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1. Inleiding 

Centrummanagement Bergeijk 

Sinds 2014 is onder de vlag van Centrummanagement de 

samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en 

gemeente in het centrum van Bergeijk geïntensiveerd, met 

als doel het economisch klimaat en de aantrekkings-

kracht van het centrum te verbeteren. En niet zonder suc-

ces. Het centrum van Bergeijk heeft zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot een goed functionerend centrum met aan-

trekkelijk en onderscheidend aanbod ten opzichte van verge-

lijkbare centra. De verblijfswaarde is versterkt, er is sprake 

van een laag leegstandsniveau, het centrum heeft een mooi 

evenementenprogramma en er staan een aantal goede vast-

goedontwikkelingen op stapel. Ondernemers, gemeente en 

vastgoedeigenaren leveren hier via Centrummanagement 

structureel hun bijdrage aan. Daarmee ligt er een stevige 

basis, met perspectief, waarop kan worden voortborduurt.  

 

Blijvende inzet nodig 

Blijvende inzet is hard nodig.  Een sterk centrum vergt sa-

menwerking en juist nu, door de Coronacrisis, is dit belang-

rijker dan ooit. Centrummanagement Bergeijk wil samen met 

haar partners een volgende stap zetten om het centrum 

toekomstbestendig te houden. Dit is vertaald in voorliggend 

Toekomstplan Centrummanagement 2021 - 2024.  

 

Opbouw 

Voorliggend toekomstplan geeft een overview van: 

• Een evaluatie over de afgelopen 4 jaar, met een door-

kijk naar de actuele accenten en opgaven. Zie figuur 

2.1. 

• Een vertaling hiervan naar de ambitie en doelstellin-

gen voor de komende jaren.  

• De aanzet voor de uitwerking van de centrale thema’s 

en projecten voor 2021 – 2024.  

• Een vertaling hiervan naar aanpassingen in de organi-

satie- en financieringsstructuur, om deze zaken effec-

tief te kunnen oppakken.  

 

2. Evaluatie en doorkijk naar actuele opgaven 

Reflecterend op de afgelopen 4 jaar is men tevreden over de 

activiteiten die het Centrummanagement heeft opgepakt. Een 

groot deel van de projecten die in het Meerjarenprogramma 

2017-2020 stonden, zijn gerealiseerd. In 2020 zijn sommige 

werkzaamheden wat gestagneerd, maar dat heeft alles te 

maken met Corona. In onderstaande figuur is per thema be-

noemd wat er per thema bereikt is en wat de centrale accen-

ten en opgaven vormen voor de komende jaren. Dit vormt de 

opmaat voor het projectenprogramma voor de komende ja-

ren.  
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Figuur 2.1: Activiteiten en opgaven voor de toekomst 

Resultaten 2017 - 2020 Centrale opgaven 2021 - 2024 

Versterken aantrekkelijkheid en verblijfswaarde Marktplein 

- Aanzienlijke versterking horecastraat, met de komst van Tante Thee, Bergeijk Centraal (broodjes-

bar) en een Italiaanse ijssalon (opening eerste kwartaal 2021).  

- Verkenning aanpak pleinwand. Een volledige herontwikkeling blijkt helaas kostentechnisch niet 

haalbaar.  

- Ontwikkeling terrassenbeleid, waarbij Centrummanagement als klankbord heeft opgetreden. Lobby 

voor opheffen parkeerplaatsen bij horeca. Deze zijn (nog niet) opgeheven, maar er wordt wel ge-

keken naar oplossingsrichtingen.  

De verblijfskwaliteit in een centrum wordt steeds belangrijker voor een goed functioneren. Het centrum 

moet een aangename plek zijn voor de consument om elkaar te ontmoeten. Het Marktplein, zeker met 

de versterkte horeca-functie eromheen, vervult hier een prominente rol in. Vanuit de visie op het Markt-

plein als een ‘verblijfsplein’ dient er opnieuw naar de inrichting te worden gekeken. Hoe kan er meer 

levendigheid op het plein ontstaan en hoe kan het plein aantrekkelijker worden gemaakt voor het orga-

niseren van evenementen? Hoe kan het verkeer het beste worden afgewikkeld en hoe kan de parkeer-

functie het beste worden ingepast, zonder zo min mogelijk afbreuk te doen aan de verblijfskwaliteit? 

Continue aandacht voor inrichting, uitstraling en bereikbaarheid 

- Sfeerverlichting en –muziek 

- Hanging baskets 

- Kerstboompjes 

- Keurmerk Veilig Ondernemen behaald 

- Training dementievriendelijk Bergeijk 

- Met de komst van Albert Heijn op ’t Hof zijn er zorgen over de bereikbaarheid en de drukte met 

auto’s in het centrum, ook in relatie tot de verblijfskwaliteit. Tevens zijn er zorgen of het aantal 

parkeerplaatsen in het centrum wel toereikend is. Het nauwlettend monitoren hiervan, en anticipe-

ren daar waar nodig, is essentieel voor het economisch functioneren van het centrum.  

- De bewegwijzering naar het centrum vanaf de invalswegen en in het centrum kan nog verbeterd 

worden. Dit is in 2017 ook al als opgave benoemd, maar dit is nog niet opgepakt. De gemeente is 

hiervoor in de lead.  

- Er dient aandacht te zijn voor de bereikbaarheid van het centrum tijdens verbouwingswerkzaam-

heden, o.a. op de Burg. Magneestraat en op ’t Hof. Ondanks de werkzaamheden dienen de win-

kels toegankelijk te blijven.   

- Met de nieuwe ontwikkelingen in het centrum (komst AH en veranderende rol Marktplein) dient er 

mogelijk ook opnieuw kritisch te worden gekeken naar de verkeersontsluiting in het centrum.  

Aanbodversterking en leegstandsbestrijding. Focus op concentratie rondom het Hof 

- De afgelopen jaren is het leegstandspercentage in het centrum van Bergeijk afgenomen, het aantal 

winkels is ongeveer gelijk gebleven. Wel zijn de winkels gemiddeld gezien groter geworden, waar-

door het aanbod in winkelmeters is toegenomen. De leegstand ligt ruim onder het gemiddelde van 

de provincie Noord-Brabant. Momenteel staan er slechts 2 panden leeg. Een enkele ondernemer 

zou graag een groter pand betrekken, maar dat is momenteel niet voorhanden.  

- Opvang kandidaat ondernemers. Nieuwe ondernemers zijn Polo Smak (supermarkt), The Joy Of 

(café) en pop-up store Anders van Smaak, die uiteindelijk een permanente vestiging gaat openen 

in het pand van het Chinees restaurant. Daarnaast is uiteraard het Rabobank pand mooi heringe-

vuld met medische functies.  

- Realisatie transformatiefonds. Een tweetal ondernemers maken hier momenteel gebruik van.  

- Klankbord Hof Noord (verplaatsing AH). O.a. bereikt dat de stoep bij het Vershof verbreed wordt.  

- Klankbord ontwikkeling Elzenhof. 

Hoewel leegstand momenteel geen probleem vormt voor het centrum van Bergeijk, kan dit naar de toe-

komst wel weer een aandachtspunt zijn, o.a. vanwege de gevolgen van de Corona-crisis. Bij het aan-

trekken van nieuw aanbod dient er met name gekeken te worden welke doelgroepen het centrum van 

Bergeijk wil binden, en welk aanbod dan nog gemist wordt (bijv. aanbod voor jongeren). Daarnaast ligt 

met name in een toenemende functiemenging de toekomst omdat het accent in centra verschuift van 

een ‘place to buy’ naar een ‘place to meet’. Wanneer de marktvraag voor detailhandel en horeca af-

neemt en een herinvulling met deze functies niet meer haalbaar zou zijn, kunnen bijvoorbeeld ook re-

creatieve- maatschappelijke-, creatieve en culturele functies een goed alternatief zijn voor herinvulling 

van panden. Dergelijke functies dragen bij aan de sociale meerwaarde die een centrum heeft te bie-

den.  
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Focus in evenementen 

In de wijze waarop evenementen georganiseerd worden, is de afgelopen jaren een professionalise-

ringsslag doorgevoerd.  

- De werkgroep Evenementen is nu enkel nog verantwoordelijk voor de jaarronde planning, coördi-

natie en afstemming tussen evenementen. Het bestuur wijst een budget toe en de werkgroep heeft 

de vrijheid gekregen om het budget te verdelen over een aantal evenementen.  

- De evenementen afzonderlijk worden opgepakt door projectgroepen. Er is een model draaiboek en 

begroting gemaakt waar de projectgroepen mee kunnen werken.  

- Georganiseerd zijn: winkelzondagen, Mode-event, Smaekvol Bergeks, Hop op ’t Hof, Teutendagen, 

Intocht Sint, Eindejaarsactie, Koningsdag, Moederdagactie, Bergeijk Remembers, Prijzenfestival, 

Ladies Night, Kerstmarkt. In 2020 zijn veel evenementen niet doorgegaan vanwege Corona. Wel is 

er een vakantieprogramma georganiseerd tijdens de zomer van 2020. Het Pleinfeest 550 jaar Stad 

heeft geen doorgang gevonden, omdat er geen kartrekker te vinden was.   

- Wanneer er meer grip is op wie het centrum van Bergeijk zich wil richten, en voor welke doelgroepen 

het aanbod nog achter blijft, zouden er ook nog gericht evenementen en activiteiten opgezet kunnen 

worden die bepaalde doelgroepen aanspreken, zoals jongeren.  

- Door het Marktplein meer ‘compatible’ in te richten, kunnen er mogelijkheden ontstaan om hier 

laagdrempelig activiteiten te kunnen organiseren. De zomeractiviteiten hebben aangetoond dat 

hiermee veel reuring wordt gecreëerd en dat dat de Bergeijkenaar aanspreekt.  

- De communicatielijnen tussen het bestuur, de werk- en projectgroepen moeten korter, waardoor 

het contact en de communicatie in relatie tot de evenementen wordt verbeterd. Het invullen van 

een format voor een bondig projectplan (waarmee een subsidie-aanvraag voor een evenement ge-

daan wordt) zou hieraan bijdragen.  

 

Versterking profilering Bergeijk centrum en haar ondernemers 

- Er is een huisstijl ontwikkeld. Voor het beeldmerk wordt aangesloten bij de lijn van de gemeente 

Bergeijk, die nog niet is vastgesteld.  

- De website is gelanceerd. 

- De cadeaubon is gelanceerd.  

- Er worden via social media regelmatig berichten gepost. Tevens wordt er incidenteel geadverteerd 

in de regio.  

- Er zijn diverse fysieke promotiematerialen ingezet, zoals een flyer en sprokkeltasje. 

- Door middel van acties worden de commerciële momenten zoals de feestdagen en Moederdag 

beter benut. 

- Er is een glossy ontwikkeld, hiervoor staat de dummy klaar. I.v.m. Corona is deze nog niet gelan-

ceerd.  

- De samenwerking met TIP / VVV is vergroot (wandel en fietsroutes met rust op ’t Hof) 

- Er heeft een training gastvrijheid plaatsgevonden.  

- Meerdere bedrijven hebben een meertalige menukaart ingevoerd. 

- Sommige ondernemers zoeken elkaar op bij de ontwikkeling van arrangementen / duo-deals.  

- Door de promotie en profilering sterker als ondernemers op te pakken, is ook de samenwerking 

tussen ondernemers op dit vlak geïntensiveerd. 

Door de activiteiten op het gebied van marketing en promotie meer richting te geven, kunnen deze doel-

treffender worden ingezet. Hiervoor is inzicht nodig in:  

- De (potentiele) doelgroepen in Bergeijk (waar komt de klant vandaan, wat is het profiel van de klant 

en waar kunnen we nog nieuwe klantgroepen aanboren?). Betrokkenen zijn van mening dat vanuit 

de regio en toeristische verblijfsaccommodaties nog meer bezoekers getrokken kunnen worden. 

Het aanbod in Bergeijk is immers qua branchering, schaalgrootte, segmentering steeds onderschei-

dender in de regio.  

- Waarom komt men naar Bergeijk (onderscheidend vermogen)? Ook dit kan per doelgroep verschil-

len, waardoor elke doelgroep op een andere manier getriggerd kan worden. Denk aan aanbod, 

evenementenprogrammering, (kortings)acties etc. 

- Via welke media zijn de doelgroepen het beste te bereiken en voor wat voor type boodschap zijn 

zij gevoelig? De centrale boodschap zou daarbij nog wat specifieker en origineler kunnen zijn. ‘Win-

kelen, horeca, beleving’ is te weinig onderscheidend, terwijl Bergeijk wel onderscheidend is.  

 

Meten = weten 

- Door de centrummanager wordt in samenspraak met de werkgroepen jaarplannen opgesteld.  

- Er is financieel inzicht in de thema’s en projecten.  

Door meer zicht te krijgen op het economisch effect van activiteiten (bezoekersaantallen, bestedingen, 

herkomst), kunnen activiteiten nadrukkelijker gestuurd worden. Bovendien kunnen dergelijke gegevens 

ook potentiele ondernemers aanspreken zich in Bergeijk te vestigen.  
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Organisatiestructuur 

- De samenwerking en het organiserend vermogen van ondernemers is verbeterd, ook met de ho-

reca. Gezamenlijk worden evenementen en promotie sterker opgepakt. Het motiveren van mensen 

om actief een steentje bij te dragen blijft echter een aandachtspunt naar de toekomst.  

- Centrummanagement en Winkelhart combineren jaarlijks de ledenvergadering. 2 keer per jaar 

wordt er structureel met het bestuur van de Winkelhart en met het Centrummanagement overlegd. 

Dit gebeurt ook met de Raad van Toezicht.  

- De rol van de Centrummanager is meer coördinerend neergezet, omdat de activiteiten voor 2017 

te veel op de Centrummanager leunde (te weinig organiserend vermogen bij de ondernemers). 

Bovendien zijn de gelden en het aantal uren van de Centrummanager ontoereikend om veel uitvoe-

rende zaken op te pakken.   

- De opgave voor de komende jaren is om te verkennen of overlegstructuren in toenemende mate in 

elkaar geschoven kunnen worden. Enerzijds wordt er op strategisch niveau met de gemeente via 

verschillende organisaties geschakeld, zoals Centrummanagement, Winkelhart en Beleef Bergeijk 

/ Citymarketing. Beleef Bergeijk en Winkelhart zijn bijvoorbeeld bestuurlijk niet aangehaakt op het 

Centrummanagement en vice versa. Door overlegstructuren en budgetten wat meer in elkaar te 

schuiven, kan er mogelijk meer efficiency en slagkracht worden gerealiseerd.  

- Voor de organisatie van evenementen en promotie-gerelateerde activiteiten wordt er een groot ap-

pel gedaan op de inzet van ondernemers. Meer vrijwillige en professionele ondersteuning hierin 

zou kunnen bijdragen aan een volgende professionaliseringsslag, mits de ondernemers wel zelf de 

regie in handen blijven houden. Wanneer dit niet het geval is, ontstaat de valkuil dat de uitvoering 

van werkzaamheden te veel afhankelijk is van één of enkele personen.  

- De uren die voor de Centrummanager beschikbaar zijn, zijn te beperkt om het volledige takenpakket 

op te pakken. Dit is eigenlijk sinds de oprichting van Centrummanagement het geval. Deels hangt 

dit ook samen met het feit dat de secretariële werkzaamheden ook bij de Centrummanager terecht 

komen.  

- De afstand tussen de achterban van het Winkelhart en het Centrummanagement is gevoelsmatig 

te groot. Dit heeft te maken met beperkte wederzijdse informatie-overdracht en het feit dat beide 

clubs een eigen bestuur hebben. Ook hangt dit deels samen met het feit dat de functie van Cen-

trummanager coördinerend van aard is, waardoor sommige ondernemers het gevoel hebben dat 

de Centrummanager te veel op afstand staat.   

Financieringsstructuur 

- In 2017 was het de ambitie om meer budgetten te generen door op projectbasis financiering bij 

ondernemers lost te weken, provinciaal en gemeentelijk te bekijken of er subsidies kunnen worden 

losgeweekt en of er nieuwe leden kunnen worden geworven voor de VVE. Wanneer dit bewerkstel-

ligd kon worden, lag er wellicht ook een grotere bijdrage van de gemeente in het verschiet.  

- Wanneer de inkomsten van 2016 vergeleken worden met 2020, dan hebben er nauwelijks wijzigin-

gen opgetreden. Wel is het Centrummanagement in staat geweest om meer subsidies voor evene-

menten te krijgen via Beleef Bergeijk.   

Het huidig budget van het Centrummanagement is ontoereikend om de ambitie in zijn geheel te reali-

seren.  

- Hoewel de gemeente ook via Beleef Bergeijk bijdraagt aan het centrum (via de evenementen) net 

als andere gemeenten, blijft het rechtstreekse budget aan Centrummanagement achter ten op-

zichte van vergelijkbare plaatsen. Een grotere bijdrage vanuit de gemeente zou gelegitimeerd zijn. 

Dankzij Corona is een grotere bijdrage nog extra hard nodig.   

- De vastgoedeigenaren de ambitie gesteld om een Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ) op te 

richten per 1 januari 2022, waardoor alle vastgoedeigenaren gaan bijdragen. 

- Tot slot liggen er kansen om meer cofinanciering los te weken bij Beleef Bergeijk. 
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 3.  Vertaling naar ambitie en doelstellingen  

3.1  Ambitie   

Uit de gesprekken met de betrokkenen bij het Centrumma-

nagement blijkt dat de ambitie uit 2017 nog altijd hout snijdt. 

Het welkom-, gastvrijheids- en huiskamergevoel is bepalend 

voor wie het centrum van Bergeijk wil zijn. Wel is men van 

mening dat het gevoel van ‘voor elkaar en met elkaar’, wat 

ook zo typerend is voor Bergeijk, nog wat sterker mag door-

klinken in de ambitie en de activiteiten. Hier is de ambitie 

voor de komende jaren mee verrijkt.  

 

De komende jaren willen de samenwerkende partijen in het 

centrum werken aan de volgende ambitie: 

 

Ambitie 

Bergeijk-centrum geeft je een warm welkom: een gevoel van 

thuiskomen. In Bergeijk is men er voor elkaar en met elkaar. 

Daarom excelleert het centrum van Bergeijk in service, gastvrij-

heid, een persoonlijke benadering en de menselijke maat. Dit 

komt tot zijn recht in de winkels, horecavoorzieningen, evene-

menten, promotie en fysieke omgeving, waarbij het totaalbeeld 

klopt en op elkaar is afgestemd. Bezoek en hogere bestedingen 

worden hierdoor gestimuleerd.   

 

3.2  Doelstellingen 

Om de ambitie te bereiken, rekening houdend met de huidige 

kansen en uitdagingen, wordt ingezet op de volgende doel-

stellingen: 

1. Inzicht in wie er waarom naar het centrum komt en wil 

komen met als doel sturing te geven aan de projecten, 

effecten te kunnen meten en de bekendheid en aan-

trekkingskracht van het centrum te vergroten. 

2. Verbetering van de ruimtelijke inrichting waarbij het 

(recreatief)gebruik, de bereikbaarheid en parkeermoge-

lijkheden en de consumentbeleving in onderlinge wissel-

werking worden beoordeeld.  

3. (multifunctionele) aanbodversterking en leegstandsbe-

strijding met een grote sociale meerwaarde. 

4. Vergroten van de (maatschappelijke) betrokkenheid bij 

Centrummanagement in het algemeen en de evenemen-

ten in het bijzonder.  

5. Het vereenvoudigen van de samenwerkingsverban-

den met partners, zodat er minder overleg en afstem-

ming nodig is om zaken gerealiseerd te krijgen.  

6. Vergroten van de financiële middelen om boven-

staande doelstellingen te kunnen bereiken.  

 

4.  Thema’s & projecten 2021 – 2024 

 

4.1 Ontwikkeling strategische visie  

Uitgangspunt  

Het centrum in Bergeijk is veelzijdig in termen van gebruik, 

bezoekmotief, doelgroepen, aanbod, etc. Om het centrum 

gericht door te kunnen ontwikkelen is het van belang om 

deze facetten op elkaar af te stemmen en te kunnen focus-

sen. Dat kan door het ontwikkelen van een strategische visie: 

waar is het centrum voor bedoeld, voor wie en wanneer? 

Daarmee wordt een centrale onderlegger gecreëerd dat als 

vertrekpunt kan fungeren voor de (door)ontwikkeling en invul-

ling van de projecten die opgepakt worden door het Centrum-

management. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanspreken 

van specifieke doelgroepen (zoals de doelgroep 18 – 25 

jaar), het aantrekken van bepaald aanbod, het organiseren 

van evenementen voor specifieke doelgroepen, een keuze 

voor bepaalde online en offline communicatiekanalen en de 

‘tone of voice’ van de boodschap die je wilt overbrengen. Een 

dergelijke strategische visie kan ook gezien worden als een 

Post-Corona plan om straks met volle vaart voort te kunnen 

bouwen aan een sterk centrum voor Bergeijk. Van belang is 

dat de strategische visie past binnen de kaders van het DNA 

van Bergeijk. Afstemming en samenwerking met de ge-

meente Bergeijk en Beleef Bergeijk / Citymarketing is 

daarom van groot belang op dit thema.  

 

Mogelijke projecten 

- Uitzetten van bezoekersonderzoek en/of het ophalen 

van klantgegevens bij ondernemers. Hieraan koppelen 

een structureel meetinstrument, waarmee bezoekersont-

wikkelingen (aantallen en herkomst) gemonitord kunnen 

worden. Dit geeft interessante informatie voor evaluatie 

en ontwikkeling van Centrummanagement, maar ook 

voor potentiele ondernemers. 

- Het uitwerken van de (potentiele) klantprofielen en 

welke het meest kansrijk zijn. Eerste denkrichtingen:  

o Bergeijk blinkt steeds meer uit in het ge-

vestigde aanbod t.o.v. de regio. Daardoor 

kan het een aantrekkelijke aankooplocatie 

zijn voor de dorpen in de directe regio, 

wanneer hier meer bekendheid aan wordt 

gegeven. 

o Toeristen weten nog te weinig de weg naar 

het centrum te vinden, terwijl het aanwezig 

aanbod hun veel te bieden heeft.  

o Door de gevolgen van Corona zijn veel 

consumenten gericht op hun lokale cen-

trum. Dit biedt mogelijkheden om inwoners 

van Bergeijk te binden aan het centrum. 

- Het onderscheidend vermogen van het centrum voor de 

verschillende doelgroepen vaststellen en het uitwerken 

van een hernieuwde marketing- en promotiestrategie 

die hierbij aansluit. De centrale boodschap die je wilt 

richten aan de diverse doelgroepen, uiteraard in lijn met 
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het vastgestelde DNA en beeldmerk van de gemeente. 

De communicatiekanalen, promotiematerialen en acties 

richting de klant hierop aanpassen en bijsturen.    

- Op basis van (potentiele) klantgroepen beoordelen welk 

aanbod wordt gemist (in functies en activiteiten / eve-

nementen) en hier de projecten van Centrummanage-

ment op aanpassen.   

 

Ideeën  

Eerste ideeën zijn om de online marketing te versterken, de pro-

motie richting o.a. de directe regio te vergroten (Eersel, Lommel, 

Dommelen, Veldhoven en Valkenswaard), acties op te zetten die 

het lokaal kopen stimuleren en Bergeijk-centrum via trekkers in 

de regio te profileren (denk aan Bax Tenten en De Neut).     

 

Trekker 

Het bestuur van het Centrummanagement in samenwerking 

met de werkgroep profilering centrum en ondernemers, ge-

meente en Beleef Bergeijk / Citymarketing. Mogelijk met ex-

terne ondersteuning 

 

4.2 Verbetering van de ruimtelijke inrichting  

 

Uitgangspunt 

Met de komst van Albert Heijn naar ’t Hof dient er continue 

aandacht te zijn voor het (recreatief) gebruik, de bereikbaar-

heid en parkeermogelijkheden en de consumentbeleving in 

het centrum. Het Centrummanagement dient de ontwikkelin-

gen hieromtrent nadrukkelijk te volgen.  

 

Daarnaast liggen er kansen om de verblijfskwaliteit op het 

Marktplein te optimaliseren. De centrale vraag is hoe het 

plein levendiger en aantrekkelijker kan worden, door het toe-

voegen van sfeer en beleving, herinrichting (o.a. verkeer en 

parkeren), maar ook te kijken naar de mogelijkheden met het 

plein om deze toegankelijker te maken voor (kleinschalige) 

evenementen.  

Mogelijke projecten 

- Meedenken over de inrichting en uitstraling van het 

Marktplein en omgeving. Vergroening, de routing voor 

auto’s (weg tussen kerk en plein), meer ruimte voor ter-

rassen, het gelijkvloers maken van weg en plein, het cre-

ëren van shared space, het deels overdekken van het 

plein en het toevoegen van speelgelegenheid zijn denk-

richtingen. Er zijn ideeën om het plein compatible te ma-

ken, zodat eenvoudig(er) evenementen of acties georga-

niseerd kunnen worden, ook op kleine schaal.  

- Monitoring parkeerdruk. Er zijn zorgen over dat de be-

nodigde parkeervoorzieningen een negatief effect heb-

ben op de bereikbaarheid, ruimtelijke inrichting en con-

sumentbeleving in het centrum. Er wordt gekeken naar 

nieuwe langparkeermogelijkheden net buiten het kern-

winkelgebied. Een parkeerkelder voor bewoners onder 

te nieuw te realiseren Albert Heijn zou een slimme op-

lossing zijn, maar hiervoor is onvoldoende budget be-

schikbaar vanuit de gemeente. 

- Verkeersontsluiting centrum. Met de nieuwe ontwikke-

lingen in het centrum dient er mogelijk ook opnieuw kri-

tisch te worden gekeken naar de verkeersontsluiting in 

het centrum.  

- Toevoeging van bewegwijzering, zowel naar het cen-

trum vanaf de invalswegen als in en rond het centrum. 

Hierdoor kan de vindbaarheid van het centrum (o.a. 

vanaf invalswegen) en de routing verbeterd worden.  

- Aandacht voor planning en fasering bouwwerkzaam-

heden. In combinatie met Corona is het van belang ex-

tra aandacht te hebben voor de economische effecten 

en planning van bouwwerkzaamheden, o.a. met de 

bouw van AH en de wegwerkzaamheden aan de Burg. 

Magneestraat. Het Centrummanagement dient hier een 

actieve bijdrage aan te leveren.  

Trekker 

Werkgroep Ruimtelijk Economische Infrastructuur 

 

4.3 (Multifunctionele) aanbodversterking en leegstands-

bestrijding  

 

Uitgangspunt 

Hoewel leegstand momenteel geen probleem vormt voor het 

centrum van Bergeijk, kan dit naar de toekomst wel weer een 

aandachtspunt zijn, o.a. vanwege de gevolgen van de Co-

rona-crisis. Bij het aantrekken van nieuw aanbod dient er met 

name gekeken te worden welke doelgroepen het centrum 

van Bergeijk wil binden, en welk aanbod dan nog gemist 

wordt (bijv. aanbod voor jongeren). De strategische visie 

vormt hier een belangrijke onderlegger voor. Daarnaast ligt 

met name in een toenemende functiemenging de toekomst 

omdat het accent in centra verschuift van een ‘place to buy’ 

naar een ‘place to meet’. Wanneer de marktvraag voor detail-

handel en horeca afneemt, kunnen bijvoorbeeld ook recrea-

tieve- maatschappelijke-, creatieve en culturele functies een 

goed alternatief zijn voor herinvulling van panden. Dergelijke 

functies dragen bij aan de sociale meerwaarde die een cen-

trum heeft te bieden.  

 

Mogelijke projecten 

• Blijvend inzetten op versterking van het aanbod, leeg-

standsbestrijding en transformatie van langdurig leeg-

staand vastgoed met de instrumenten die daar nu al 

voor worden ingezet.  

• Passend maatschappelijk en/of creatief aanbod een plek 

geven binnen het centrum en hier nadrukkelijk aandacht 

voor hebben.  

• Het toevoegen van recreatieve voorzieningen, zodat het 

centrum aantrekkelijk wordt om te recreëren.  

 

Trekker 

Werkgroep Ruimtelijk Economische Infrastructuur 
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4.4 Evenementen 

 

Wanneer er meer grip is op wie het centrum van Bergeijk 

zich wil richten en voor welke doelgroepen het aanbod nog 

achterblijft, zouden er gericht evenementen en activiteiten 

opgezet kunnen worden die bepaalde doelgroepen aanspre-

ken, zoals jongeren of gezinnen. Het thema ‘voor elkaar en 

met elkaar’ kan een belangrijke rol krijgen in de verdere door-

ontwikkeling van evenementen, door vrijwilligers en vereni-

gingen nadrukkelijker te verbinden aan het evenementenpro-

gramma. Tot slot kan de professionalisering van de evene-

mentenorganisatie verder worden opgepakt, door een aantal 

verbeteringen door te voeren in de organisatie.  

 

Mogelijke projecten 

• Binden van vrijwilligers: een strategie uitzetten voor 

het werven van meer vrijwilligers (‘handjes’) ter onder-

steuning bij evenementen en activiteiten. Denk aan or-

ganisaties zoals (jongeren)verenigingen, Scouting, Har-

monie, Kindervakantiewerk, Piepteuten enz. Deze vrijwil-

ligers kunnen gegroepeerd worden in een vrijwilligers-

club. Voor de evenementen-organisatie wordt er nu een 

groot appel gedaan op de inzet van een aantal onderne-

mers. Door de vrijwilligers bijvoorbeeld ‘extra’s’ te geven 

in het centrum van Bergeijk bij de ondernemers, wordt 

lokaal kopen gestimuleerd en komt er een sterkere ver-

binding tot stand met de vrijwilliger en de Bergeijkenaar 

in het algemeen. Hiervoor kan er ook gekeken worden 

naar actieve bewoners in het centrum.    

• Bergeijkse organisaties betrekken: in samenwerking 

met Bergeijkse verenigingen / bedrijven kunnen er meer 

kleinschalige evenementen / activiteiten op het Markt-

plein worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan or-

ganisaties zoals de Scouting, maar ook bijv. de harmo-

nie en de fitness (bijv. een bootcamp in Bergeijk).  

• Strategisch plan doorvertalen: wanneer inzichtelijk is 

op welke doelgroepen het centrum zich extra wil richten, 

kan bekeken worden of het huidige evenementenaanbod 

hier voldoende op aansluit, of dat het wellicht interessant 

is nog specifiek evenementen- en activiteitenaanbod 

voor bepaalde doelgroepen te ontwikkelen.  

• Format voor projectplan evenementen: door een bon-

dig projectplan voor evenementen voorwaardelijk te stel-

len voor het toekennen van subsidie, wordt de voorberei-

ding en de communicatie verder geprofessionaliseerd. 

Een dummy voor een projectplan is reeds voor handen, 

maar deze wordt nog onvoldoende gebruikt.   

• Verbinding Winkelhart en Centrummanagement: het 

aanhalen van een sterkere verbinding is een breder or-

ganisatorisch vraagstuk, maar komt o.a. tot uiting in de 

afstemming en communicatie over evenementen. In 

hoofdstuk 5 worden hier oplossingsrichtingen voor aan-

gedragen.  

 

Trekker 

Werkgroep Evenementen 

  

5.  Aanpassingen in de organisatiestructuur 

Op een aantal niveaus is het zinvol aanpassingen in de orga-

nisatie door te voeren, om het functioneren van de organisa-

tie te optimaliseren.  

 

Afstemming Centrummanagement en Winkelhart 

De afstand tussen de achterban van het Winkelhart en het 

Centrummanagement is gevoelsmatig soms nog te groot, ter-

wijl de activiteiten van beide organisaties in elkaars ver-

lengde liggen. Daarom is het advies deze organisaties na-

drukkelijker met elkaar te laten samenwerken, zonder dat 

beide organisaties ‘in elkaar opgaan’. Een volledige integratie 

is niet mogelijk, omdat ondernemers via de eigen vereniging 

hun belangen moeten kunnen behartigen. Dit is niet mogelijk 

via het Centrummanagement, omdat deze organisatie het al-

gemeen belang dient. De volgende aanbevelingen worden 

gedaan: 

• Creëer overlap in de afvaardiging van ondernemers in het 

bestuur Centrummanagement en het bestuur Winkelhart, 

zodat afstemming wordt bevorderd.  

• Pak de communicatie met de achterban voortaan geza-

menlijk op (denk aan voortgang projecten, delen succes-

sen etc). Dit kan via gezamenlijke bijeenkomsten, maar 

ook door integratie van de schriftelijke communicatie. Za-

ken die de belangenbehartiging betreffen dienen wel ge-

scheiden door het Winkelhart te worden opgepakt.  

• Organiseer één keer per jaar een afstemmingsmoment 

tussen de afzonderlijke werkgroepen en het bestuur Cen-

trummanagement. De werkgroep dient dan het jaarplan in 

en er wordt geëvalueerd over het afgelopen jaar. Door de 

voortgang ook terug te koppelen naar de ondernemers-

achterban wordt de voortgang ook zichtbaar. Belangrijk 

hierbij is wel om te vermelden dat er ruimte voor creativi-

teit moet blijven bestaan voor de invulling van de thema’s 

van de werkgroepen.   

• Organiseer de bestuursvergaderingen van het Winkelhart 

tegelijkertijd met de bestuursvergaderingen van het Cen-

trummanagement (bijv. na elkaar) en beleg de secretari-

aatsvoering bij één persoon. Ook hierdoor wordt de com-

municatie en de agenda-voering tussen beide organisa-

ties bevorderd.  

 

Aanpassingen uitvoeringsorganisatie 

Vanuit het bestuur Centrummanagement is er bij de werving 

van een nieuwe Centrummanager voor gekozen de functie 

van Centrummanager in te vullen vanuit een coördinerende 

rol. Reden hiervoor is enerzijds dat het budget en daarmee 

de ureninzet ontoereikend is om een groter, uitvoerender ta-

kenpakket op te pakken en anderzijds wanneer de uitvoering 



Advies 
Toekomstplan Centrummanagement Bergeijk 2021 - 2024 

 dinsdag 8 december 2020 8 

 

 
te veel bij één persoon komt te liggen, het organiserend ver-

mogen van de partners afneemt. Hierdoor wordt de organisa-

tie te afhankelijk van één persoon. Dit was ook de uitkomst 

tijdens de evaluatie van 2017.  

 

Het advies van BRO is om deze redenen dat de rol van Cen-

trummanager het beste als een coördinerende functie neer-

gezet kan blijven worden. De afgelopen jaren tonen aan dat 

dit bijdraagt aan de professionaliteit en de slagkracht. Wel is 

het zinvol om met de nieuwe ambities, zoals uitgezet in dit 

plan, te beoordelen of de aanwezige kennis, ervaring én tijd 

voldoende in huis is om de ambities te realiseren. Over de 

gehele linie achten wij de organisatie Centrummanagement 

daar toe in staat, waarbij (professionele) ondersteuning op 

een aantal vlakken wenselijk kan zijn. Daarnaast kan de 

communicatie tussen ondernemers en Centrummanagement 

worden verbeterd, wanneer de Centrummanager niet meer 

belast wordt met secretariële werkzaamheden. Het advies 

van BRO is als volgt: 

• Uitwerking van de strategische visie en de vertaling hier-

van naar marketing, communicatie en evenementen. Ge-

zien de (beleids)ontwikkelingen op dit vlak en de know-

how binnen andere organisaties, wordt dit in samen-

spraak met de gemeente, Beleef Bergeijk / Citymarketing 

en de eigen werkgroep opgepakt. Ook het bestuur van 

Centrummanagement dient hier een rol in te pakken. Ge-

zamenlijk dient bekeken te worden of externe ondersteu-

ning gewenst is.  

• Professionele uitvoeringskracht werven voor secretariële 

ondersteuning en communicatie. Bij voorkeur combineren 

met secretariaatswerkzaamheden voor andere organisa-

ties, zoals Winkelhart en Beleef Bergeijk. Door dit geza-

menlijk met andere organisaties in Bergeijk op te pakken, 

kan er een slag gemaakt worden in de (professionalise-

ring van de) communicatie en het secretariaat.  

• Het motiveren van ondernemers en bijvoorbeeld ook 

(centrum)bewoners voor een actievere betrokkenheid. 

Bijvoorbeeld door het leveren van ‘handjes’ om evene-

menten voor te bereiden. In dit toekomstplan is de ambitie 

uitgesproken dat hiervoor de samenwerking met bewo-

ners en verenigingen geïntensiveerd wordt, om zo meer 

vrijwillige slagkracht te bereiken.  

 

Intensiveren samenwerking met andere organisaties 

In Bergeijk zijn er verschillende organisaties actief die zich 

deels met dezelfde thema’s bezighouden. Het betreft Cen-

trummanagement, Winkelhart en Beleef Bergeijk / Citymarke-

ting. Door overlegstructuren en budgetten meer in elkaar te 

schuiven, kan er mogelijk meer efficiency en slagkracht wor-

den bereikt.  

• Op het thema marketing, promotie en evenementen kan 

er nagedacht worden om de coördinerende werkzaamhe-

den te integreren in één organisatieoverstijgende werk- of 

projectgroep waarin de bovengenoemde organisaties sa-

menwerken. Dit kan een opstap vormen om uiteindelijk 

als gemeente ook één budget te gaan toekennen voor 

deze zaken gemeente breed, waarbinnen de organisaties 

tezamen kijken naar onderlinge budgetverdeling op pro-

jecten.  

• Wanneer bovenstaande organisaties op secretariële on-

dersteuning en interne communicatie gaan samenwerken 

(onderbrengen bij één persoon of bedrijf), wordt sneller 

helder waar overlap ligt in thema’s en werkzaamheden. 

Bovendien wordt er efficiency bereikt in de communicatie.  

• Het eventueel delen van een gezamenlijke werkplek kan 

ook bijdragen aan een positieve kruisbestuiving en af-

stemming.  

• Door op bestuursniveau de diverse organisaties sterker 

te laten samenwerken, kan het thema cultuur (via Beleef 

Bergeijk / Citymarketing) ook sterker verankerd worden 

binnen Centrummanagement.  

Dergelijke praktische aanpassingen kunnen een opmaat zijn 

om naar de toekomst zaken sterker te gaan integreren. Be-

langrijk om op te merken is, dat dit slechts een eerste denk-

richting is. Verdieping en overleg met andere organisaties is 

nodig om tot een passend advies te komen. Daarbij dient te-

vens opgemerkt te worden dat volledige integratie van de or-

ganisaties niet wenselijk is. De organisaties dienen hiervoor 

te veel verschillende belangen en hebben hun eigen doelstel-

lingen.  

6.  Aanpassingen in de financieringsstructuur 

Het huidig budget van het Centrummanagement is ontoerei-

kend om de ambitie in zijn geheel te realiseren. Het bestuur 

zal een meerjarige financiële raming opstellen.  

 

Om meer financiële middelen beschikbaar te krijgen wordt in-

gezet op: 

• Aanvullend budget gemeente: ten opzichte van andere 

plaatsen draagt de gemeente maar beperkt bij aan Cen-

trummanagement (zie figuur 6.1). Gemiddeld genomen 

financiert de gemeente drievierde van het budget wat in-

gelegd wordt door ondernemers. In de gemeente Berge-

ijk is dit maar 50%. Hierbij dient wel opgemerkt te wor-

den dat de gemeente via Beleef Bergeijk ook nog inves-

teert in het centrum van Bergeijk. Dit is echter in veel an-

dere plaatsen ook het geval, buiten het budget van Cen-

trummanagementorganisaties.  

• BIZ Vastgoed: middels een Bedrijven Investeringszone 

gaan alle vastgoedeigenaren in het centrum van Berge-

ijk structureel bijdragen. Hiermee wordt het budget van-

uit de vastgoedsector (momenteel circa € 5.000,-) naar 

verwachting ruim verdubbeld.  De eerste geluiden bij 

vastgoedeigenaren over de BIZ zijn positief. Ambitie is 

deze per 1 januari 2022 in te voeren. Om dit te bereiken, 

dient er komend jaar gewerkt te worden aan een Busi-

nessplan en het verwerven van draagvlak. Van belang is 
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om er rekening mee te houden dat de lastenverzwaring 

voor eigenaar-gebruikers binnen proportie blijft, omdat 

zij ook al via de reclambelasting meebetalen.  

• Cofinanciering Beleef Bergeijk: er liggen kansen om 

middels cofinanciering meer budgetten los te weken bij 

deze organisatie om evenementen mogelijk te maken in 

het centrum van Bergeijk.  

• Indexering reclamebelasting. De reclamebelasting is 

de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Door deze te in-

dexeren, kan het budget hieruit wat verhoogd worden.  

 

Figuur 6.1: Onderzoek Platform Binnenstadsmanagement 2016 

 

 

  


