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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, gastvrijheid, een persoonlijke 

benadering en de menselijke maat. Dit komt 

tot zijn recht in de winkels, 

horecavoorzieningen, evenementen, 

promotie en fysieke omgeving, waarbij het 

totaalbeeld klopt en op elkaar is afgestemd. 

Bezoek en hogere bestedingen worden 

hierdoor gestimuleerd. 

Verbetering ruimtelijke 

inrichting

Continue aandacht voor het gebruik, 

de bereikbaarheid, 

parkeermogelijkheden en de 

consumentenbeleving.

(Multifunctionele) 

aanbodversterking en 

leegstandsbestrijding

Van ‘place to buy’ naar ‘place

to meet’ en blijvende 

aandacht voor 

leegstandsbestrijding.

Ontwikkeling 

strategische visie

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 

aantrekkingskracht van het 

centrum te vergroten.

Evenementen

Vergroten van de 

(maatschappelijke) 

betrokkenheid bij 

evenementen in het centrum. 

Optimaliseren van de 

organisatie

Vereenvoudigen van de 

samenwerkingsverbanden en het 

realiseren van efficiëntere 

communicatielijnen 

Vergroten van de 

financiële middelen

Inzetten op een groter budget voor 

centrummanagement om de gestelde 

doelen te realiseren.

Organisatie en financiering

• Inzicht in klantgroepen en bezoekersaantallen

• Uitwerken (potentiële) klantprofielen

• Hernieuwde marketing- en promotiestrategie

• Beoordelen welk aanbod wordt gemist door de (potentiële) 

klantgroepen (in functies, activiteiten en evenementen)

• Meedenken inrichting en uitstraling marktplein en omgeving

• Monitoring parkeerdruk 

• Kritische blik op de verkeersontsluiting 

• Toevoeging van bewegwijzering

• Aandacht voor planning en fasering bouwwerkzaamheden

• Blijvend inzetten op versterking van het aanbod, 

leegstandsbestrijding en transformatie van leegstaand vastgoed

• Passend maatschappelijk en/of creatief aanbod een plek bieden in 

het centrum

• Toevoegen van recreatieve voorzieningen in het centrum

• Binden van vrijwilligers (‘handjes’)

• Betrekken Bergeijkse verenigingen en bedrijven

• Evenementen-aanbod afstemmen op doelgroepen

• Format voor projectplan evenementen voorwaardelijk stellen

• Inzetten op aanvullend budget vanuit de gemeente Bergeijk

• Oprichten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren

• Mogelijkheden uitbreiding cofinanciering Beleef Bergeijk onderzoeken

• Indexering reclamebelasting

• Verdergaande afstemming Centrummanagement en Winkelhart

• Uitvoeringsorganisatie wordt coördinerend neergezet. (Professionele) 

ondersteuning verbreden daar waar nodig. 

• Intensiveren samenwerking met Beleef Bergeijk / Citymarketing


