
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ondanks regen en hagel schijnt gelukkig ook de zon voor ons centrum. Diverse succesvolle 
voorjaarsevenementen trokken veel bezoekers. Hieronder lees je er meer over. Nog niet in alle, 
maar in veel branches wordt weer geplust. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we met zijn allen 
flink aan blijven trekken. Des te beter smaakt het resultaat. En dat smaakt weer naar meer! 
 
 

Meerjarenprogramma Centrummanagement  
In de jaarvergadering spraken ondernemers en vastgoed-
eigenaren unaniem de ambitie uit om centrummanagement ook 
na 2016 voort te zetten. Allen zijn zich bewust van nut en 
noodzaak van centrummanagement. Reden genoeg voor het 
bestuur om dan ook tijdig en dus direct voorbereidingen te treffen, bv. met een verzoek aan de 
gemeente voor een financiële bijdrage. Een onderbouwd verzoek moest immers half mei al binnen 
zijn bij B&W om mee te kunnen nemen in de Perspectievennota die vooraf gaat aan de 
gemeentelijke begrotingsbehandeling komend najaar. Daarin is een jaarlijkse bijdrage van € 13.000 
opgenomen voor de komende 5 jaar. Een waardevolle aanvulling op de ondernemersbijdragen van 
ca. € 30.000 en € 6.000 van vastgoedeigenaren.  
Er rust dan wel een verantwoordelijkheid op centrummanagement om met een gedegen 
meerjarenprogramma 2017-2021 incl. begroting te komen zodat ondernemers, vastgoedeigenaren 
en gemeenteraad weten wat ze kunnen verwachten voor hun geld.  
Samen met de werkgroepen werkt de centrummanager nu dus aan een meerjarenprogramma dat 
eind september gereed moet zijn voor goedkeuring door de gemeenteraad. Maar ook voor onze 
eigen ondernemers. Het bestuur komt hiervoor nog bij julli terug, maar ideeën en wensen zijn 
welkom én noodzakelijk! Dus mail ze alvast naar bestuur@cmbergeijk.nl.  

 

Nieuws uit de werkgroepen 
 
Succesvolle evenementen 
Bedankt aan de organisatoren en hulpen die afgelopen 
voorjaar weer vele mooie events verzorgden. Een gloednieuwe Kids Fashion Event en ook een nieuw 
en geslaagde formule voor Smaekvol Bergêks. Een feestelijke Koningsdag i.c.m. Bergeijk Rockt. Een 
zonovergoten drukbezochte Internationale Historische Tulpenrally. Dit smaakt naar meer! 
 
Kermis 
Zaterdag 9 juli om 14:00 u gaat de kermis van start. Die sluit woensdagavond rond 22:00 u met een 
vuurwerkshow.  Openingstijden kermis: dagelijks 14:00-01:00. Tijdens de kermis worden Hof (tussen 
Blokker en Box Accountants) en Raadhuishof afgesloten voor verkeer van 12:00-07:00. De 
parkeerplaats Hof Noord blijft dus bereikbaar via Sport51-Eddies. Dinsdag 12 juli om 15:00 u start de 
Kermisronde van Bergeijk (wielerevenement) die duurt tot in de avond. 
 
Zomercarnaval koopzondag? 
Op zondag 24 juli is er weer een spectaculair Zomercarnaval Bergeijk waarmee ons centrum zich in 
de regio onderscheidend profileert. De optocht start om 14:11 u en eindigt rond 16:00 u op het 
marktplein. Daarna zijn er nog allerlei optredens op en rond de markt. Bij goed weer trekt het 
zomercarnaval als snel 10.000 bezoekers. Voor veel winkels een uitgelezen kans om mee te 
profiteren. Van diverse winkeliers kwam dan ook de vraag om zoveel als mogelijk in de middag open 
te gaan, bv. van  13-17 u. Behalve de supermarkten gaan in ieder geval Kruidvat, Shoeby en Blokker 
al open. Graag even doorgeven aan centrummanager@cmbergeijk.nl wie wel/niet open gaat op 24 juli. 
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Agenda: 

9-13 juli Kermis 

24 juli 

Zomercarnaval 

2 augustus 

Teutenmarkt 

9 augustus 

Teutenmarkt 

16 augustus 

Teutenmarkt 

2 september  

Ladies Night 

24/25 sept. o.v.b. 

Puur Genieten  

 

Meer info: 

www.cmbergeijk.nl 

 

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

 

Werkgroep Promotie & Evenementen 
Anouk Krekels, Floor Reniers, 
Anouk Verstappen, Marco Slenders 

 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 
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Teutenmarkten 
Op dinsdag 2-9-16 augustus zijn er weer Teutenmarkten. Wij hebben de organisatoren gevraagd z.s.m. de 
winkeliers te informeren over kramen e.d.  
 
Ladies Night 
Traditiegetrouw op de 1e vrijdag van september de Ladies Night Bergeijk georganiseerd. Dit jaar het eerste 
lustrum. Ook dit jaar heeft de commissie Ladies Night weer een mooi thema in petto: “Rock ’n Roll” dus we gaan 
back to the 50-ies met popcorn, pettycoats, suikerspinnen etc.  Op het marktplein komt weer een Ladies Night 
Experience Markt met leuke kramen. Enkele kapsalons zijn bv. present bij de kiosk om de ladies te voorzien van 
stijlvolle fifties kapsels. Ladies Night Bergeijk zet ons centrum in de regio op de kaart. Maar dit succes is mede 
afhankelijk van onze eigen ondernemers. Dus denk goed na hoe jij als ondernemer inhaakt op het thema, met 
toepasselijke acties, inrichting, aankleding en vermaak in of rond jouw winkel of horeca? Commissie Ladies Night 
daagt jullie uit! Laat ons weten wat je plannen zijn en mail het ons via ladiesnight@cmbergeijk.nl. 
 
Puur Genieten 
Als alles goed gaat wordt net als vorig jaar het laatste weekend van september (24-25 sept.) rond de kiosk weer 
Puur Genieten georganiseerd door ondernemers van Wonen NU & StraX. Alles op het gebied van wonen in en 
rondom huis. Meer nieuws volgt.  
 
Gouden Envelop 
Afgelopen voorjaar zijn 1250 gouden enveloppen gereed 
gemaakt met kortingsbonnen en een kaart van ons 
centrum. De gouden envelop wordt op het gemeentehuis 
uitgereikt aan Nederbelgen die een nieuw paspoort 
aanvragen in Bergeijk. Daarnaast wordt de gouden 
envelop uitgereikt aan nieuwe inwoners van Bergeijk. De 
bezoekers waarderen de gouden envelop zeer! Recent is 
met deelnemers geëvalueerd. De conversie is voor 
sommige winkeliers enorm en voor anderen nihil. Dat 
hangt nauw samen met de actie of korting die wordt 
aangeboden. Soms worden ook bonnen door eigen 
inwoners ingeleverd. Bij navraag blijkt dat zij de bonnen 
dan hebben gekregen van familie of vrienden uit België.  
Veel ondernemers willen weer meedoen met een nieuwe 
editie voor 2e helft 2016. Kosten ca. € 25 voor een oplage 
van ca. 1250 stuks. Aanmelden kan bij Anouk Krekels en 
Floor Reniers via PE@cmbergeijk.nl.   
 
VVV Toeristische Wegwijzer  
VVV maakt 2-jaarlijks de Toeristische Wegwijzer waaraan wij meebetalen: een handige kaart waarop we vanuit 
Centrummanagement al onze ondernemers zichtbaar presenteren. De TW wordt samen met de VVV-krant in 
oplage van 20.000 stuks verstrekt aan alle campings en hun gasten en heeft dus een groot bereik. Voor alle 
ondernemers in ons centrum zijn GRATIS 50 exemplaren van de TW beschikbaar die je bv. op de balie kan 
leggen voor jullie bezoekers. TW’s kunnen GRATIS worden afgehaald bij Franken Kleding.  
 
Eindejaarsactie 
Dit jaar willen we weer een eindejaarsactie uitrollen in de vorm van een kassabonnenactie. Een kort en 
overzichtelijk project, dus een mooie kans om als ondernemer ook een actieve bijdrage te leveren aan het succes 
van centrummanagement. Want centrummanagement is er voor en door ondernemers. Wie wil het idee in 
september mee uitwerken en voorbereiden? Mail naar PE@cmbergeijk.nl 
 
Sinterklaas 
Het overkoepelend orgaan buurtverenigingen stoppen as organisator van de sinterklaasintocht. Ze hebben  
gevraagd of centrummanagement dit over wil nemen. Om commerciële redenen wilden we de koopzondag toch 
al een week later plannen dan de intocht. Wij beraden ons dus nog op de mogelijkheden en ook over de 
koopzondag: vorm, datum, tijdstip etc. Ideeën hiervoor zijn welkom.  
 
Promotie Kempervennen 
In samenwerking met Promotie Bergeijk en de Gemeente zijn we er in geslaagd om op de Kempervennen 
permanente promotie te maken voor onze toeristisch recreatieve activiteiten en ons centrum. Zo staat inmiddels 
pal voor de receptie een groot bord met 10 vogelhuisjes met de 10 leukste uitjes van Bergeijk, waaronder ook ons 
centrum met weekmarkt en een heleboel leuke centrumevenementen. 

 

  Centrummanager: 
Niek Mares  
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Gezocht: straatvertegenwoordigers voor rondbrengen ondernemersinformatie CM 
Regelmatig hebben we evenementenposters, flyers of bv. een Toeristische Wegwijzer die 
rondgedeeld moeten worden naar al onze 74 centrumondernemers. Wie is bereid om enkele 
malen per jaar voor zijn/haar straat de distributie te verzorgen? Als we het verdelen over Hof 
Noord, omgeving marktplein, Magneestraat dan kost het niet teveel tijd. Graag jullie 
aanmelding via centrummanager@cmbergeijk.nl  

 

Bereikbaarheid 
Mede n.a.v. vragen en druk vanuit de werkgroep 
RES heeft de gemeente afgelopen voorjaar  twee 
bijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp 
evaluatie en verbetering verkeer en parkeren fase 
1 en 2 herinrichting centrum. N.a.v. de werkateliers waarbij meer dan 60 ondernemers, omwonenden en andere 
belanghebbenden deelnamen, worden gelijktijdig met de uitvoering van fase 3  van de herinrichting centrum 
(d.w.z. straat vanaf Blokker t/m De Snor) nog 8 extra parkeerplaatsen gerealiseerd tegenover Bruna (5) en naast 
Schellekens Vrenken (3). Daarnaast komen er nog 10 extra parkeerplaatsen vóór het gemeentehuis.  
Vorige week is de aanbestedingsprocedure gestart zodat in augustus de aannemer bekend wordt. De uitvoering 
start mogelijk medio september en duurt ca. 3 maanden. Streven van de gemeente is om zo snel als mogelijk (2e 
helft augustus) een informatiebijeenkomst  te organiseren met toelichting op de plannen, uitvoering, planning, 
werkzaamheden en verkeershinder. Doorgaand verkeer over het Hof wordt namelijk nabij Blokker gestremd. De 
werkgroep BVBVP houdt vinger aan de pols en laat jullie z.s.m. weten als er nieuws is.  
 
Sfeer 
Uit onderzoek blijkt dat de sfeer en belevingswaarde van het centrum versterking  behoeft. De werkgroep pakt dit 
op. Zo hingen er tijdens de oranjeweken al vrolijke vlaggenlijnen door heel 
het centrum. Ander idee is om de sfeer te versterken met nostalgische 
krijtklapborden en bij speciale gelegenheden met rode lopers bij de 
winkelvoordeuren. De werkgroep wil graag weten wie hieraan mee wil 
doen? Dus, mail ons via BVBVP@cmbergeijk.nl  
 
Parkeercapaciteit 
Inmiddels is het drukke toeristenseizoen weer in volle gang. Dringend 
verzoek aan ondernemers en hun personeel om onze parkeerplaatsen 
maximaal vrij te houden voor onze klanten en dus niet zelf hier te gaan 
staan. Centrummanagement heeft de afspraak met de gemeente en met 
de Rabobank om alle ondernemers, ambtenaren en werknemers hier 
periodiek op te wijzen. De BOA’s zullen weer prikacties uitvoeren.  
 
 
 
Bezoekerswebsite 

 
Eerder berichtten we al  
dat de ambities van HNW mede  
n.a.v. landelijke ervaringen flink zijn 
bijgesteld. Afgelopen tijd is hard gewerkt 
aan de nieuwe bezoekerswebsite van 
Hart van Bergeijk. Hieraan wordt de 
laatste hand gelegd. Op zeer korte 
termijn kunt u het concept controleren 
voordat de site live gaat voor inwoners, 
bezoekers en toeristen.  

 
 

 
 
 
 
 
Actuele informatie over centrummanagement zie: www.cmbergeijk.nl  

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

 

Werkgroep Het Nieuwe Winkelen 
Anne Franken, Juliette Daris, Roel 
Sniekers, Geert Braks, Willem van 
Montfort, Kristian Retera, Jolanda 
Louwers  
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