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1. Inleiding en leeswijzer 
 
 
Voor u ligt het nieuwe Economisch Actieplan (EAP). 
Dit plan is opgesteld door het POB en is tot stand gekomen op basis van input van alle deelnemende 
ondernemersverenigingen en in samenwerking met de gemeente.  
Ons doel is om in onze gemeente blijvend een gunstig ondernemersklimaat te behouden. Alle acties, 
die in dit plan zijn genoemd, kunnen daar een bijdrage aan leveren. 
 
Dit actieplan is het vervolg op het Economisch Actieplan 2009-2012. De in dit nieuwe plan genoemde 
acties gaan met name over de komende 3 à 5 jaar. Daarna zullen we een geactualiseerde versie 
opstellen.  
 
Het Platform Ondernemend Bergeijk is de koepelorganisatie van Bergeijkse 
ondernemersverenigingen. De leden zijn: 

• BOC: Bergeijkse Ondernemers Club 
• KHN: Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bergeijk 
• OVR: Ondernemersvereniging Riethoven 
• OVW: Ondernemersvereniging Westerhoven 
• VOL: Vereniging Ondernemend Luyksgestel 
• WHB: Winkelhart Bergeijk 

  
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een algemeen beeld geschetst van het belang van en de ontwikkelingen binnen 
de bedrijven in Bergeijk. 
In hoofdstuk 3 vindt u een samenvatting van alle actiepunten, inclusief prioritering. 
In hoofdstuk 4 tot en met 11 worden per onderwerp de actiepunten voor de komende jaren uitgebreid 
beschreven.  
 
Auteurs 
Paul Gerrits 
Roland Vereijken 
Geert Braks 
Anton Smits 
Pieter Bax 
Pierre Martens 
Hilde van de Ven 
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2. Zonder bedrijvigheid geen Bergeijk 
 
 
Bergeijk is ondernemend! Er zijn vele bedrijven gevestigd en veel jonge mensen hebben het lef om 
een eigen bedrijf op te starten. De bedrijvigheid in brede zin is van enorm belang voor de leefbaarheid 
van onze gemeente. De bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, ondersteuning van verenigingen en 
evenementen en voor toestroom van toeristen. De verhouding van het aantal banen t.o.v. de 
beroepsbevolking ligt op 99 procent (cijfers 2011). Een gezonde lokale economie is de basis voor een 
goede leefbaarheid. We vinden het immers allemaal prettig om fijn te kunnen wonen, binnen korte 
afstand te kunnen werken en te kunnen recreëren in onze directe omgeving. En dat kan allemaal in 
Bergeijk! 
Ook naar de toekomst toe willen we dit graag zo houden. Wat moeten we hiervoor doen? Welke 
ontwikkelingen komen op ons af? Met dit economisch actieplan bekijken we hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. 
 
Ontwikkelingen 
Er zijn diverse ontwikkelingen in ons land / in de wereld, waar we (vrijwel) geen invloed op hebben. 
Maar we hebben wel te maken met de gevolgen hiervan. Denk aan de vergrijzing van de bevolking, 
de huidige economische recessie, de problemen op de woningmarkt, maar ook aan de steeds 
toenemende internationalisering en de noodzaak tot duurzaamheid. Deze ontwikkelingen zorgen voor 
bedreigingen, maar ook voor kansen.  
De komende jaren gaan veel werknemers met pensioen, terwijl het lastig is om nieuwe jonge, goed 
opgeleide werknemers te vinden. Mede hierdoor is het van groot belang om jonge mensen in onze 
regio te kunnen behouden. Als er voldoende opleidingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt 
zijn, zullen jongeren eerder geneigd zijn binnen de regio te blijven (of na een studie hier weer terug te 
keren).  
Op het gebied van duurzaamheid worden de vereisten steeds strenger. Dit vergt aanpassingen in de 
bedrijfsvoering en in de producten van bedrijven. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor bedrijven die 
zich toeleggen op duurzame oplossingen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. 
De problemen op de woningmarkt zorgen voor stagnatie van de bouw met grote gevolgen voor de 
bouwgerelateerde bedrijven.  
De economische crisis heeft ook in allerlei andere sectoren zijn invloed. Hierdoor worden bedrijven 
gedwongen heel goed te kijken naar hun eigen activiteiten en producten. Waar liggen nieuwe kansen, 
hoe onderscheid ik mij ten opzichte van andere bedrijven, waar liggen nieuwe markten? 
Door de toenemende internationalisering (o.a. ook door internet) kan een bedrijf concurrentie 
ondervinden van bedrijven van ver weg. Anderzijds is het wellicht ook eenvoudiger om zaken te doen 
met het buitenland. Immers, niet in alle landen speelt de economische crisis. 
Die bedrijven, die goed weten in te spelen op de ontwikkelingen, hebben de beste kaarten in handen 
om ook in de toekomst een stabiel en renderend bedrijf te blijven.  
 
Kracht 
Onze regio is erg sterk in een hoge kwaliteit en een hoge betrouwbaarheid. Belangrijke sectoren zijn 
onder andere de industrie en het toerisme. De genoemde krachten zien we in beide sectoren terug. 
Denk bijvoorbeeld aan de hightech toeleveranciers, die leveren aan bedrijven als ASML, DAF, Philips 
en dergelijke. Daarnaast kent Bergeijk bovengemiddeld veel bouwgerelateerde bedrijven. Ook in het 
toerisme zijn we sterk in een hoge kwaliteit (prijswinnaars bij campings en verblijfsaccommodaties) en 
een hoge betrouwbaarheid. Verder is Bergeijk een groene en gastvrije en grote agrarische gemeente. 
Eigenschappen die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij het centrummanagement. 
Al deze kwaliteiten kunnen we ook naar de toekomst toe verder uitbouwen en zo de economie verder 
versterken. 
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Samenwerking 
Bergeijk is geen eiland. We staan continu in contact met de rest van de Kempen, Zuid-Oost-Brabant, 
Nederland, Europa en de rest van de wereld. Een goede samenwerking, waarbij we ervaringen delen 
en leren van elkaar, draagt bij tot een verbetering van de economie. 
De samenwerking geldt op kleine en op grotere schaal. We kennen vele ondernemersverenigingen in 
onze gemeente, die door aansluiting bij het POB hun gezamenlijke standpunten formuleren voor o.a. 
overleg met het gemeentebestuur. Deze verenigingen zorgen voor een goede onderlinge band tussen 
ondernemers, waarbij ervaringen gedeeld worden en acties gezamenlijk opgepakt worden. Op 
Kempenniveau is daarnaast het Kempisch Ondernemers Platform actief. 
Op regionaal niveau zijn er diverse samenwerkingsverbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Huis 
van de Brabantse Kempen, Brainport, SRE, BZW en STIP (VVV’s). Ook vanuit deze 
samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan een goed ondernemersklimaat en het op de kaart zetten 
van onze regio.  
Er liggen kansen in de intensivering van de samenwerking met België. 
Samenwerking is en blijft noodzakelijk om uiteenlopende standpunten bij elkaar te brengen, te 
luisteren naar elkaars standpunten en te werken aan een bloeiende economie. 
 
Flexibele bestemmingsplannen 
Bestemmingsplannen geven de mogelijkheden aan voor elke locatie. In het centrum geldt een 
bestemmingsplan met ruime mogelijkheden voor detailhandel, horeca, kantoren en wonen. Door ook 
op andere locaties de bestemmingsplannen zo ruim mogelijk te definiëren, kan de regeldruk 
verminderd worden, doordat minder vaak een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. 
Ongewenste ontwikkelingen worden beperkt door milieuwetgeving, welke op lokaal of regionaal 
niveau afgehandeld kunnen worden. 
 
Basis op orde 
Onze bedrijven kunnen beter presteren als de basis op orde is. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld 
dat er ruimte is om te ondernemen: denk aan fysieke ruimte op bedrijventerreinen of in het 
winkelcentrum, maar ook aan beperkte regelgeving. Ook is de infrastructuur van groot belang: 
grondstoffen worden aangeleverd en eindproducten moeten naar de klant en de werknemers willen op 
een prettige wijze naar hun werk kunnen gaan.  
In onze gemeente is de basis prima op orde, al zijn er best verbeterpunten. Deze komen in de diverse 
hoofdstukken naar voren.  
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3. Samenvatting actiepunten en prioritering 
 
Hieronder vindt u alle actiepunten in het kort, inclusief een prioritering. In de komende hoofdstukken 
worden deze punten uitgebreid beschreven.  
 
 
Infrastructuur 
 

Prio 1 Ondersteunen aanleg nieuwe N69 en noordelijke ontsluiting. Daarbij: 
• deelname in werkgroepen vanuit gemeente en 

ondernemersverenigingen 
• aandacht vragen voor onderzoek naar daadwerkelijke effecten op 

lokale verkeersstromen van de nieuwe N69 
Prio 2 Aandacht vragen voor de problematiek van glasvezel voor bedrijven 
Prio 3 Gemeente verzoeken onderzoek te doen naar verbetering van de 

verkeersveiligheid kruising Loveren - Leemskuilen 
Bedrijventerreinen 
 

Prio 1 Zorgen voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen (nieuw en/of 
transformatie van bestaand) afgestemd op de vraag (qua bestemming en 
omvang). Bij (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen voldoende aandacht 
besteden aan de omgeving  

Prio 2 Ontwikkeling lokale bedrijven in eigen kern faciliteren 
Prio 3 Onderzoek doen naar wensen t.a.v. vestiging internetbedrijven en eventueel 

bestemmingsplannen hierop aanpassen 
Prio 4 Locatie aanwijzen en bestemmen als kantoorlocatie 
Prio 5 Bij actualisering van bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen deze zo 

flexibel mogelijk maken 
Arbeidsmarkt en scholing 
 

Prio 1 In overleg met lokaal bedrijfsleven en onderwijsinstellingen praktijkruimte 
voor opleidingen realiseren 

Toerisme, recreatie, horeca 
 

Prio 1 Promotie Bergeijk blijvend (financieel) ondersteunen vanuit gemeente en 
bedrijfsleven 

Prio 2 In overleg met gemeente nieuwe ontwikkelingen bij toeristische bedrijven 
ondersteunen 

Prio 3 VVV ondersteunen in verdere professionalisering 
Prio 4 Kleinere toeristische bedrijven actief ondersteunen; met name via Promotie 

Bergeijk 
Detailhandel / Centrummanagement  
 

Prio 1 Onderzoek naar koopstromen vanuit België 
Prio 2 Centrummanagement blijven ondersteunen en frequent monitoren; 

ontwikkelperspectief bieden om verbetering panden in centrum mogelijk te 
maken 

Prio 3 Samenwerking tussen centrum, Ploeg en Teutenhuis intensiveren 
Prio 4 Afronding herinrichting centrum (fase 3 en 4) 
Prio 5 Blauwe zone actief handhaven en parkeerbehoefte blijven monitoren 
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Behoud voorzieningen kleine kernen 
 

Prio 1 Voor behoud leefbaarheid kleine kernen nieuwe projecten starten; blijvend 
ondersteunen van sport en cultuur in kleine kernen door bedrijfsleven en 
overheid 

Samenwerking met lokale overheid 
 

Prio 1 Waar mogelijk regeldruk verder beperken 
Prio 2 Bij projecten die bedrijfsleven concreet raken, neemt bedrijfsleven actief deel 
Prio 3 Behouden goede contacten met lokale overheid / voortzetten 

ondernemerscontact 
Prio 4 Ondersteuning bieden vanuit lokaal bestuur bij samenwerking met 

buitenland 
Prio 5 Ontwikkelingen vlottrekken door planologische procedures en door – bij 

groot maatschappelijk belang - aankoop van grond of pand door gemeente 
te overwegen  

Plattelandseconomie 
 

Prio 1 Ondersteunen mogelijkheden tot herbestemmen vrijkomende agrarische 
bedrijven 

Prio 2 In overleg tussen gemeente, huis van de Brabantse kempen, ZLTO en POB 
bekijken wat de exacte knelpunten zijn in bestemmingsplannen en welke 
oplossingen hiervoor mogelijk zijn 
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4. Infrastructuur 
 

4.1. Fysieke infrastructuur: nieuwe N69 / noordelij ke ontsluiting 
We ondersteunen in de basis de plannen voor de nieuwe N69. Deze nieuwe weg kan een belangrijke 
verbetering zijn voor de doorstroming van woon-werkverkeer. Met de nieuwe N69 verwachten we een 
afname van sluipverkeer door de kernen en het buitengebied van de gemeente. Op dit moment is nog 
niet volledig duidelijk wat de effecten van de N69 zullen zijn op de verkeersstromen door de kernen. 
Het is goed om door middel van een studie deze toekomstige verkeersstromen nader te bekijken. 
Daarbij speelt ook de verkeersstroom, die bij Luyksgestel de grens over komt, een rol. Ook kan hierbij 
expliciet gekeken worden naar de gevolgen voor het verkeer door Westerhoven.  
Tegelijkertijd is de aanleg van de noordelijke ontsluiting van belang. Dit om de bestaande 
verbindingen te ontlasten en bedrijventerreinen Het Stoom en Waterlaat beter toegankelijk te maken. 
Als de noordelijke ontsluiting wordt doorgetrokken om het Loo heen, wordt de bereikbaarheid van 
Luyksgestel bevorderd. Bij het niet realiseren van de noordelijke ontsluiting zien we een ongewenste 
toename van verkeer naar de N69 door de kern van Westerhoven en op Hoek/Lijnt in de kern Bergeijk. 
Actie: ondersteunen aanleg nieuwe N69 en noordelijke ontsluiting. Daarbij: 

• deelname in werkgroepen vanuit gemeente en ondernemersverenigingen 
• aandacht vragen voor onderzoek naar daadwerkelijke effecten op lokale verkeersstromen van 

de nieuwe N69 
Toelichting: het is van belang nauw betrokken te blijven bij het project N69 / noordelijke ontsluiting, 
zowel vanuit de gemeente als vanuit de ondernemersverenigingen. Waar mogelijk zullen 
ondernemers in werkgroepen deelnemen en presentatieavonden bijwonen. Ondernemers kunnen 
meedenken over het tracé van de noordelijke ontsluiting, maar bijvoorbeeld ook ondersteunen bij het 
oplossen van knelpunten (weg die over grond van ondernemers komt, bereikbaarheid bedrijven 
tijdens aanleg e.d.). 
 

4.2. Digitale infrastructuur: snelle verbinding 
Glasvezel is nu voor veel woningen in Bergeijk aangelegd. Het is van belang om glasvezel ook voor 
alle ondernemers bereikbaar te maken. Daarom moeten initiatieven worden ontwikkeld om ook 
bedrijventerreinen ‘aan het glas te helpen’, zodat op korte termijn alle bedrijven kunnen kiezen voor 
glasvezel. Andere opties om snelle verbinding te realiseren zijn daar ook te overwegen. (bijvoorbeeld 
4G?) Via de contacten met het KOP en de gemeente zijn inmiddels lijnen uitgezet om de problematiek 
op hoger niveau onder de aandacht te brengen.  
Actie: aandacht vragen voor de problematiek van glasvezel voor bedrijven 
Toelichting: ondernemersvereniging kan aandacht vragen via KOP en BZW; gemeente kan aandacht 
vragen bij provincie / landelijke overheid. 
 

4.3. Fysieke infrastructuur: Aansluiting Leemskuile n op Loveren 
De kruising Loveren – Leemskuilen is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor fietsers.  
De wens is om het bedrijventerrein direct aan te sluiten op de provinciale weg N397 of anders op de 
genoemde locatie een rotonde aan te leggen.  
Actie: gemeente verzoeken onderzoek te doen naar verbetering van de verkeersveiligheid kruising 
Loveren - Leemskuilen 
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5. Bedrijventerreinen 
 

5.1. Zorgen voor voldoende en juist aanbod bedrijve nterreinen 
Onze bedrijventerreinen zijn een thuis voor veel van onze bedrijven en vormen een werkplek voor veel 
mensen. Een goed aanbod, afgestemd op de vraag – zowel kwantitatief als kwalitatief – is van groot 
belang.  
In 2012 is de Visie Bedrijventerreinen De Kempen vastgesteld en is deze visie input geweest voor de 
regionale visie voor Zuid-Oost-Brabant. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van 
nieuwe terreinen. Van belang is dat het aanbod wordt afgestemd op de vraag. Door een juiste timing 
van de ontwikkeling van nieuwe terreinen, kan ervoor gezorgd worden dat er voor lokale bedrijven 
ruimte is voor uitbreiding of verplaatsing. 
Ook bij een herontwikkeling van bestaande locaties moeten we goed kijken naar de vraag; denk aan 
grootte van kavels, bouwhoogten en toegestane activiteiten. 
Bij de ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen moeten we zorgen voor een goede 
ontsluiting van de terreinen.  
Het bedrijventerrein in Riethoven komt op termijn in aanmerking voor relocatie.  
Gezien de ontwikkelingen op bedrijventerrein Leemskuilen verwachten we op termijn behoefte aan 
uitbreiding. 
Een terrein kan meer zijn dan infrastructuur met pakhuizen. Door het creëren van overgangszones 
tussen wonen en werken, een goede invulling van de openbare ruimte en voldoende groen ontstaan 
duurzame werklocaties. 
Actie: zorgen voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen (nieuw en/of transformatie van bestaand) 
afgestemd op de vraag (qua bestemming en omvang). Bij (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen 
voldoende aandacht besteden aan de omgeving 
 

5.2. Ontwikkeling lokale bedrijven faciliteren 
Bergeijk kent veel bedrijven; deze zijn vaak ooit gestart in een garage of kleine hal. Als bedrijven 
groeien, verandert de ruimtebehoefte logischerwijs. Veel ondernemers hebben de wens om op de 
huidige locatie of in de huidige kern te blijven. Deze bedrijven hebben vaak een sterke binding met het 
eigen dorp, hebben veel lokale mensen in dienst en werken veel samen met andere bedrijven uit 
hetzelfde dorp. Vanuit het oogpunt van werkgelegenheid, duurzaamheid en vanuit sociaal oogpunt is 
het wenselijk om – waar mogelijk - de doorgroei van deze lokale bedrijven in de eigen kern te 
faciliteren. 
Actie: ontwikkeling lokale bedrijven in eigen kern faciliteren 
 

5.3. Ontwikkelingen rondom internethandel en kantor en 
Onze samenleving verandert continu. Dit heeft ook invloed op onze werkomgeving. Zijn de traditionele 
bedrijventerreinen wel geschikt voor de bedrijven van de toekomst? We zien bijvoorbeeld een sterke 
opkomst van internetbedrijven. Zij zoeken een locatie voor opslag, maar ook voor een showroom en/of 
afhaalpunt. Waar kunnen deze bedrijven zich het best vestigen? Verder zien we dat steeds meer 
bedrijven in de dienstverlening werken en hiermee geen behoefte hebben aan fabriekshallen, maar 
meer aan kantoorruimte. In onze gemeente is geen feitelijke locatie / gebied aangewezen voor 
kantoren. Het is te overwegen hiervoor wel een geschikte locatie te zoeken, bij voorkeur op de grens 
tussen woongebied en bedrijventerrein. 
Actie: onderzoek doen naar wensen t.a.v. vestiging internetbedrijven en eventueel 
bestemmingsplannen hierop aanpassen 
Actie: locatie aanwijzen en bestemmen als kantoorlocatie 
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5.4. Flexibele bestemmingsplannen 
Bestemmingsplannen geven de mogelijkheden aan voor elke locatie. In het centrum geldt een 
bestemmingsplan met ruime mogelijkheden voor detailhandel, horeca, kantoren en wonen. Door ook 
op andere locaties de bestemmingsplannen zo ruim mogelijk te definiëren, kan de regeldruk 
verminderd worden, doordat minder vaak een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. 
Ongewenste ontwikkelingen worden beperkt door milieuwetgeving, welke op lokaal of regionaal 
niveau afgehandeld kunnen worden. 
Distributiecentra van webwinkels passen bijvoorbeeld prima op onze bedrijventerreinen. De 
showrooms / winkels horen in het centrum. 
Actie: bij actualisering van bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen deze zo flexibel mogelijk 
maken 
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6. Arbeidsmarkt & scholing 
 
 
Voor het lokale bedrijfsleven is het van belang om op korte en lange termijn goed geschoolde 
werknemers te kunnen vinden. Voor de inwoners is het van belang om (redelijk) dicht bij huis werk te 
kunnen vinden.  
Onze regio kent veel technische bedrijven, die vanzelfsprekend vragen om technisch geschoold 
personeel (MBO, HBO en WO). Op dit moment kiest slechts een beperkt aantal leerlingen een 
technische studierichting. Daarom willen we stimuleren dat meer jongeren kiezen voor een technische 
opleiding. Zijn mensen inmiddels aan het werk, dan is de opleiding nog niet afgelopen. De techniek 
staat niet stil. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat werknemers de mogelijkheid hebben om 
zich steeds bij te scholen.   
Vanuit het KOP zijn diverse projecten gestart, die hierop inhaken. Hieronder vindt u het overzicht 
hiervan. 

6.1. Project: Kies Kempische Bedrijven 1 
In dit project maken leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, 
VWO en Speciaal Onderwijs) in een vroeg stadium kennis met techniek door middel van 
lesprogramma’s en interactief bezoek aan bedrijven.  
De opdrachtgever is het bestuur van de Stichting Techniekportaal de Kempen; opdrachtnemer is de 
projectgroep KKB 1. 
Wegens succes loopt dit project door tot 2017. 
 

6.2. Project: Kies Kempische Bedrijven 2 
Voor elke basisschool en middelbare school gaat een techniekcoach ondersteuning bieden. 
In 2013 zijn de techniekcoaches opgeleid en geïntroduceerd. Er zijn 26 techniekcoaches geworven 
die ieder toegekend worden aan een lagere of middelbare school in de Kempen. Zij brengen techniek 
in de klas en de klas in het bedrijf. Dit project is tot stand gekomen op basis van de evaluaties in 2012 
van het project Kies Kempische Bedrijven.   
De opdrachtgever is het bestuur van de Stichting Techniekportaal de Kempen; opdrachtnemer is de 
projectgroep KKB 2. 
 

6.3. Project: Ondernemend Onderwijs De Kempen (OOK)  
Doel van dit project is het formeren, ontwikkelen en onderhouden van een permanent regionaal 
netwerk van onderwijsinstellingen, bedrijven en ondernemers. Hiervoor wordt een interactieve website 
voor leerlingen ontwikkeld. Leerlingen maken met een eigen pagina contact met bedrijven in de regio 
voor stage, scholing, bezoek, baan, etc. Het wordt een platform waar overheid, ondernemer en 
onderwijs elkaar digitaal ontmoeten. 
De opdrachtgever van het project is het bestuur van de Stichting Techniekportaal de Kempen. 
 

6.4. Project: Leerportaal 
Dit project is bedoeld voor (voortijdige) schoolverlaters en voor leer/werkstages en varianten daarop 
Doel is om het opleidingsniveau van (kandidaat-)medewerkers te verhogen door de vraag te bundelen 
en het onderwijs zoveel mogelijk binnen de regio aan te bieden.  
De opdrachtgever voor dit project is het algemeen bestuur van het KOP; opdrachtnemer is de 
Commissie Arbeidsmarkt & Scholing. Dit project is nog in een vroegtijdig stadium.   
Binnen onze gemeente hebben we geen opleidingsfaciliteiten voor beroepsonderwijs. Het idee is dat 
binnen bedrijven mogelijkheden komen voor gericht praktijkonderwijs. Bijvoorbeeld: bij een 
metaalbedrijf kunnen in de avonduren lessen in lassen gegeven worden. 
Actie: in overleg met lokaal bedrijfsleven en onderwijsinstellingen praktijkruimte voor opleidingen 
realiseren 
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7. Toerisme, recreatie, horeca 
 
 
Horeca, recreatie en toerisme zijn enorm belangrijke pijlers voor de economie van Bergeijk. Dankzij de 
inzet van allerlei partijen (bedrijfsleven, inwoners, overheid) hebben we een leidende positie in de 
regio opgebouwd. We streven ernaar onze leidende positie in de regio te behouden.  

7.1. Promotie Bergeijk 
Stichting Promotie Bergeijk heeft veel bereikt sinds haar oprichting. Een actieve promotie heeft o.a. de 
titel groenste dorp van Nederland opgeleverd en één van de groenste dorpen van Europa. Een 
blijvende hoge bijdrage vanuit de gemeente Bergeijk is vereist. Professionalisering van het 
organiseren en de promotie van evenementen verdient de aandacht zodat niet alleen de dagrecreant 
en de toerist, maar ook de inwoners van Bergeijk en de Kempen in het algemeen hiervan optimaal 
gebruik kunnen maken. 
Actie: Promotie Bergeijk blijvend (financieel) ondersteunen vanuit gemeente en bedrijfsleven 
 

7.2. Toeristische informatieverstrekking (VVV) 
Naast de realisatie van digitale publicatieborden, het gezamenlijk portaal van www.bergeijk.nl en de 
evenementenkalender dient een verdere professionalisering plaats te vinden van de toeristische 
informatieverstrekking, zodat we aansluiten bij de wensen van de toerist van morgen. Samenwerking 
binnen VVV’s van de diverse Kempengemeenten is met STIP opgestart en dient nadrukkelijk 
ondersteuning. VVV Bergeijk en Promotie Bergeijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Actie: VVV ondersteunen in verdere professionalisering 
 

7.3. Ondersteuning ontwikkelingen 
Een aantal grotere bedrijven in deze sector is goed in staat om een eigen visie te ontwikkelen in een 
voortdurend veranderende omgeving. Van de gemeente wordt verwacht dat zij actief meewerkt met 
nieuwe plannen van deze bedrijven en meedenkt over oplossingen om in te spelen op toekomstige 
behoeften van de bezoekers van Bergeijk. Kleinere bedrijven in deze sector dienen daar waar 
mogelijk actief ondersteund te worden, zodat ook zij in de toekomst perspectief blijven houden. 
Actie: In overleg met gemeente nieuwe ontwikkelingen bij toeristische bedrijven ondersteunen 
Actie: Kleinere toeristische bedrijven actief ondersteunen; met name via Promotie Bergeijk 
Toelichting: Vanuit Promotie Bergeijk kunnen kleinere bedrijven ondersteund worden. Daarnaast is het 
ook van belang dat toeristische bedrijven weet hebben van elkaars activiteiten en deze kennis 
benutten om meer klanten te trekken.  
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8. Detailhandel / centrummanagement 
 

8.1. Koopstromen vanuit België 
Bergeijk ligt aan de grens met België. Vanuit België komen veel mensen naar Bergeijk voor dagelijkse 
boodschappen, shoppen, evenementen en andere vormen van recreatie. Dit zorgt voor veel 
ondernemers voor een belangrijk deel van de omzet. Echt goed onderzoek naar de koopstromen 
vanuit België is niet voorhanden. Het zou goed zijn om hier nader onderzoek naar te doen, met als 
doel te bekijken waar verdere verbeterpunten liggen, zodat deze koopstromen blijven behouden of 
nog verder toenemen. Wat zijn de argumenten om naar Nederland / Bergeijk te komen?  
Actie: Onderzoek naar koopstromen vanuit België 
 

8.2. Centrummanagement + Ontwikkelingsperspectief p anden in centrum 
Centrummanagement zal de komende jaren een belangrijke impuls geven aan het behoud van de 
detailhandels- en horecafunctie in het centrum. Door de samenwerking tussen ondernemers onderling 
en met overheid en bewoners te intensiveren kunnen we het centrum verder versterken. Als voorbeeld 
zijn evenementen in het centrum een manier om meer mensen naar het centrum te trekken, waardoor 
horeca en winkeliers ook hiervan kunnen profiteren. Een bloeiend centrum is immers van meerwaarde 
voor bewoners, toeristen en ondernemers. 
Binnen het centrum kerngebied zijn qua bestemmingsplan geen belemmeringen meer voor de 
vestiging van detailhandel, kantoren of horeca. Ook zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
showrooms en afhaalpunten van webwinkels. Om een nieuwe kwaliteitsimpuls te verkrijgen voor wat 
betreft het aanzicht van een aantal panden in het centrum dient ontwikkelingsperspectief geboden te 
worden om dit economisch mogelijk te maken.  
Actie: Centrummanagement blijven ondersteunen in opstartfase en monitoren in vervolgtraject en 
ontwikkelperspectief bieden om verbetering panden in centrum mogelijk te maken 
 

8.3. Verbinding centrum met Ploeg en Teutenhuis 
Rijksmonument de Ploeg, het Ploegpark en het Teutenhuis-complex (incl. beeldentuin, musea en 
kinderboerderij) zijn van grote toegevoegde waarde voor Bergeijk. Met “van Ploeg tot Kerk” is een 
eerste aanzet gegeven tot verbinding van het centrum met deze belangrijke recreatieve voorzieningen. 
Samenwerking tussen het centrum en de Ploeg, het Ploegpark en het Teutenhuis-complex zal beide 
versterken indien beide promotie maken voor elkaar. 
Actie: Samenwerking tussen centrum en Ploeg en Teutenhuis intensiveren 

8.4. Afronding herinrichting centrum 
Met het project ‘Herinrichting Centrum’ wordt de openbare ruimte in het centrum van Bergeijk opnieuw 
ingericht. Fase 1 en 2 zijn gerealiseerd. Hierdoor is het centrum sterk verbeterd. Afronding van de 
herinrichting dient z.s.m. gerealiseerd te worden (fase 3 en 4). 
Actie: Afronding herinrichting centrum (fase 3 en 4) 
 

8.5. Parkeren centrum Bergeijk 
Dankzij de invoering van de blauwe zone en de realisatie van extra parkeerplaatsen in de 
Burgemeester Magneestraat is de parkeersituatie sterk verbeterd. Handhaving van de blauwe zone is 
belangrijk. Middels monitoring dient gekeken te worden of in de parkeerbehoefte hiermee is voorzien. 
Actie: Blauwe zone actief handhaven en parkeerbehoefte blijven monitoren 
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9. Behoud voorzieningen kleine kernen 
 

9.1. Behoud voorzieningen kleine kernen 
Dankzij de IDOP’s (IDOP = Integraal Dorp Ontwikkelings Plan) zijn belangrijke impulsen gegeven voor 
het behoud van de sociale en economische voorzieningen in de kleine kernen. Denk hierbij aan de 
multifunctionele cultuurcentra en de basisscholen. Recreatie en toerisme zijn daarnaast belangrijke 
factoren die de sociale en economische structuren in de kleine kernen op peil kunnen houden. 
Bedrijven vinden het belangrijk dat hun medewerkers een prettige woon- en werkomgeving hebben. 
Vanuit dit punt hebben zij er ook belang bij dat sport en cultuur gestimuleerd worden. Dit geldt in alle 
kernen van onze gemeente. Samenwerking tussen dorpsraden, verenigingen, ondernemers en 
overheid zijn van belang om de leefbaarheid van kleine kernen te behouden. In overleg met de 
dorpsraden kunnen de gerealiseerde projecten geëvalueerd worden. Ook kunnen nieuwe plannen 
gemaakt worden. Een financiële ondersteuning vanuit de provincie, zoals die de afgelopen jaren gold 
voor IDOP, is in de komende jaren niet te verwachten (hooguit in veel kleinere vorm).  
Actie: Voor behoud leefbaarheid kleine kernen nieuwe projecten starten; blijvend ondersteunen van 
sport en cultuur in kleine kernen door bedrijfsleven en overheid 
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10. Samenwerking met lokale overheid 
 

We streven naar een goede samenwerking van het bedrijfsleven met de lokale overheid, waarbij ieder 
zijn eigen taak heeft en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. De gemeente heeft een faciliterende 
rol: de bevolking geeft aan waar de prioriteiten moeten liggen.  

10.1. Contacten met gemeente 
Regels zijn noodzakelijk om onze samenleving goed te ordenen en om ongewenste situaties te 
voorkomen. Deze regels worden opgesteld door landelijke, provinciale en lokale overheid. Soms zijn 
er - in de ogen van ondernemers – teveel regels. Wij vragen de lokale overheid om steeds te bekijken 
of de regeldruk op haar niveau verder beperkt kan worden.    
Actie: waar mogelijk regeldruk verder beperken 
 

10.2. Samenwerking / deelname in projecten 
In diverse projecten wordt samengewerkt tussen gemeente en bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn 
het project Visie Bedrijventerreinen, N69, herinrichting Centrum en Centrummanagement. De rol voor 
het bedrijfsleven kan hierbij variëren van het opnemen van een trekkersrol tot het deelnemen in een 
klankbordgroep. Deze vormen van samenwerking zijn waardevol en willen we in de toekomst 
voortzetten.  
Actie: bij projecten die bedrijfsleven concreet raken, neemt bedrijfsleven actief deel 
 

10.3. Goede contacten met lokale overheid / onderne merscontact 
voortzetten 

De ondernemersverenigingen hebben een rol bij de contacten met de gemeente, waarbij de lijnen zo 
kort mogelijk zijn. Bestuurders zijn goed bereikbaar en er is aandacht voor elkaars belangen. Dit is 
mede mogelijk doordat Bergeijk een redelijke kleine gemeente is, waardoor mensen elkaar kennen en 
op de hoogte zijn van de problematiek die speelt op diverse terreinen. Het jaarlijkse 
ondernemerscontact is een mooie traditie, een goede netwerkavond en een goede samenwerking 
tussen bedrijfsleven en gemeente. Wij willen deze traditie graag voortzetten.  
Actie: behouden goede contacten met lokale overheid en voortzetten ondernemerscontact 
 

10.4. Contacten met buitenland 
Contacten met buurgemeenten net over de landsgrens kunnen een bijdrage leveren aan extra 
bedrijvigheid voor meer regionaal opererende ondernemingen binnen Bergeijk en kunnen wegen 
openen naar samenwerking op andere gebieden.  
Voor handelsbetrekkingen met het (verre) buitenland kan de lokale overheid een belangrijke rol spelen 
in die landen, waar ondersteuning vanuit de overheid duidelijk kan helpen om ‘deuren te openen’. Wij 
streven naar ondersteuning vanuit de lokale overheid bij volgende handelsmissies. Het initiatief 
hiervoor zal altijd vanuit het lokale bedrijfsleven komen.  
Wij hopen op ondersteuning vanuit het lokale bestuur voor handel met het buitenland; dichtbij en veraf. 
Natuurlijk alleen in die situaties waar de inzet van de gemeente een toegevoegde waarde kan zijn. 
Actie: ondersteuning bieden vanuit lokaal bestuur bij samenwerking met buitenland 
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10.5. Stimuleren ontwikkelingen door planologie en evt. aankoop 
Op bepaalde locaties worden ontwikkelingen geremd door bijvoorbeeld bestaande milieucirkels. De 
gemeente kan faciliteren bij gewenste ontwikkelingen door mee te werken aan wijziging van 
bestemmingsplannen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid in lage 
milieucategorieën. Zo kan bijvoorbeeld tussen woningbouw en bedrijventerrein een buffer gecreëerd 
worden van kantoren.  
Indien sprake is van een groot maatschappelijk belang, is het te overwegen dat de gemeente gronden 
en/of panden aankoopt om een ontwikkeling vlot te trekken.  
Actie: ontwikkelingen vlottrekken door planologische procedures en door – bij groot maatschappelijk 
belang - aankoop van grond of pand door gemeente te overwegen  
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11. Plattelandseconomie 
 

11.1. Vrijkomende agrarische bedrijven 
Bergeijk is van oudsher een agrarische gemeente. Inmiddels is het aantal agrarische bedrijven 
gedaald en zijn de bestaande bedrijven flink uitgebreid. Diverse bedrijven hebben nevenactiviteiten 
ontplooid, zoals minicamping, caravanstalling of boerderijverkoop. 
Naast diverse mogelijke nevenactiviteiten, biedt het bestemmingsplan buitengebied het college van 
B&W de mogelijkheid om bij vrijkomende agrarische bedrijven de bestemming te wijzigen ten behoeve 
van niet-agrarische functies; dit uiteraard binnen een aantal randvoorwaarden. Deze mogelijkheid 
zorgt ervoor dat leegkomende agrarische bedrijven een nieuwe, passende bestemming krijgen 
waardoor het buitengebied levendig en groen blijft.  
Actie: Ondersteunen mogelijkheden tot herbestemmen vrijkomende agrarische bedrijven 
 

11.2. Flexibele bestemmingsplannen 
Slimme of flexibele bestemmingsplannen gelden ook hier. Hier raakt het nog directer het provinciaal 
beleid. Het is goed om binnen Kempenverband ervoor te pleiten dat de gemeentelijke zeggenschap in 
het buitengebied groter wordt. Bekeken kan worden, welke ontwikkelingen in het buitengebied wel en 
niet wenselijk zijn.   
Actie: in overleg tussen gemeente, huis van de Brabantse kempen, ZLTO en POB bekijken wat de 
exacte knelpunten zijn in bestemmingsplannen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn 
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Samenwerking is hét middel om uiteenlopende 
standpunten bij elkaar te brengen, te luisteren naa r elkaar 
en te werken aan een bloeiende economie! 
 
 


