Aarle-Rixtel 2030
een toekomstvisie

Luchtfoto gemaakt door Lévien van Kooten

Een toekomstvisie beschrijft ideeën over hoe de toekomst er uit zal zien. Maar het
geeft ook aan wat er dan gerealiseerd mag zijn. Het zorgen voor meer leefbaarheid
en levendigheid in het dorp staat centraal in de missie van Dorpsplatform Aarle-Rixtel.
Om die reden hebben wij het thema 'leefbaarheid' als richting gebruikt bij het
opstellen van dit document. Naast het 'toekomstplaatje van 2030' hebben we ook een
gewenste richting opgeschreven in de vorm van een advies voor Gemeente Laarbeek.

Uitgangspunten*
Het aantal inwoners in Laarbeek van 65
jaar en ouder neemt fors toe; ongeveer
25% meer tot 2030.
Het aantal inwoners tot 20 jaar neemt
met 11% af; het aantal inwoners tussen
40 en 60 jaar neemt met 21% af.
Het aantal éénpersoonshuishoudens
stijgt met 46%.
*Bronnen: CMS d.d. 17 december 2019 en Woonvisie Laarbeek 2017-2021

WONEN EN RUIMTELĲKE ORDENING

Vergrĳzing
Het aantal inwoners van 60 jaar en ouder is
flink gestegen. In 2030 wonen er minder
kinderen in Aarle-Rixtel.

Woonbehoefte
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt
sterk toe. Daarbij verwachten we ook een
flinke stijging van andere woonvormen. De
behoefte aan 'woonplekken' zal richting
2030 ook enorm toenemen.

ADVIES
Investeer in de ontwikkeling van kleinere wooneenheden - 1 tot 2 personen - vooral gericht op
starters en senioren. Belangrijk is dat er een goede verhouding ontstaat tussen koop, huur en sociale
huurwoningen. Gestapelde bouw en een beperkte uitbreiding in de 'buitenschil' moet niet worden
uitgesloten, wanneer de aanwas van nieuwe woonplekken niet anders te behalen is.
Het aantrekkelijke van wonen in Aarle-Rixtel ligt onder andere in de prettige verhouding tussen groen
en verharding (stenen). Die verhouding moet behouden blijven!
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ONDERWĲS
Minder gespecialiseerd
onderwĳspersoneel
Er zijn minder leerlingen, waardoor ook
minder personeel nodig zal zijn. Het
aantrekken van gespecialiseerd
onderwijspersoneel is hierdoor lastiger.
De klassen bestaan steeds meer uit een
combinatie van meerdere jaargroepen bij
elkaar (combinatieklassen).

Eén onderwĳslocatie
Vanwege het lagere aantal leerlingen staat
er in 2030 nog één onderwijsgebouw in het
dorp (Heindertweg - Schoolstraat).

ADVIES
Denk na over het in stand houden van één onderwijslocatie met voldoende gespecialiseerd
(onderwijs)personeel. Voor de schoolgaande kinderen is het belangrijk dat ze bij voldoende
leeftijdsgenootjes in de klas komen te zitten.
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VOLKSGEZONDHEID

Behoefte aan Zorg
In 2030 doet men steeds vaker een beroep
op (gespecialiseerde) zorg. Patiënten
worden eerder naar huis gestuurd,
waardoor er thuis ook meer behoefte is aan
zorg, begeleiding en verpleging. Ouderen
blijven in 2030 langer
zelfstandig wonen.

Zorg breidt zich uit
Thuiszorg breidt zich uit. Denk aan
persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk,
en andere vormen van begeleiding
(boodschappen, afspraken maken,
administratie et cetera). Het 'nabuurschap',
de vrijwillige hulp van buren en vrijwilligers,
is toegenomen.
Centrale regie en eenheid binnen de
volksgezondheid is meer aanwezig.

ADVIES
Stimuleer het regisseursschap! Eén centrale zorginstantie coördineert en faciliteert. Zorgaanbieders
moeten gaan samenwerken en hun efficiëntie verhogen. De thuiszorg zal vanuit één centraal
zorgkantoor worden aangestuurd, waarbij bestaande zorgleveranciers de diensten aanleveren.
Ondersteun en faciliteer burgerinitiatieven gericht op vrijwilligerswerk met ondersteuning vanuit de
gemeente. Creëer hierbij een financieel 'vangnet' op basis van voorwaarden en biedt de benodigde
kennis en ervaring aan.
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(DETAIL)HANDEL, INDUSTRIE EN NĲVERHEID

Industrie &
Milieumaatregelen
Bestaande (grote) bedrijven zijn nog steeds
in Aarle-Rixtel gevestigd, maar niet verder
uitgebreid. Voor deze bedrijven ligt de
nadruk op het zich houden aan het milieu,
zoals beperken van stank- of
geluidsoverlast, zorgen voor minder uitstoot
van schadelijke stoffen of
energiebesparende maatregelen treffen.

Beeld: RTV Kontakt

Detailhandel
De detailhandel komt steeds verder onder
druk te staan door de aanwezigheid van
twee supermarkten, de groei van internet
shoppen en het ontbreken van opvolgers
voor bestaande winkels en winkelpanden.

ADVIES
Stimuleer het behoud van de primaire voorzieningen, zoals de bakker, slager, groenteman. Zo kunnen
inwoners van Aarle-Rixtel altijd de basisboodschappen in het dorp blijven doen. Specialistische
winkeltjes, zoals Snoeperij Jantje, Bob's Vinyl, Fairyland en Deel Interieuradvies, moeten behouden
blijven. Deze vorm van kleinschalige detailhandel past bij het karakter van Aarle-Rixtel en zorgt ook
voor (winkel)bezoekers van buiten het dorp.
Voor het vergroten van de leefbaarheid in het dorp is een gepaste aankleding van de Dorpsstraat van
groot belang. Zo blijft de straat aantrekkelijker voor winkeliers en het winkelend publiek.
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SPORT, RECREATIE EN TOERISME

Meer sport & recreatie
De behoefte aan sport en recreatie neemt
in alle vormen eerder toe dan af. Vooral bij
ouderen zien we meer behoefte aan
sporten, omdat zij meer tijd hebben en ook
actiever bezig moeten én willen zijn met
hun gezondheid.

Afname vrĳwilligers
Door minder subsidiegelden, de vergrijzing
en minder interesse/tijd voor
vrijwilligerswerk, wordt het voortbestaan
van verenigingen en stichtingen steeds
lastiger.

ADVIES
Stuur aan op meer samenwerking tussen de verschillende sportclubs. Het intensiever gebruik van
elkaars sportvelden en accommodaties is hierbij een aandachtspunt.
Investeer in goed uitgeruste en onderhouden speelveldjes voor kinderen en jongeren,
verdeeld over het dorp.
Aarle-Rixtel staat bekend om haar Brabantse gemoedelijkheid en aandacht voor culturele en
historische waarden. Stimuleer het kenmerkende element door een prominentere presentatie van
Aarlese monumenten met medewerking vanuit de Heemkamer en Aarlese musea.
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MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Hogere verkeersintensiteit
Het verkeer blijft toenemen in het dorp
wanneer we niets veranderen. Dit blijft
zorgen voor parkeerproblemen in de
Dorpsstraat en geluidsoverlast van het
doorgaand verkeer.
De roep om het aanleggen van
omleidingsroutes of alternatieven wordt
richting 2030 steeds luider. Met als doel:
minder verkeersdrukte in het dorp.

Meer fietsers
De verwachting is dat meer mensen (vooral
ouderen) vaker zullen gaan fietsen. Fietsen
is een duurzamere manier van verplaatsen
naar het werk. Dit komt ook door de
populariteit van de elektrische fiets.

ADVIES
Ontlast de kern van Aarle-Rixtel door het tegengaan van doorgaand verkeer. Neem hiervoor
maatregelen in regionaal verband (in overleg met de provincie). Stimuleer verkeersmaatregelen
waardoor de snelheid op de toegangswegen meer 'in lijn' ligt met de bebouwde kom.
De toegankelijkheid van de trottoirs voor wandelende ouderen en minder validen moet verbeterd
worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de Dorpsstraat een meer meanderend karakter te geven.
Hierdoor is het dan ook mogelijk om bredere parkeerplaatsen voor auto's te realiseren.
In overleg met andere gemeenten kan men aandacht besteden aan veilige fietsroutes in de regio.
Met name omdat meer elektrische fietsen en ouderen op de fietspaden aanwezig zullen zijn.
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COLOFON
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft ten
doel het in stand houden en het bevorderen van
de leefbaarheid van Aarle-Rixtel, het fungeren
als gesprekspartner voor de lokale bevolking,
behartigen van lokale belangen bĳ de gemeente
Laarbeek en het bevorderen van woon-en
leefklimaat in Aarle-Rixtel. Daartoe heeft zĳ een
aantal werkgroepen opgericht en geactiveerd
teneinde genoemde doelen te bereiken.
Jeugd en Jongeren
Voor het behartigen van belangen van jeugd- en
jongerenorganisaties
Leefbaarheid en Wonen
Gericht op de leefbaarheid en het woonplezier in
het dorp Aarle-Rixtel.
Verkeer
Samen met inwoners zoeken naar oplossingen
voor verkeersproblemen of -knelpunten.
Zorg en Welzĳn
Met thema’s gericht op zorg (voor elkaar) en het
samen leven in de wijk.
Leefbaarheidssubsidie
Een subsidie gericht op het ondersteunen van
initiatieven van vrijwilligers, die ten goede komt
aan de leefbaarheid in Aarle-Rixtel.
Diverse ad hoc werkgroepen
Momenteel hebben we de werkgroepen:
N279-N615
Kerk en kerkplein
Buitengebied

Wilt u reageren op 'Toekomstvisie
Aarle-Rixtel 2030' of heeft u nog andere
vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op!
www.dorpsplatform.nl
info@dorpsplatform.nl
verkeer@dorpsplatform.nl
facebook.com/dorpsplatformaarlerixtel
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