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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 

 De aantrekkelijkheid en verblijfswaarde van centrumgebied is versterkt. 
 Aanbodversterking en leegstandsbestrijding rond het Hof. (Ondersteuning CManager) 
- Belevingswaarde van Hof en Burgemeester Magneestraat zijn verbeterd. 

- Terugkerende gastvrijheid en diensten van de ondernemer, hetgeen tot zijn recht komt in 
de winkels, horecavoorzieningen, evenementen, promotie en fysieke omgeving.  
Het totaalbeeld klopt en is op elkaar afgestemd. 

- Actieve inbreng van ondernemers en bewoners. 

- Politiek, ondernemers en bewoners ondersteunen actief de ideeën. 
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7. 

ONDERNEMERS 

- Er is een werkgroep tbv Burg 

Magneestraat actief. (uitgesteld) 

2. 
BELEID 

- Verkenning aanpak en Plan maken 
(vise) voor inrichting pleinwand. 

- Plan maken om aantrekkelijkheid en 
verblijfswaarde centrum te verbeteren. 
(Placemaking) 

 

4. 
MIDDELEN 

- Budget gemeente voor ruimtelijke 
sfeeringrepen. 

- Investeringen vastgoedeigenaren en 
ondernemers. 

6. 
KLANTEN & PARTNERS 

- Bewoners in strook Tante Thee naar 
Hofkaemer hebben geen 
belemmeringen tegen uitbreiding 
horeca. 

- Bijeenkomst bewoners, huurders, 
eigenaren blok Haerkens-Eetage. 

- Kandidaat-ondernemers hebben 
voldoende informatie ontvangen. 

 

8. 

MAATSCHAPPIJ 

- Meer horeca en terrassen in strook 
Tante Thee - Hofkaemer. 

- Versterkte horecafunctie, ook na 20.00u 
- Verblijfskwaliteit horeca(straat) is 

verbeterd. 
 

1. 

BESTUREN 

- Blijvend versterken van aanbod en 
leegstandsbestrijding (niet alleen 
retail, maar mix met cultuur, horeca, 
ambacht, dienstverlening, zorg). 

- Horecafunctie versterken. 
- De werkgroep treedt op als 

sparringpartner voor de 
centrummanager in het kader van 
leegstandsbestrijding. 

- Wij dragen gezamenlijk uit dat de 
focus ligt op concentratie rond het 
Hof. 

 

9. 
BESTUUR & FINANCIERS 

- Zichtbare inbreng van ondernemers, 
vastgoedeigenaren, bewoners en 
politiek. 

- Er is een duidelijke visie over de 
inrichting van de pleinwand. 

- Er is een plan hoe de 
aantrekkelijkheid en verblijfswaarde 
van het centrum verbeterd wordt. 
(Placemaking) 

- Geen zichtbare leegstand; 
- Er is continue aandacht voor 

uitstraling/inrichting van het 
centrumgebied (schoon, heel, veilig) 

-  
 

5. 
PROCESSEN 

- Winkels van buiten kernwinkelgebied 
verplaatsen of openen 2e vestiging. 

- Tijdelijke invulling van pop-up 
winkels. 

- Tijdelijke invulling of maskering van 
leegstand. 

- Onderzoeken van mogelijke 
belemmeringen bij bewoners bij 
uitbreiding horecafunctie. 

- Versterken van het 
voetgangersgebied 

- Parkeersituatie verbeteren : 
o Eerst voor korte termijn 
o Daarna aansluiting bij situatie 

Hof-Noord. 

3. 
ONDERNEMERS 

- Blijvend betrokkenheid ondernemers 
stimuleren 

ORGANISATIE 

RESULTAAT 

www.hartvanbergeijk.nl 
centrummanager@cmbergeijk.nl 

Stichting Centrummanagement Bergeijk 
Postbus 82 
5570 AB Bergeijk 


