw dienstverlening/verkoop levert de meeste omzet, welke de minste? Wat heeft in 
2015 voor lijstgroei gezorgd? Wat levert jou het meeste plezier? Waar hebben klanten in 2015 het 
meest naar gevraagd? Kortom, hoe ziet jouw springplank naar 2016 eruit?  
Dat geldt ook voor Centrummanagement Bergeijk. 2015 was goed, maar in 2016 willen we beter: o.a. 
lancering van een goede bezoekerswebsite voor ons centrum en verbeterde online communicatie met 
onze doelgroepen, selectiever keuzen van collectieve koopzondagen en evenementen met meer 
bezoekers en sturen op bezoekerswaarde en vastgoedwaarde.  
We vertellen u er graag meer over tijdens de jaarvergadering op 16 maart a.s. waar bestuur en 
werkgroepen verslag uitbrengen over inhoudelijke en financiële resultaten van 2015 en een doorkijk 
geven naar 2016.   Jos Boullart, voorzitter 
 

Sfeerverlichting 
Na gedegen onderzoek 
en voorbereidingen door 
de werkgroep is begin 
november ons hele 
centrum voorzien van 
nieuwe sfeerverlichting. 
Bergeijk is de eerste in 
Nederland met deze 
lichtornamenten. We 
hebben bewust gekozen 
voor een neutrale 
verlichting in plaats van 
kerstballen, -bomen of 
-sterren verlichting zodat 
de verlichting van 
november t/m januari  
belevingswaarde biedt. 
Ook is bewust gekozen 
voor lichtornamenten 
aan de lantaarnpalen. 
Boomverlichting is namelijk uiterst kostbaar, kwetsbaar en onderhoudsgevoelig. Vanwege 
herinrichtingsplannen aan de noordzijde van het Hof is de verlichting ter plaatse tussen de bomen 
gehangen in plaats van aan de oude lage lantaarns.  
De verlichting is tot stand gekomen dankzij de inzet van werkgroepleden en financiële bijdragen van 
Stichting Promotie Bergeijk en van de gemeente. De gemeente draagt de volledige 
voorbereidingskosten van de infrastructuur en de jaarlijkse energiekosten. Promotie Bergeijk heeft 
behalve cofinanciering van diverse 
centrumevenementen ook een forse 
financiële bijdrage geleverd aan de 
verlichting. 
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Agenda: 

4-31 januari 

Kunst in de 

Etalage  

16 maart 

jaarvergadering 

centrum-

management 

20 maart 

koopzondag  

24 april 

koopzondag  

Smaekvol 

Bergêks  

12 juni 

Marktfestival 

9-13 juli kermis 

24 juli 

zomercarnaval 

26 juli 

Teutenmarkt 

2 augustus 

Teutenmarkt 

9 augustus 

Teutenmarkt 

 

Meer info: 

www.cmbergeijk.nl 

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

 

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

 



Kerstboompjes inzameling 
Dank aan de ondernemers die ook dit jaar weer hebben meegedaan met de kerstboompjesactie om een 
herkenbare en eenduidige uitstraling en beleving te realiseren. Kerstbomen worden zaterdag 9 januari huis-aan-
huis ingezameld. Alleen bomen zonder emmer worden meegenomen. De inzameling start al om 7.30 uur ! 
 

Crisis in retail en retailvastgoed nog lang niet ten einde 
Ondanks een duidelijk herstel van consumentenvertrouwen en voorzichtig 
economische groei is de crisis in winkelland nog lang niet ten einde. 
Afgelopen week werd Nederland opgeschrikt door faillissementen van V&D, 
DA en de schoenenketens Manfield, Dolcis, PRO Sport en Invito. En met 
uitzondering van toplocaties zoals in Amsterdam zijn ook de huurprijzen van 
winkels in 2015 weer verder gedaald, het hardste in de kleine kernen. Reden genoeg om als vastgoedeigenaren 
mee te investeren in centrummanagement. Al 47% van de eigenaar-beleggers betaalt vrijwillig mee aan ons 
centrummanagement! Tijdens de jaarvergadering vertelt het VVE-bestuur graag meer over haar plannen.  
  

Herontwikkeling postkantoorlocatie  
Woningbouwvereniging Woningbelang, postkantooreigenaar Bos & Haagland en de gemeente Bergeijk tekenden 
op 2 december een intentieovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat ze samen onderzoeken of herontwikkeling 
van het leegstaande postkantoor met naast- en bovenliggende woningen haalbaar is. B&H heeft plannen voor de 
vestiging van een supermarkt met bovengelegen levensloopbestendige appartementen. De huidige langdurige 
leegstand van het postkantoor is niet goed voor het centrum. Herontwikkeling is een kans voor het winkelgebied. 
Binnen 3 maanden moet duidelijk worden of het plan haalbaar is. 
 

Promotie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin december zijn de nieuwe Promoframes van Hart van Bergeijk geplaatst langs vier verschillende 
toegangswegen naar Bergeijk. De oude koopzondagspandoeken kunnen nl. niet meer opgehangen worden. 
Daarom is een nieuwe oplossing gezocht in de vorm van promoframes met daarin twee doeken; bovenin ons logo 
en onderin een wisseldoek dat per evenement kan worden aangepast.  
 
Binnenkort wordt de nieuwe Gouden Envelop uitgereikt aan circa 
5000 nederbelgen die jaarlijks naar het gemeentehuis van Bergeijk 
komen om een nieuw paspoort aan te vragen. Een uitgelezen kans 
dus om nieuwe bezoekers te interesseren voor ons centrum. De 
Gouden Envelop vervangt de goodiebag en zit vol met aantrekkelijke 
en smakelijke voordeeltjes.   
 

Evenementen  

De 3e editie van Kunst in de Etalage is van start. Kunstenaars 
van de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging zetten hun kunstwerken 
deze maand letterlijk in de etalage bij ruim 30 winkeliers in onze 
gemeente. Misschien een mooie gelegenheid om je klanten eens 
op verrassende manier voor uit te nodigen.  
Jouw collega's uit de foodsector kunnen ongetwijfeld  
zorgen voor een smakelijke omlijsting. Samen sterk!  
  
De concept evenementenkalender 2016 voor ons centrum is gereed, maar naar aanleiding van 
evaluatieresultaten 2015 wordt er nog aan gesleuteld om de kalender te optimaliseren. Wij houden jullie op de 
hoogte.  
Op 20 maart is de 1e koopzondag. Bart Geenen en Christel v. Dingenen hebben een mooi idee gelanceerd dat 
ze samen met Angelique Adriaens willen uitwerken. Hulp is welkom én nodig! Wie doet er mee? 
 

Actuele informatie over centrummanagement zie: www.cmbergeijk.nl 

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

 

Bestuur Vereniging van 
Vastgoedeigenaren 
Peter van Gisbergen, Harrie 
van Lierop, Willem van Dam 

http://www.cmbergeijk.nl/

