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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 

 Er is focus op evenementen 

- Er is voldoende medewerking van ondernemers uit het centrum. 
- Bezoekers van buiten Bergeijk weten onze evenementen te vinden. 

- Het aantal bezoekers in het centrum neemt toe. 
- Bezoekers reageren positief op de beleving in het centrum van Bergeijk. 

- Evenementen en projecten ondersteunen de doelstelling van Centrummanagement. 
- Evenementen en projecten zijn binnen het beschikbare budget georganiseerd. 
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7. 

ONDERNEMERS 

- Bestuurslid participeert in werkgroep. 

- Er is per evenement/project een aparte 
commissie met vrijwilligers. 

- Er zijn voldoende vrijwilligers voor de 
evenementen/projecten. 

- Horecaondernemers werken een 

gezamenlijk evenement uit. 

2. 
BELEID 

- Evenementen worden verwerkt in een 
jaarplanning. 

 

4. 
MIDDELEN 

- Budget Centrummanagement voor 
bepaalde evenementen. 

- Cofinanciering Promotie Bergeijk. 
- Bijdragen deelnemende ondernemers. 

- Financiering van elders. 
-  

6. 
KLANTEN & PARTNERS 

- Er  is zicht op bezoekersaantallen. 
- Klanten en partners zijn positief over de 

georganiseerde activiteiten. 
(via social media, website, enquête). 

- Er wordt meer jeugd naar het centrum 
getrokken. 

- Ondernemers ondervinden positieve 
resultaten in bedrijfsvoering. 

- Meer bezoekers van buiten Bergeijk 
 

8. 

MAATSCHAPPIJ 

- Reacties van bezoekers zijn bekend. 

- Er worden positieve reacties ontvangen. 

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. 

- De werkgroep wordt versterkt. 
- De werkgroep is verantwoordelijk 

voor een jaarronde planning. 
(afstemming, keuzes, financiering). 

 

9. 
BESTUUR & FINANCIERS 

- Er is een jaarplanning aanwezig. 
- Evenementen en/of projecten kunnen 

zich zoveel mogelijk zelf bedruipen. 
- Voor de werkgroep Evenementen 

wordt jaarlijks door het bestuur een 
budget toegekend. 

- De werkgroep EVM bepaalt het 
deelbudget per evenement/project. 

- Er is een duidelijke keuze gemaakt in 
welke evenementen wel/niet aan 
doelstelling voldoen. 

- Er wordt gebruik gemaakt van 
voorgeschreven modellen. 

 

5. 
MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

- Evenementen worden vooral gepland 
voorafgaand aan bijzondere en/of 
feestdagen. 

- Er worden modellen ontwikkeld voor: 
o Agenda 
o Draaiboek 
o Begroting 
o Eindafrekening 
o Evaluatie 

- Er worden enquêtes gehouden onder 
bezoekers mbt evenement en/of 
project. 
(bv ideeënbus met enquête formulier 
op plein tijdens evenement – vaste 
plaats) 

- Op de website en/of social media  
kunnen bezoekers van het centrum 
reacties achterlaten 

- Er wordt een plan ontwikkeld om 
jeugd (15-18 jr) naar het centrum te 
trekken. 

- Bezoekersaantallen worden gemeten. 
(Hoe? Kunnen winkeliers meten?) 

- Er wordt een plan ontwikkeld om 
bezoekers van buiten Bergeijk aan te 

boren. 

3. 
ONDERNEMERS 

- Betrokkenheid ondernemers vergroten. 
- Er worden actief vrijwilligers geworven 

voor de werkgroepen en de 
projectgroepen. 

ORGANISATIE RESULTAAT 

www.hartvanbergeijk.nl 
info@cmbergeijk.nl 

Stichting Centrummanagement Bergeijk 
Postbus 82 
5570 AB Bergeijk 


