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MISSIE 

Het versterken van het economisch functioneren van het 
centrumgebied van de kern Bergeijk en daarmee het realiseren van 
omzetverhoging bij ondernemers en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

VISIE 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat van het 
centrumgebied en het aantrekken van meer (regionale) 
bezoekers met een langere verblijfsduur en een toename van de 
bestedingen. 
Bergeijk-centrum geeft je een warm welkom: een gevoel van 
thuiskomen. 
Bergeijk is hét centrum in de regio dat excelleert in service, het 

ontzorgen en verwennen van de klant.  

Bezoek en hogere bestedingen worden hierdoor gestimuleerd. 

SUCCESBEPALENDE FACTOREN (SBF) 

 Het aanbod op het Hof is versterkt; de leegstand is bestreden. 

 Er is voldoende managementinformatie (meten=weten). 

- In het centrum is het economisch resultaat merkbaar. 

- Voldoende budget om de ambities waar te maken. 

- Er is een goede samenwerking met stakeholders 
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7. 

ONDERNEMERS 

- Algemene poule van vrijwilligers. 

- Het ledenbestand van de VVE is 
uitgebreid. 

- Het is bekend waar ondernemers voor 
willen betalen. 

- Nieuwe energie van ondernemers. 

2. 
BELEID 

- De mogelijkheden van een BIZ worden 
onderzocht. 

- De samenwerking met Winkelhart 
Bergeijk (WHB) wordt verbeterd. 

- De samenwerking met Platform 
ondernemend Bergeijk (POB) wordt 

verbeterd. 

4. 
MIDDELEN 

- Bestaande budgetten CM. 
- Subsidies van Provincie en/of 

gemeente. 
- Mede financiering door ondernemers, 

vastgoedeigenaren en bedrijven buiten 
het centrum. (verdienmodel). 

- Er wordt nagegaan waar ondernemers 
voor willen betalen. 

 

6. 
KLANTEN & PARTNERS 

- Maximaal 5% leegstand. 
- Er is een openbare pandenbank. 
- Betere samenwerking met WHB. 

- Betere samenwerking met POB. 

 

8. 

MAATSCHAPPIJ 

- Leegstand is gemarkeerd. 

 

1. 

BESTUREN 

- Meer focus aanbrengen in de 
activiteiten van het 
centrummanagement, met een 
geactualiseerde inbreng vanuit 
ondernemers, vastgoedeigenaren, 
bewoners en politiek. 

- Betrokkenheid bestuur bij 
werkgroepen en projectgroepen 
vergroten. 

- Evenementen onder de vlag van CM 
worden uitgewerkt in projectgroepen. 

- Behoud van de huidige activiteiten 
van de centrummanager met 
aanvullend een pro-actieve 
benadering. 

- De centrummanager wordt ontlast 
van portefeuillehouderschap. 

- Bestuursleden zijn portefeuillehouder 
van een of meer portefeuilles (SBF 
met ) uit het businessplan. 

- De horecasector haakt aan bij het 
bestuur. 

- Werkgroepen worden opnieuw, 
anders ingericht. 

 

9. 
BESTUUR & FINANCIERS 

- De organisatiestructuur is aangepast 
conform businessplan. 

- Doelen zijn SMART. 
- Er is een besluit genomen over het 

wel of niet overgaan van 
reclamebelasting naar een BIZ. 

- Er zijn financieringsbronnen buiten de 
reguliere financiering. (B.v. 
financiering op projectbasis.) 

- Gezamenlijke vergadering van 
Centrummanagement en Winkelhart 
Bergeijk. 

- Portefeuilles zijn verdeeld over de 
bestuursleden. 

5. 
PROCESSEN 

- Er worden korte enquêtes ingezet ter 
evaluatie. 

- We krijgen grip op de herkomst van 
klanten en bestedingen door inzet 
van bijvoorbeeld een 
loyaliteitssysteem. 

- Etalages van leegstaande panden 
worden tijdelijk opgevuld. 

- Er komen gezamenlijke 
vergaderingen van 
Centrummanagement en Winkelhart 
Bergeijk, met in achtneming van 
belangen en verantwoordelijkheden. 

- Vergaderingen van Winkelhart 
worden gekoppeld aan een bepaald 
thema om betrokkenheid 
ondernemers te vergroten. 

- De herbestemming van leegstand in 
de aanloopstraten wordt 
gestimuleerd. 

3. 
ONDERNEMERS 

- Er worden vrijwilligers gerekruteerd ter 
ondersteuning van acties en projecten. 

- De VVE rekruteert nieuwe leden. 
- Ondernemers worden gestimuleerd zich 

in het centrum te vestigen. 

ORGANISATIE 
RESULTAAT 

www.hartvanbergeijk.nl 
info@cmbergeijk.nl 

Stichting Centrummanagement Bergeijk 
Postbus 82 
5570 AB Bergeijk 


