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Doelstelling Stichting

Doel
o versterken van het economisch functioneren van het 

centrumgebied en daarmee het realiseren van 
omzetverhoging bij ondernemers

o voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn

o alles in de ruimste zin des woords.

Door
o verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat van 

het centrumgebied
o het aantrekken van meer (regionale) bezoekers met 

een langere verblijfsduur
o een toename van de bestedingen



Ambitie 2014

Oude algemene ambitie:
o gericht op het versterken van het economisch 

functioneren en de aantrekkingskracht van het centrum 
van Bergeijk.

o door middel van de kracht van samenwerking.
o Focus op het op orde brengen van de basisvoorwaarden 

voor een goed centrum.



Terugblik

Wat hebben wij bereikt?
o Kwalitatief goed aanbod met hoog serviceniveau en aandacht 

voor de klant.
o Met de inzet van Centrum Management is het organiserend

vermogen tussen de partijen vergroot.
o Meer dynamiek van ondernemers.
o Leegstand is verminderd, tegen de huidige conjunctuur in.
o Aanpassingen in de openbare ruimte en verlichting.
o Gezamenlijke ontwikkeling, organisatie en promotie van 

evenementen.

Er is veel bereikt

Proficiat



Ambitie 2017

Nieuwe ambitie
o Bergeijk-centrum geeft je een warm welkom: een gevoel 

van thuiskomen.
o Bergeijk is hét centrum in de regio dat excelleert in 

service, het ontzorgen en verwennen van de klant.
o Als klant merk je dit door de steeds terugkerende 

gastvrijheid en diensten van de ondernemer.
o Dit komt tot zijn recht in de winkels, horecavoorzieningen, 

evenementen, promotie en fysieke omgeving, waarbij het 
totaalbeeld klopt en op elkaar is afgestemd.

o Bezoek en hogere bestedingen worden hierdoor 
gestimuleerd.

Meerwaarde voor klant én ondernemer



Nieuwe Opgave

1. Versterken van de aantrekkelijkheid en de verblijfswaarde 
van het marktplein.

2. Aanbodversterking en leegstandsbestrijding rond het Hof.
3. Focus in Evenementen (passen in ambitie).
4. Versterking Profilering Bergeijk Centrum(gebied) en haar 

ondernemers.
5. Meten = Weten

Sturen op basis van cijfers.

o Vasthouden wat we bereikt hebben - successen

Thema’s



Aanpassing Rollen

Bestuur
o Leiding en eindverantwoordelijkheid (dichter op projecten).

Raad van Toezicht
o Toezicht houden op functioneren van de Stichting.

Centrummanager
o Coördineren en regisseren van het grotere geheel.
o Adviseren bestuur en partners in de stichting.

Werkgroepen Kruisbestuiving tussen partners

o Afspraken maken over voortbestaan, doelstelling en 
jaarplanning van projecten.

Projectgroepen Kruisbestuiving tussen partners

o Uitvoeren van de projecten (met duidelijke doelstelling).
o Kunnen van langere of kortere duur zijn.



Nieuwe Organisatie structuur
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Verdeling nieuwe Thema’s

REI

PCO

EVM

4. Versterking Profilering Bergeijk Centrum en haar
ondernemers.

1. Versterken aantrekkelijkheid en verblijfswaarde Marktplein
2. Ondersteunen CM bij aanbodversterking en leegstandsbestrijding

3. Focus in evenementen

CM
2. Aanbodversterking en leegstandsbestrijding.
5. Meten = Weten



Aanpak
in Werkgroepen + CM

Jaarplan maken (A3 methodiek)

Op basis van Ambitie benoemen van
o Welke factoren zijn bepalend voor het succes?

Succesbepalende factoren
o Welke resultaten moeten behaald worden om 

succesvol te zijn?
Indicatoren

o Welke acties (al dan niet in projectvorm) moeten 
ondernomen worden om de resultaten te behalen?
Actieplan

o Evaluatie van de resultaten op basis van benoemde 
resultaten
Verantwoording en Verslag

Voorbeeld Dia A3.pptx


(mogelijke Acties in)

Projectgroepen

REI PCOEVM

Stichting

o Sfeerverlichting
o Straatmuziek
o Hanging Baskets
o Straatdecoratie
o Project gastvrijheid
o Online Marketing
o Regiopromotie
o Workshops&Training

o Leegstands-
bestrijding

o Onderzoek&Advies

o Winkelzondagen
o Teutenmarkten
o Ladies Night
o Kermis(vuurwerk)
o Eindejaar actie
o Kerstmarkt

Doorlopend aandacht voor het
o In stand houden
o Afstoten
Van activiteiten/projecten



Aanpak
in Projectgroepen

Actieplan uitwerken en uitvoeren

Acties op basis van
o Duidelijke doelstelling

Waarom en met welk Resultaat
o Afgebakende tijdperiode

Tijdslijn
o Vooraf bepaald budget

Projectbegroting
o Alle projecten zelfde opbouw en uitstraling

uniform draaiboek
o Evaluatie van het Resultaat

Verantwoording en Verslag



Wanneer starten?

Per direct

o Wij gaan door waar wij mee bezig zijn.
o Geleidelijk buigen wij naar de voorgestelde structuur en 

werkwijze.
o In 2018 volledig uitgewerkt en ingebed.



Wie doet mee?

Bezetting werkgroepen
o REI
o EVM
o PCO

Bezetting Projectgroepen
o .
o .
o .

Bezetting bestuur
o Vertegenwoordiging Horeca
o Administratieve ondersteuning Secretariaat



Vragen - Discussie?


