
 

DOE MEE MET HET 
DORPSPLATFORM 

Om de inwoners van Aarle-Rixtel meer te 
betrekken bij een aantal zaken die in het 
dorp aandacht verdienen heeft het Dorps-
platform Aarle-Rixtel op 23 maart in de 
Dreef een bijeenkomst gehouden. Doel 
van de bijeenkomst was voor een aantal 
thema's die het dorp raken, werkgroepen 
te vormen waaraan betrokken inwoners 
kunnen gaan meedoen. 
In drie groepen hebben de 33 aanwezigen 
resp. het thema Zorg & Welzijn, Jeugd- & 
Jongerenwerk en Leefbaarheid & Wonen 
besproken. Daarbij kwamen vragen als 
"Wat verstaan we onder het thema?" "Kan 
'n werkgroep voor het thema zinvol zijn?" 
en "Hoe zou de aanpak moeten zijn?" aan 
de orde. 
 
De groep Zorg & Welzijn stelt vast dat dit 
thema veel onderwerpen omvat. Maar ook 
dat zorg en welzijn niet te scheiden zijn. 
Leden van het Team Zorg & Welzijn Aarle-
Rixtel geven aan dat korte lijnen en goede 
coördinatie leiden tot snellere herkenning 
en oplossing van de hulpvraag. Een werk-
groep Zorg & Welzijn kan een mooie aan-
vulling zijn om bij concrete punten hulp te 
bieden. 
Uit de groep willen 10 mensen verder met 
het thema aan de slag. Vervoer naar het 
Eetpunt is het eerste knelpunt waarvoor zij 
een oplossing willen gaan bedenken. 
 
De groep Jeugd- & Jongerenwerk vindt  
dat de focus moet liggen op tieners die 
naar het middelbaar onderwijs gaan. Het  
is belangrijk deze groep bij activiteiten in 
het dorp betrokken te houden. OJA en 
Cendra spelen hierin een grote rol. Ook 
andere verenigingen en sportclubs zijn 
belangrijk voor  het verenigen en actief 

houden van de jeugd. Hierbij moeten zij 
niet concurreren maar elkaar versterken. 
Geformuleerde actiepunten zijn:  
a) Dorpsplatform gaat een bijeenkomst 
organiseren met alle verenigingen, clubs 
en organisaties in Aarle-Rxitel die jeugd 
en jongeren tot hun doelgroep hebben. 
b) Lieshout kent een team waarin allerlei 
mensen zitten die in een vroeg stadium 
problemen bij/met jongeren kunnen con-
stateren. Dorpsplatform gaat uitzoeken 
hoe dit werkt en of dit ook nuttig is voor 
Aarle-Rixtel. 
 
De groep Leefbaarheid & Wonen vindt de 
volgende onderwerpen onder het thema 
vallen: 
a) Woningen voor jeugd bouwen zodat zij 
in Aarle-Rixtel kunnen blijven wonen. 
b) Voorzieningen in het dorp intact houden 
en zo mogelijk versterken omdat dit de 
leefbaarheid bevordert. 
c) Openbaar vervoer verbeteren en goede 
auto- en fietsverbindingen zodat reistijd 
binnen de één tot anderhalf uur valt. 
d) Sociale cohesie bevorderen, dit ver-
groot het veiligheidsgevoel en betrokken-
heid van de inwoners. 
In welke vorm deze onderwerpen aan te 
pakken is nog niet duidelijk. Wel hebben 
enkele mensen uit de groep aangegeven 
hierover verder te willen praten. 
 
Alle groepen willen op de een of andere 
manier doorgaan met hun thema. Dus de 
eerste stap om inwoners te betrekken bij 
het Dorpsplatform is gezet. 
Heeft u ook interesse om mee te praten 
over een van de thema's of wilt u mee-
doen met het Dorpsplatform geef dan uw 
naam op via info@dorpsplatform.nl. 
 
Kijk op de website www.dorpsplatform.nl 
voor meer informatie of volg het Dorps-
platform Aarle-Rixtel via Facebook. 
 

 


