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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

De gemeente Laarbeek heeft in 2006 een integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (iDOP) 

opgesteld voor Aarle-Rixtel. Het iDOP is een op uitvoering gericht plan om de leefbaarheid 

in kleine kernen zoals Aarle-Rixtel te verbeteren. Het iDOP van Aarle-Rixtel is tot stand 

gekomen vanuit de visie van haar bewoners. De gemeenteraad van Laarbeek heeft de kern 

en de projecten bezocht en heeft zich vervolgens positief uitgesproken over het programma. 

De acties die zijn beschreven in het iDOP zijn verder uitgewerkt in De oplegger.  

 

In het iDOP en De oplegger is de uitwerking van een centrumvisie voor Aarle-Rixtel 

aangeduid als sleutelproject. Deze centrumvisie vormt de afstemming en/of integratie 

tussen diverse andere projecten die door de bewoners genoemd zijn, zoals 

gemeenschapshuis, accommodatie OJA, serviceloket en versterking van de middenstand. 

De valkuil is dat bovenstaande aspecten los van elkaar worden uitgewerkt. Het opstellen 

van een centrumvisie zorgt voor de juiste aandacht voor de ruimtelijke en functionele 

relaties tussen verschillende onderdelen.  

 

De opgave in Aarle-Rixtel is vrij omvangrijk, niet alleen in termen van de grootte van het 

plangebied, maar ook in termen van complexiteit: 

 Het private voorzieningenniveau (o.a. detailhandel en horeca) staat onder druk.  

De gemeente kan maar zeer beperkt sturen op het behoud van economische 

voorzieningen (winkels, horeca, et cetera), terwijl de lokale verwachting om iets te doen 

wel aanwezig is.  

 Ook publieke voorzieningen behoeven aandacht (OJA, de relatie met de excentrisch 

gelegen Dreef, de kerk, de bibliotheek et cetera). Welke basisvoorzieningen dienen in 

ieder geval behouden te worden en hoe?  

 De ruimtelijke kwaliteiten van Aarle-Rixtel (met name de Dorpsstraat) zijn groot en 

dienen behouden en versterkt te worden, maar zonder dat dit beperkingen oplevert voor 

de vitaliteit van het dorp. Het voorzieningenniveau mag niet in een keurslijf 

terechtkomen, flexibiliteit dient te worden gewaarborgd. 

 De centrumvisie moet helpen om het dorp vitaal te houden, maar wat betekent vitaliteit? 

Het gaat in Aarle-Rixtel om een breed scala van thema’s die in elkaar grijpen: verkeer, 

detailhandel, horeca, toerisme en recreatie, wonen, voorzieningen, parkeren, inrichting 

openbare ruimte, beeldkwaliteit gebouwen, sociale veiligheid, overlast, et cetera. 

 

 

 

HOOFDSTUK
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1.2 DOEL VAN DE CENTRUMVISIE 

Het doel van de centrumvisie is: 

HET BEREIKEN VAN EEN LEEFBAAR EN LEVENDIG CENTRUM VAN AARLE-RIXTEL 

Een leefbaar en levendig centrum, een centrum met activiteit, leidt ertoe dat mensen elkaar 

ontmoeten in het centrum. Op deze manier draagt een leefbaar en levendig centrum ook bij aan 

de sociale cohesie in Aarle-Rixtel. 

Een levendig centrum bestaat niet alleen uit activiteiten voor en door de mensen uit het dorp, 

maar kan ook bereikt worden door activiteiten voor (en door?) de omliggende dorpen en steden 

en voor toeristen. 

 

Wat verstaan we onder leefbaarheid en levendigheid? Dat operationaliseren we hier. Hierbij 

geven we meteen aan dat een aantal van deze zaken momenteel al in voldoende mate 

aanwezig is. 

Leefbaarheid: beeldkwaliteit, goede verlichting, bijpassend groen, sociale veiligheid, 

verkeersveiligheid, geen criminaliteit, betrokkenheid burgers, voldoende voorzieningen. 

Levendigheid: evenementen/festiviteiten, vertier en vermaak, diversiteit detailhandel en horeca, 

alle leeftijdsgroepen, mensen op straat. 

 

Het accent van deze centrumvisie ligt op: 

HET MAKEN VAN EEN STAP RICHTING UITVOERING 

Het belang van de centrumvisie ligt primair in de vertaling van de visie naar uitvoering. Het 

belang van het hebben van een gedegen analyse, visie en beleidskader voor toekomstige 

plannen en projecten (zoals een structuurvisie) is secundair. Er is behoefte aan het creëren van 

een uitvoeringsdrive bij inwoners, ondernemers en gemeente. Beschikbare informatie uit reeds 

uitgevoerde onderzoeken is voldoende om een analyse van het centrum en de omgeving te 

maken en om tot een goede visie te komen. 

 

Deze centrumvisie is niet alleen een ruimtelijk plaatje, maar vooral ook een strategie om 

ontwikkelingen te sturen en in te spelen op maatschappelijke trends. Het ruimtelijk aspect is 

hierin belangrijk, maar dit is niet het enige sturingsprincipe. De centrumvisie moet immers 

de leefbaarheid van het centrum behouden en vergroten en leefbaarheid bestaat uit meer 

dan alleen de indeling en kwaliteit van de ruimte. Juist ook met sociale innovatie, 

verbreding en samenwerking kan veel worden bereikt voor een leefbaarder centrum. 

 

1.3 UITGANGSPUNTEN 

Deze centrumvisie is niet voortgekomen uit een blanco startpunt. Naast de feitelijke situatie 

en trends voor Aarle-Rixtel, is in de centrumvisie rekening gehouden met de volgende 

(beleids)stukken: 

 Met de IDOP’s en de IDOP-Opleggers ligt er al een door het dorp en de raad gedragen 

basis als het gaat om projecten die opgepakt (moeten) worden. 

 Er ligt een nieuw komplan voor Aarle-Rixtel. Er ligt tevens een beeldkwaliteitplan van de 

Dorpstraat (Aarle-Rixtel) en er is een welstandsnota (2009) vastgesteld.  

 Voor Aarle-Rixtel hebben Stichting Platform Aarle-Rixtel en Stichting klankbord in 2008 

een eerste uitwerking voor een centrumvisie gemaakt. 

 

UITGANGSSITUATIE 
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Kortom, er ligt al een goede basis, maar die is of te zeer projectgericht (iDOP) of vooral 

conserverend en kaderstellend van aard (bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, 

welstandsnota) of nog onvoldoende verbreed en uitgewerkt (eerste uitwerkingen voor 

Aarle-Rixtel).  

 

De toegevoegde waarde van deze centrumvisie is ons inziens dat deze toekomst- en 

ontwikkelingsgericht is, om meer richting te kunnen geven aan lopende en toekomstige 

projecten en initiatieven en om meer grip en sturing te krijgen op ontwikkelingen die op 

Aarle-Rixtel  af komen. Er worden duidelijk richtingen gekozen en accenten gelegd, waarbij 

de essentie is het versterken van het dorpscentrum als spil voor de leefbaarheid. 

 

De centrumvisie is opgesteld vanuit de volgende uitgangspunten: 

1. De woningbouwplannen die er liggen voorzien in de Laarbeekse behoefte tot circa 2028 

en zijn beschouwd als een vaststaand gegeven. 

2. Door de bezuinigingstaakstelling is er onduidelijkheid over het budget voor de 

uitvoering van onderdelen van de centrumvisies. Er is op dit moment geen financiële 

ruimte voor uitvoering van nieuw beleid.  

Het eerste betekent dat we relatief weinig aandacht besteden aan nieuwe woningbouw-

inbreidingen. Het tweede vraagt om helder ‘verwachtingsmanagement’ bij de bevolking, en 

het vraagt om een lange termijn visie waarmee private ontwikkelingen gestuurd kunnen 

worden en publieke investeringen gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. 

 

Hoewel de centrumvisie zich beperkt tot een visie op het centrum, kan dit natuurlijk niet los 

worden gezien van de omgeving en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Wij leggen 

deze relaties dan ook in de centrumvisie. 

 

1.4 STATUS 

De gemeenteraad heeft gevraagd om vanuit de bevolking een visie op het centrum van 

Aarle-Rixtel op te stellen. Dit betekent dat de gemeente afzonderlijk een besluit zal nemen 

over haar rol in en bijdrage aan de realisatie van deze centrumvisie.  

 

In de totstandkoming van deze centrumvisie is diverse keren een vertegenwoordiging van 

de inwoners betrokken. Om te voorkomen dat de wensen vanuit de inwoners en de bijdrage 

door de gemeente te ver uit elkaar zouden gaan lopen, heeft op diverse momenten 

terugkoppeling met het college van B&W plaatsgevonden. 

 

Wij hebben in voorliggende centrumvisie alle meningen en belangen meegewogen om te 

komen tot een visie die naar onze mening haalbaar en uitvoerbaar is. 

 

1.5 LEESWIJZER 

Deze centrumvisie mag geen document voor in de la worden. Het doel van dit document is 

om leidraad en handvat te zijn voor tal van acties en ideeën om deze tot uitvoering te 

brengen. Dit document en het proces om dit document op te stellen moeten het startpunt 

worden van een golf van kleinere en grotere positieve veranderingen. Daarom is dit 

document ingedeeld in een deel A en een deel B.  

 

TOEGEVOEGDE WAARDE 

UITGANGSPUNTEN 
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Deel A bevat de centrumvisie en is de leidraad voor het uitvoeren van acties en het 

genereren van nieuwe ideeën. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de visie: het wensbeeld voor de toekomst en de ambities die hierin 

leidend zijn. De strategie, instrumenten en maatregelen voor de uitvoering staan in 

hoofdstuk 3. 

 

Deel B bevat de stappen die gezet zijn om tot deze centrumvisie te komen. 

De aanpak om te komen tot de centrumvisie staat in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft de 

analyse van Aarle-Rixtel en omgeving, de kwaliteiten en trends voor de toekomst. Als 

inspiratie voor de toekomst geeft hoofdstuk 6 een groslijst van mogelijke acties per ambitie. 
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2 Visie en wensbeeld 

Dit hoofdstuk beschrijft een wensbeeld voor de toekomst van het centrum van Aarle-Rixtel. 

Deze beschrijving geeft weer hoe het centrum van Aarle-Rixtel er over 15 tot 20 jaar uit ziet. 

Vervolgens geeft dit hoofdstuk aan welke ambities ten grondslag liggen aan deze visie. Ter 

verduidelijking van dit hoofdstuk is in bijlage 1 een visiekaart toegevoegd. 

2.1 VISIE: WENSBEELD VOOR DE TOEKOMST 

Aarle-Rixtel is een klein, actief dorp in de gemeente Laarbeek. De oude historische linten en 

monumentale bebouwing bepalen hier sterk de sfeer. Het centrum van Aarle-Rixtel roept 

dat nostalgische gevoel op waar steeds meer mensen in deze tijd naar verlangen. In de 

omgeving van Aarle-Rixtel bevindt zich mooie, landelijke natuur met veel 

bezienswaardigheden en recreatieve mogelijkheden. Dit maakt het plaatje van een sfeervol, 

gezellig en gemoedelijk dorp in een echt Brabants landschap compleet. 

 

 
 

De detailhandel, recreatieve en culturele activiteiten concentreren zich rondom beide 

pleintjes en aan de Dorpsstraat die deze pleintjes verbindt. Er zijn nog steeds winkels die in 

alle dagelijkse levensbehoeften voorzien (bijv. supermarkt, bakker, slager, drogist). 

Daarnaast zijn er bijzondere, vaak kleine winkels bij gekomen die zich richten op de kansen 

in de omgeving en de trends in en om Aarle-Rixtel. Winkels op het gebied van biologische- 

en streekproducten, exclusieve producten en oude ambachten. Winkels waar je ook van 

buiten Aarle-Rixtel naartoe gaat, omdat je kwaliteit, ambachtelijkheid, persoonlijke aandacht 

en deskundig advies krijgt. In het centrum worden vele activiteiten en evenementen 

georganiseerd, van kleinschalig tot grootschalig, deels gericht op specifieke doelgroepen en 

deels gericht op een breed publiek. Deze laatste evenementen worden vanuit de hele regio 

bezocht. Er zijn leuke, afwisselende horecagelegenheden waar je een hapje kunt eten of 

gezellig kunt borrelen. 

 

 
  

 

SFEER, LEVENDIGHEID EN 

LEEFBAARHEID 

HOOFDSTUK
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Aarle-Rixtel is een ideale plek om te wonen doordat het dorp gelegen is in de Brainport-

regio waar voldoende werkgelegenheid is. Tevens ligt het in een landelijke, groene 

omgeving waardoor je er kunt onthaasten. Voor ouderen zijn er voldoende voorzieningen 

om er tot op hoge leeftijd (zelfstandig) te blijven wonen. Ook is het voor gezinnen een fijne 

plek doordat er voldoende onderwijsvoorzieningen en activiteiten zijn. 

Het centrum van Aarle-Rixtel is voor toeristen een perfect uitgangspunt om de omgeving te 

verkennen. Er zijn diverse arrangementen mogelijk waarbij je volledig opgaat in de rust en 

ruimte van de nostalgische, groene omgeving. Na afloop van de diverse activiteiten zijn er 

overnachtingsmogelijkheden. Ook is het een populaire plek waar mensen stoppen wanneer 

ze aan het wandelen en fietsen zijn, maar ook voor de mensen die aanleggen in de 

Waterpoort van de Peel. Aarle-Rixtel trekt hiermee vooral dagjesmensen uit de omliggende 

steden als Helmond en Eindhoven en mensen uit de wijde regio die er een weekendje 

tussenuit willen om tot rust te komen.  

 

Het centrum, het hart van Aarle-Rixtel, is de Dorpsstraat. Het bevindt zich tussen de twee 

pleinen. De pleinen vormen concentratiepunten van activiteiten, ontspanning en beleving. 

Hier concentreren zich cafés, terrassen, een hotel, culturele voorzieningen en horeca. Op de 

pleinen worden tal van activiteiten georganiseerd, van de grootschalige jaarlijks 

terugkerende festiviteiten tot kleinschalige activiteiten zoals een zondagmiddag vertier voor 

de kinderen. Het voormalige nonnenklooster is herontwikkeld tot een hotel met een grand 

café. 

 

Aan de Dorpsstraat bevindt zich de detailhandel, hier en daar afgewisseld door bijvoorbeeld 

een restaurant. De detailhandel heeft hier vele vormen, van dagelijks tot exclusief. De 

woonfuncties zijn in de loop van de tijd verplaatst naar de woonwijken. De detailhandel die 

verspreid in het dorp aanwezig was, heeft zich verplaatst naar de Dorpsstraat. De 

Dorpsstraat en de pleintjes zien er mooi uit. De historische bebouwing is grotendeels in 

originele staat en goed onderhouden. De gebouwen van de laatste decennia die niet passen 

in de beeldkwaliteit, zijn vervangen door nieuwbouw die eenheid vormt met de historische 

bebouwing. De inrichting van de openbare ruimte is verder verfraaid met bankjes, bloemen 

en planten en duurzame verlichting. 

 

De Dorpsstraat is als verkeersader van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en 

levendigheid van het centrum. Door de Dorpsstraat zijn winkels en voorzieningen goed 

bereikbaar voor de inwoners en de passanten en is er voldoende draagvlak voor 

detailhandel en horeca. Juist het feit dat in de Dorpsstraat zo gemakkelijk een snelle 

boodschap gedaan kan worden - het ‘stop & shop’ principe – zorgt ervoor dat winkels aan 

de Dorpsstraat een goed bestaansrecht hebben. De ondernemers en aanwonenden parkeren 

dan ook niet aan de Dorpsstraat, maar in de straten hier achter. Op deze manier is er altijd 

genoeg parkeerruimte voor de klanten. 

 

De verkeersveiligheid is in de loop der jaren sterk verbeterd. Doordat het plein van de 

Couwenbergh en de kerk, samen met het aangrenzende deel van de Dorpsstraat tot één 

plein is gemaakt is de veiligheid voor het langzame verkeer vergroot. Het plein, dat op 

trottoirniveau ligt, is toegankelijk voor verkeer, maar zorgt optisch voor een situatie waar de 

auto ‘te gast’ is. Hierdoor is het verkeer langzamer gaan rijden. Tevens wordt het plein 

gebruikt als feestplein bij grote evenementen. 

 

RUIMTELIJKE UITWERKING 



 CENTRUMVISIE AARLE-RIXTEL 

075175532:0.3 ARCADIS 11 

2.2 LEIDENDE AMBITIES 

De leidende ambities geven aan via welke wegen een leefbaar en levendig centrum bereikt 

kan worden. Ze liggen ten grondslag aan de visie en vormen de leidraad voor maatregelen 

en actie.  

De leidende ambities bouwen voort op de aanwezige kwaliteiten in Aarle-Rixtel en 

omgeving en verbinden deze kwaliteiten met de kansen die worden geboden door trends in 

Aarle-Rixtel, de omgeving en de maatschappij.  

De leidende ambities zijn: 

1. Centrum van belevenissen 

2. Geheel verzorgd 

3. Extensief ontspannen 

4. Exclusief op stap 

5. Tijd voor bezinning 

 

De leidende ambities vormen een algemeen toetsingskader voor ontwikkelingen in het 

centrum. Ontwikkelingen die in strijd zijn met één of meer van bovenstaande leidende 

ambities zijn in beginsel niet wenselijk. 

 

2.2.1 CENTRUM VAN BELEVENISSEN 

Aarle-Rixtel is een kern met een sterk verenigingsleven. Deze verenigingen organiseren veel 

activiteiten voor Aarle-Rixtel zoals Dorpsfeesten, het Klokkendorper Festival en de culturele 

activiteiten in het Kouwenbergs Kerkje. Een van de sterke kanten van het dorp is dat 

wanneer er wat georganiseerd wordt in het dorp, er vele mensen op af komen zowel uit het 

dorp zelf als uit de omgeving. Deze kracht om activiteiten te organiseren kan nog verder 

benut worden. Naast de grote activiteiten is er ruimte om meer frequente, kleinschalige 

activiteiten te organiseren op het gebied van uitgaan, vertier, cultuur en (dag)activitieten 

voor alle leeftijdsgroepen. 
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ANSICHTKAART UIT DE TOEKOMST: CENTRUM VAN BELEVENISSEN 

In het centrum van Aarle-Rixtel is van alles te beleven. Er worden vaak evenementen 

georganiseerd waarbij het hele dorp uitloopt en mensen uit de regio naar Aarle-Rixtel komen. 

Terrasjes zitten vol, mensen lopen op straat, op de pleintjes is van alles te zien/horen. Er spelen 

bandjes in cafés, er worden dag- en avondactiviteiten georganiseerd. Er is van alles te doen voor 

jong en oud.  

 

2.2.2 GEHEEL VERZORGD 

Doordat er een steeds grotere groep ouderen zal komen is het noodzakelijk om voldoende 

zorg- en gezondheidsvoorzieningen te creëren. De babyboomer is de aankomende senior. 

Dit is een generatie die veel heeft te besteden. Deze generatie is over het algemeen bereid 

om geld uit te geven aan zorg en gezondheid. Ook de jongere generaties tonen een steeds 

grotere interesse in gezondheid. Zorg- en gezondheidsvoorzieningen zijn bovendien een 

trekpleister voor toeristen, waarbij de trend is om te willen onthaasten. Deze voorzieningen 

completeren bijvoorbeeld het aanbod in de ontwikkeling van de jachthaven. 

Geheel verzorgd vraagt er ook om dat alle dagelijkse levensbehoeften binnen handbereik 

zijn: supermarkt, slager, bakker, kapper, groenteman en liefst ook speelgoedwinkel, 

huishoudzaak en bloemist. Dit is zeker voor minder mobiele senioren van groot belang. Ook 

voor gezinnen is dit een factor van belang bij keuze van een woonplaats. 

Enerzijds wordt Aarle-Rixtel, door de ambitie ‘geheel verzorgd’ goed te koppelen aan de 

landelijke omgeving en de nostalgie van het centrum, een plek waar jong en oud zich wil 

laten verzorgen en verwennen en zich gezond zal voelen. Anderzijds vraagt de vergrijzing 

en toenemende behoefte aan zorg ook om sociale cohesie: als inwoners voor elkaar zorgen, 

elkaar de helpende hand bieden en activiteiten organiseren om alle senioren betrokken te 

houden in de gemeenschap. 
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ANSICHTKAART UIT DE TOEKOMST: GEHEEL VERZORGD 

In het centrum van Aarle-Rixtel wordt ingespeeld op de behoefte van ouderen om elkaar te 

ontmoeten en om te genieten van een fitte, gezonde en verzorgde oude dag. Het dorp biedt 

alle (zorg)voorzieningen om er prettig te kunnen wonen. Het centrum biedt een plek waar je 

kunt onthaasten. Er zijn sport- en wellnessvoorzieningen, dagelijkse zorg en burenhulp. Ook de 

jongere generaties profiteren van deze voorzieningen. In combinatie met de landelijke, rustige 

omgeving is dit de ideale plek om je te kunnen ontspannen en zorgeloos en verzorgd te kunnen 

wonen of recreëren. 

 

2.2.3 EXTENSIEF ONTSPANNEN 

De omgeving van Aarle-Rixtel leent zich voor extensieve recreatie in de vorm van wandelen 

en fietsen. Bezienswaardigheden zijn bijvoorbeeld het kasteel Croy met de Croyse Hoeve, 

het klooster Heilig Bloed met de Brabantse Kluis op de Heikant en de karakteristieke 

bebouwing in het centrum van Aarle-Rixtel. Doordat mensen steeds meer op zoek zijn naar 

identiteit en authenticiteit van een plek is het centrum van Aarle-Rixtel dé plek om ‘terug’ te 

gaan in de tijd. Door middel van de verkoop van streekproducten, beleefbaar maken van de 

historie en tonen van bijvoorbeeld oude ambachten kan worden ingegaan op wens naar 

authenticiteit. De ontwikkeling van de Waterpoort De Peel biedt extra kansen om 

recreatievaarders een dag naar Aarle-Rixtel te trekken. 

 

 

ANSICHTKAART UIT DE TOEKOMST: EXTENSIEF ONTSPANNEN 

In het centrum van Aarle-Rixtel waan je je in het verleden. De mooie historische panden en de 

oude linten geven je een gevoel van nostalgie. Door de exclusieve winkeltjes en oude 

ambachten is het een plek waar je wilt stoppen. Er lopen veel wandelaars door het centrum en 

ook fietsers en recreatievaarders brengen een bezoek aan het centrum. Voor de inwoner van 

Aarle-Rixtel zijn er veel mogelijkheden om een ommetje te maken, te fietsen, een bijzonder 

winkeltje te bezoeken en een terrasje te pakken. De toeristen dragen bij aan een levendig 

centrum. 
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2.2.4 EXCLUSIEF OP STAP 

Door de chique uitstraling van de grote, historische panden en het kasteel Croy, het klooster 

Heilig Bloed met de Brabantse Kluis, een golfbaan in de buurt en de komst van de 

passantenhaven, kan Aarle-Rixtel inspelen op recreanten die meer gericht zijn op ‘luxe’ 

recreatie. Voor deze groep recreanten zijn gezondheid en wellness, lekker eten, bijzondere 

winkeltjes, een overnachtingslocatie van hoge kwaliteit en een gevoel van luxe belangrijk 

wanneer zij recreëren. Door hier op in te spelen kunnen deze recreanten het centrum van 

Aarle-Rixtel in worden getrokken.  

 

 
 

ANSICHTKAART UIT DE TOEKOMST: EXCLUSIEF OP STAP 

Het centrum van Aarle-Rixtel is een gezellig plek om naar toe te gaan. De vele exclusieve 

winkeltjes, de leuke terrasjes en restaurants, het bijzondere hotel en mooie, interessante 

plekken zoals een galerie, beeldentuin zorgen ervoor dat je er graag een nacht of twee verblijft. 

Vanaf de passantenhaven is het leuk om het centrum te bezoeken en je een dagje te laten 

verwennen. Ook is het na een dagje golfen een fantastische plek om een hapje te eten. Voor de 

inwoner van Aarle-Rixtel is er veel leven in het centrum, zijn er meer mogelijkheden om 

recreatief te winkelen en om op een terrasje te zitten of uit eten te gaan. 
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2.2.5 TIJD VOOR BEZINNING 

Mensen willen steeds meer onthaasten en op zoek gaan naar bezinning en persoonlijke 

ontwikkeling. De rustige en landelijke omgeving van Aarle-Rixtel is de plek om te 

onthaasten, zeker naast het rationele en drukke Brainport Eindhoven. Met de nabijheid van 

de Lourdesgrot in Mariahout, de Heikant met het klooster Heilig bloed, de historische sfeer 

rondom kasteel Croy en de watermaand kan Aarle-Rixtel inspelen op deze trend van 

onthaasting, bezinning en zelfontplooiing. Deze trend gaat vaak gepaard met aandacht voor 

een gezonde levensstijl, biologische- en streekproducten en duurzaamheid. Mensen zijn op 

zoek naar authenticiteit en willen terug naar hun ‘roots’. Aarle-Rixtel is een nostalgische 

plek in een prettige landelijke omgeving waar je jezelf kunt hervinden en ontplooien.  

 

 
 

ANSICHTKAART UIT DE TOEKOMST: TIJD VOOR BEZINNING 

Het nostalgische centrum van Aarle-Rixtel is in combinatie met de landelijke omgeving een 

prettige plek om te wonen en te verblijven. Aarle-Rixtel is de perfecte uitvalsbasis om de diverse 

bezienswaardigheden zoals de Lourdesgrot in Mariahout, het Missieklooster Heilig Bloed en 

kasteel Croy te bezoeken. Ook het centrum van Aarle-Rixtel zelf heeft wat bezinning betreft het 

een en ander te bieden: het Rijksmonument en in de toekomst voormalig klooster ‘huize Angela’ 

biedt de mogelijkheid om te overnachten, te mediteren en op het terras te zitten. Het 

Kouwenbergs kerkje biedt ruimte aan cultuur zoals concerten en exposities en tijdens de 

watermaand staan tal van duurzame wateractiviteiten op het programma. Ook is het centrum 

een plek om naar toe te gaan om aan de nostalgische sfeer te proeven. Door de historische 

straten, de leuke ambachtelijke winkels en de gezellige cafeetjes en restaurants is het een 

aangenaam contrast met de drukke brainport-regio en is het een perfecte plek om je te 

ontspannen. 
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HOOFDSTUK3 Uitvoering 

Dit hoofdstuk bevat de strategie om de centrumvisie uit te voeren, enkele instrumenten die 

hierbij bruikbaar kunnen zijn en een lijst van maatregelen die op kortere of langere termijn 

mogelijk zijn. De lijst met maatregelen is niet uitputtend en bovendien door de jaren heen 

aan verandering onderhevig. 

3.1 STRATEGIE EN ORGANISATIE VAN DE UITVOERING 

Van groot belang vinden wij het heldere onderscheid tussen het lange termijn wensbeeld en 

de mate van invloed hierop. De ambitie van de bevolking is groot. Dat is een goede basis en 

deze hebben we vastgelegd in de visie. Uitvoering van de visie zal stap voor stap gaan. 

Geen enkele partij heeft voldoende invloed om de centrumvisie zelfstandig te realiseren. Of 

de centrumvisie uiteindelijk gerealiseerd wordt, is van een groot aantal factoren afhankelijk. 

Van alle partijen is actie nodig en ‘zonder een beetje geluk vaart niemand wel’.  

 

Duidelijk is dat de gemeente de komende jaren geen grote investeringen 

in het centrum gaat doen. Ook zal zij niet de regie op de uitvoering op 

zich nemen. Door het grote aantal betrokken partijen is regie echter 

noodzakelijk. Ideeën, mensen, kansen, van binnen en buiten Aarle-Rixtel, 

moeten met elkaar in contact gebracht worden, aan elkaar geknoopt 

worden om de visie te realiseren. Overzicht, kansen zien, kansen grijpen, 

energie, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, weten wat er speelt, 

verbinden, stimuleren zijn allemaal nodig om regie te kunnen voeren. 

Om deze reden is ervoor gekozen te gaan werken met centrumregis-

seur(s). Deze centrumregisseur voert de regie. Hij regisseert de 

uitvoering. Om mensen en ideeën met elkaar te verbinden, om te 

inspireren en om een golf van veranderingen in gang te zetten, is kennis, 

enig aanzien en het wekken van vertrouwen nodig. Hiertoe vervullen een 

of enkele vrijwilligers uit het dorp de rol van centrumregisseur.  

 

De daadwerkelijke uitvoering van de centrumvisie ligt grotendeels bij 

ondernemers, verenigingen en andere partijen. De centrumregisseur(s) 

brengt mensen en ideeën met elkaar in contact, koppelt kansen aan 

potentiële initiatiefnemers, brengt zaken op gang met een goed gesprek. 

 

De centrumregisseur(s) moet aangestuurd worden. Het totaal moet 

bewaakt worden en er moet sprake zijn van democratische legitimiteit. 

Daarom wordt de aansturing van de centrumregisseur(s) neergelegd bij 

het dorpsplatform. Wij adviseren het college om een convenant met het dorpsplatform af te 

sluiten. In dit convenant kunnen over en weer afspraken gemaakt worden over rollen, 

taken, verwachtingen, prioriteiten en resultaten.  

Gemeente Dorpsplatform

Convenant

Ondernemers / 
Verenigingen / Burgers / 

Gemeente / enz.

Centrumregisseurs

Centrumvisie

Realisatie centrumvisie
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3.2 INSTRUMENTEN 

Er zijn diverse instrumenten mogelijk om onderdelen van de centrumvisie uitgevoerd te 

krijgen. Deze paragraaf geeft enkele suggesties. 

 

 Aantrekken en begeleiden van nieuwe ondernemers die het huidige aanbod aanvullen: 

zoeken van een (gezamenlijke) locatie, in contact brengen met de juiste mensen bij 

gemeente, andere ondernemers en verenigingen, inschakelen ondernemerscoach, 

bijvoorbeeld via KvK of SRE 

 Risicospreiding voor (startende) ondernemers: instellen van een 

dorpsontwikkelingsmaatschappij 

DE DORPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ 

De dorpsontwikkelingsmaatschappij is een manier om risico’s te spreiden en opbrengsten te 

delen. Het principe is dat een partij (ondernemer, bank, particulier, gemeente) geld investeert in 

de dorpsontwikkelingsmaatschappij en al naar gelang het aandeel van zijn investering, 

profiteert van het rendement. Met het beschikbare geld kan de dorpsontwikkelingsmaatschappij 

bijvoorbeeld een pand aankopen en verhuren of doorverkopen aan een of enkele ondernemers. 

Hiermee kan de dorpsontwikkelingsmaatschappij sturen op de plek en het type ondernemers. 

Er zijn vele varianten denkbaar. Als voorbeeld enkele mogelijkheden om het geld te vergaren: 

- donaties door of verkoop van aandelen aan inwoners 

- donaties door of verkoop van aandelen aan de lokale bank, de gemeente of de 

woningcorporatie  

- stoppende ondernemers verkopen hun pand aan nieuwe ondernemers tegen een licht 

gereduceerde prijs. De waarde van de reductie wordt omgezet in een aandeel in de 

dorpsontwikkelingsmaatschappij. De stoppende ondernemer deelt vervolgens in de 

opbrengsten. 

 

 Gezamenlijk initiatief door burgers in de vorm van een coöperatie 

 Gesprekken met (ex)winkeliers over wensen voor de toekomst en mogelijkheden om hun 

panden te laten benutten door nieuwe ondernemers 

DE COÖPERATIE 

In het Brabantse dorp Esbeek is door de inwoners met succes een coöperatie opgericht. Het 

principe werkt als volgt: 

Inwoners of personen met een aantoonbare band met het dorp kunnen lid worden van de 

coöperatie en hebben daarmee stemrecht. Bedrijven, verenigingen, stichtingen kunnen 

buitengewoon lid worden. Zij hebben geen stemrecht. Het bestuur wordt gekozen door de 

leden in de ALV en legt hier ook verantwoording aan af. De ALV is het hoogste orgaan binnen 

de coöperatie. 

De leden van de coöperatie kunnen aandelen/certificaten kopen. Met dit geld kan bijvoorbeeld 

een pand worden gekocht dat wordt ingezet voor het doel van de coöperatie.  ka. De waarde 

van de certificaten bedraagt 200, 500, 1000, 2000 of 5000 euro. Voor aandelen van 1000 euro en 

meer wordt een jaarlijkse rente van 3 procent betaald. De certificaten hebben het karakter van 

risicodragend kapitaal van de coöperatie.  

 

 Aankopen van panden die van groot belang zijn om ontwikkelingen op de juiste plek te 

realiseren. Dit kan gebeuren door de gemeente, maar ook door de 

dorpsontwikkelingsmaatschappij of door een bewonerscollectief. 

 Stimuleren sloop en vervangende nieuwbouw voor beeldverstorende bebouwing 
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 Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het centrum rekening houden met 

deze visie. De flexibiliteitbepalingen in het bestemmingsplan afstemmen op de wensen in 

de toekomst, bijvoorbeeld door wijzigingsbevoegdheden. Richting geven door bepaalde 

herbestemmingen van panden mogelijk (hotelfunctie in nonnenklooster) of juist 

onmogelijk (woonfunctie, appartementen, sloop voor bepaalde zeer waardevolle 

(winkel)panden) te maken 

STUREN MET HET BESTEMMINGSPLAN 

Veel dorpen kampen met het verdwijnen van winkels. Naast het feitelijke probleem van het 

verlies van de winkelfunctie, wordt hiermee ook het straatbeeld aangetast. Handhaven op de 

winkelbestemming uit het bestemmingsplan en daarmee dus bewoning tegen gaan, is een 

weinig populaire maatregel die bovendien bijna geen effect zal sorteren als er geen (nieuwe) 

ondernemers zijn. De voormalige winkelpanden veranderen zo veelal in woonhuizen.  

Er zijn voorbeelden van bestemmingsplannen waar de gemeente de eis stelt dat de eerste 

meters van het pand vanaf de straat gezien, als etalage ingericht moeten blijven. In de rest van 

het pand is bewoning mogelijk. In de praktijk krijgen deze etalages tal van invullingen: 

toeristische informatie, uitstalling/reclame voor een winkel elders in het dorp, mini-museum met 

bijvoorbeeld de historie van het dorp, enz.. 

3.3 UITVOERINGSPROGRAMMA 

Om bovenstaand wensbeeld te bereiken dient er op diverse punten actie te worden 

ondernomen. Als alles blijft gaan zoals het nu gaat, bestaat het risico dat de leefbaarheid en 

levendigheid in het centrum van Aarle-Rixtel steeds verder afneemt. Om de centrumvisie te 

realiseren moeten er veranderingen in gang worden gezet. Kortom, er is actie nodig.  

 

In de volgende paragrafen worden diverse suggesties voor maatregelen gedaan. De 

maatregelen komen voort uit een of meer van de leidende ambities. De lijst is tot stand 

gekomen door middel van werksessies met Aarle-Rixtel-kenners (inwoners met veel kennis 

van en grote betrokkenheid bij Aarle-Rixtel). Dit overzicht is per definitie niet volledig. Er 

zijn veel meer acties mogelijk om de visie te realiseren en er zullen steeds weer nieuwe 

ideeën voor acties ontstaan. Dit uitvoeringsprogramma is dus een levend document. 

 

In het uitvoeringsprogramma zit nog een grote uitdaging. Er kan namelijk spanning 

ontstaan tussen leefbaarheid en levendigheid. Nu al zorgt het verkeer in de Dorpsstraat 

voor levendigheid, maar dit gaat ten koste van leefbaarheidsaspecten als rust en 

verkeersveiligheid. Een ander voorbeeld is het creëren van levendigheid door terrassen, wat 

ook kan zorgen voor rumoer in de avonduren en dus verminderde leefbaarheid. De 

uitdaging is met maatwerk en goed overleg dit soort conflicten te vermijden. 

3.3.1 KORTE TERMIJN PROJECTEN 

1. Rondleidingen door het centrum 
Rondleidingen door het historisch centrum van Aarle-Rixtel. Openstellen kerk/kapel voor 

deze rondleidingen. 

2. Samenwerking tussen horecabedrijven 
Door middel van samenwerking leveren horecabedrijven hun bijdrage aan een leefbaar en 

levendig centrum. Wanneer er onderlinge afstemming is over bijvoorbeeld de doelgroep 

waar de cafés/restaurants zich op richten en de activiteiten die zij organiseren, versterken 

de horecabedrijven elkaar in plaats van dat ze elkaar beconcurreren.  
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3. Arrangementen met Kouwenbergs kerkje 
Het Kouwenbergse kerkje is een belangrijke culturele trekker voor het centrum van Aarle-

Rixtel. Door arrangementen aan te bieden blijven de bezoekers langer in het centrum. Een 

arrangement kan bijvoorbeeld zijn dat bij het concert kaartje een consumptiebon toegevoegd 

wordt voor een café in het centrum van Aarle-Rixtel. Ook kan gedacht worden aan een 

concertdiner-combikaartje waarbij de dinertijden rekening houden met de aanvangstijden 

van het concert. 

4. Arrangementen voor fietsers en wandelaars 
Fietsen en wandelen is een van de populairste bezigheden van toeristen in de omgeving van 

Aarle-Rixtel. Door het centrum van Aarle-Rixtel een opstappunt van routes te laten zijn 

kunnen bezoekers langer in het centrum gehouden worden. Men kan hier dan zijn auto 

parkeren en route-informatie verkrijgen. Dit in combinatie met arrangementen in de vorm 

van lunch, picknickmogelijkheden, ijs maken, boerderijbezoeken.  

Deze arrangementen kunnen op middellange termijn uitgebreid worden met bijvoorbeeld 

rondleidingen door het centrum, diner, overnachting, oud-hollandse spelenondernemers uit 

de omgeving zoals kasteel Croy, Lourdesgrot, minicamping, Bavaria en de passantenhaven 

e.d. 

5. Informatiepunt 
Er is behoefte aan een informatiepunt in Aarle-Rixtel waar alle informatie over Aarle-Rixtel 

en omgeving te vinden is. Hier dienen tevens alle arrangementen bekend te zijn (fietsen, 

wandelen, concerten in Kouwerbers kerkje e.d.). Het informatiepunt zal het meest kansrijk 

zijn op een locatie in het centrum die dagelijks geopend is. Verstrekken van informatie in 

een zaak die ook kan profiteren van de toeristen, zoals bakker of café, ligt voor de hand. 

6. Website met informatie en aanbod 
Door middel van een website met informatie over het centrum van Aarle-Rixtel kan een 

bredere doelgroep worden bereikt. Op de website wordt informatie getoond met betrekking 

tot de voorzieningen in het centrum, de activiteiten, de arrangementen, de dorpsfeesten, de 

bezienswaardigheden e.d. 

7. Activiteiten voor senioren 
De KBO en KVO in samenwerking met de (horeca)ondernemers kunnen diverse activiteiten 

in het centrum organiseren. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: dans (linedancing, 

volksdansen), kaarten (bijv. bridge), bingo, biljart, gezamenlijke lunch, kookmiddag, 

rollator- en scootmobielcursussen, computercursussen, koersbal en jeu de boules 

wedstrijden. 

8. Activiteiten voor jongeren 
In aanvulling op de activiteiten van OJA kunnen de volgende activiteiten voor jongeren 

georganiseerd kunnen worden: open podium voor bandjes, stijldanslessen, muziekles, 

talentenjacht, dartwedstrijden, happy hour, karaoke, filmmarathon, thema-avonden e.d. Dit 

kan bijvoorbeeld in een café of ‘s zomers op een van de pleinen plaatsvinden. 

9. Activiteiten voor babyboomers 
Deze groep is niet als groep georganiseerd en daardoor niet via een vereniging benaderbaar. 

Echter, een groot deel van de Aarlese bevolking valt in deze categorie. Activiteiten die 

georganiseerd kunnen worden voor deze groep zijn bijvoorbeeld: dans (salsa), bandjes 

(tribute-bandjes, jaren 60-80 bandjes, jazz), wijn- of bierproeverij, zithoek met openhaard, 

bijzondere kookcursussen, lezingen, boekenclub, culturele filmavond, avonden voor singles 

(gescheiden of partner verloren), tonproaters, e.d. 
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10. Ruimte maken voor enkele terrassen bij cafés 
Er is behoefte aan terrasruimte bij de verschillende cafés. Door het smalle profiel van de 

straat is dit op de meeste plekken niet mogelijk. Het pleintje aan de Kouwenberg kan een 

geschikte locatie zijn om bij mooi weer (deels) te gebruiken als ruimte voor terras. Door 

middel van een semi-verharding kan dit mogelijk gemaakt worden. Bij evenementen kan 

een deel van de Dorpsstraat/Kouwenberg afgesloten worden voor verkeer om deze ruimte 

als terras te gebruiken. Ook andere zaken, zoals de bakker, kunnen zichzelf versterken 

bijdragen aan de levendigheid door het openen van een (klein) terras. Een terras maakt het 

voor iedereen snel zichtbaar dat op die plaats iets te eten/ te drinken is. Hierbij verdient het 

aanbeveling dit zo te doen dat onderlinge concurrentie wordt vermeden. Bijvoorbeeld 

doordat de bakker overdag en op zondagochtend een terras heeft als de cafés nog gesloten 

zijn. 

11. Samenwerking middenstand en horecabedrijven met verenigingen 
Er zijn kansen voor de middenstand en horecabedrijven om samen op te trekken met 

verenigingen, waarbij gezamenlijk activiteiten georganiseerd worden, arrangementen tot 

stand komen en waarbij de middenstand en horecabedrijven ruimtes beschikbaar stellen 

voor bijv. clubhuis, oefenruimte, vergaderruimte, wedstrijden. De horecabedrijven kunnen 

speciale prijzen (zaalhuur, consumpties e.d.) hanteren voor verenigingen in combinatie met 

het inzetten van leden ter ondersteunen bij de bar, afwas, opruimen e.d. De verenigingen 

kunnen activiteiten organiseren die onderdeel uitmaken van een arrangement. 

12. Maximaal benutten van dorpsfeesten  
Aarle-Rixtel staat bekend om haar dorpsfeesten zoals het Klokkendorper festival. Deze 

dagen kunnen nog beter tot hun recht komen door speciale arrangementen op deze dagen. 

Dit kan bijvoorbeeld een aanbieding voor lunch, diner of overnachten zijn. Een groot terras 

dat beschikbaar is op deze dagen, wellicht in combinatie met afsluiting van een deel van de 

Dorpsstraat/Kouwenberg, biedt kansen voor de horecaondernemers. Ook is dit een goede 

gelegenheid om de activiteiten van de cafés te prometen. 

13. Activiteiten op de pleinen 
De pleinen aan de Kouwenberg en ’t Heuveltje bieden kansen voor het organiseren van 

diverse activiteiten. Er kan gedacht worden aan picknicken, springkussen, ijskar, oud-

hollandse spelen e.d. Ook kan de kiosk beter benut worden voor bijvoorbeeld dans-

optredens, muziekuitvoeringen, straattheater e.d. 

14. Marketingstrategie ‘kopen in eigen dorp’ 
Door bij een groot deel van de Aarlese bevolking duidelijk te maken dat het 

voorzieningenniveau alleen op peil kan blijven wanneer zij zelf hun inkopen blijven doen in 

het centrum, kan het besef groeien dat de inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het 

bestaansrecht van de winkels in hun dorp. Hoewel altijd een groep mensen blijft kiezen 

voor goedkoop of anoniem, zijn er voorbeelden van dorpen waar concreet inzicht in de 

situatie – bijvoorbeeld de supermarkt kan blijven bestaan als elk huishouden twee keer per 

week enkele dagelijkse boodschappen komt doen – het koopgedrag van mensen heeft 

veranderd. Bij deze marketingstrategie hoort ook de gastvrijheid van winkeliers om mensen 

uit te nodigen te komen kijken, ook als ze niets kopen, en het vertrouwen van de klant dat 

deze zich niet bezwaard hoeft te voelen als deze de winkel verlaat zonder iets gekocht te 

hebben. 
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15. Behouden huidig aanbod 
Het is zaak om het huidig aanbod van voorzieningen te behouden. Dit hangt deels samen 

met het hierboven genoemde. Tevens is het van belang dat stoppende ondernemers worden 

opgevolgd. Het is zaak om startende ondernemers en in de toekomst stoppende/ 

vertrekkende ondernemers bij elkaar te brengen. Een centrumregisseur kan daarbij een 

grote rol spelen. Deze centrumregisseur dient daartoe goed op de hoogte te zijn van 

kansrijke locaties en het huidige aanbod in het centrum. 

 

3.3.2 KORTE/MIDDELLANGE TERMIJN PROJECTEN 

16. Bed&breakfast 
In het centrum van Aarle-Rixtel zijn op dit moment geen overnachtingsmogelijkheden. Er 

zijn mogelijkheden om op korte termijn overnachtinggelegenheid te bieden. Een voorbeeld 

is een Bed&Breakfast als nevenactiviteit bij wonen of café. 

17. Meer kroegen met terras, concentratie van horeca 
Op dit moment is slechts een aantal kroegen ‘in bedrijf’. Wanneer er meer kroegen komen 

met terrassen en deze geclusterd worden krijgt het centrum meer levendigheid. Dit hangt 

nauw samen met het organiseren van activiteiten en de openingstijden van de 

horecagelegenheid. In het wensbeeld is aangegeven waar concentratie van horeca gewenst 

is.  

18. Grand café 
Een grand café, bijvoorbeeld in combinatie met een hotel, is een goede aanvulling op het 

huidige horeca-aanbod in Aarle-Rixtel. Bij het grand café kan gedacht worden aan een 

leestafel, open haard, koffie/thee met gebak, lunch, serre, terras, binnentuin, leesclub, 

lezingen, bibliotheek, ontmoetingsplek voor senioren e.d. 

19. Parkeren in het centrum 
Op dit moment wordt er geparkeerd op de langsparkeerplaatsen en op de parkeerplaatsen 

bij de supermarkt, kerk en Boerenbond. De parkeerplaatsen zijn van belang voor de 

autobereikbaarheid van de winkels in het centrum. Om de doorgaande weg van Aarle-

Rixtel maximaal te benutten voor de middenstand, moeten de langsparkeerplaatsen 

beschikbaar zijn voor de mensen die een ‘snelle boodschap’ willen doen volgens het 

principe ‘stop & shop’. Dit betekent dat de ondernemers, het personeel en de aanwonenden 

hun auto’s tijdens winkeltijden niet voor de winkels parkeren maar deze aan de achterzijde 

plaatsen. Als dit op basis van vrijwilligheid onvoldoende tot stand komt, kan het parkeren 

gelimiteerd worden tot bijvoorbeeld maximaal 2 uur met gebruikmaking van de 

parkeerschijf. Hierdoor kan het doorgaand verkeer gemakkelijk een stop maken om 

aankopen te doen in het centrum van Aarle-Rixtel. De middenstand kan hierdoor profiteren 

van deze ‘drukke verkeersader’.  

 

3.3.3 MIDDELLANGE TERMIJN PROJECTEN 

20. Klokkengieterij als toeristische trekker 
De Klokkengieterij is een belangrijk historisch element in het centrum van Aarle-Rixtel. 

Vanwege veiligheidsoverwegingen zal het niet mogelijk zijn de klokkengieterij geheel open 

te stellen voor publiek. Er zijn wellicht wel mogelijkheden voor een apart museumgedeelte 

of een doorkijk d.m.v. een glazen wand naar het productiegedeelte.  
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21. Hotel/Stay-oké 
Op dit moment zijn er geen overnachtingsmogelijkheden in het centrum van Aarle-Rixtel. 

De locatie van het nonnenklooster is zeer geschikt als locatie voor een hotel (evt. met grand 

café). Op dit moment is het nonnenklooster nog als zodanig in gebruik. Op middellange 

termijn zal het vrijkomen. 

22. Happen, trappen, uiltje knappen 
Dit concept betreft een regionaal arrangement waarbij door middel van een fietsroute langs 

diverse plaatsen koffie met gebak, lunch, drankjes tussendoor, diner en eventueel een 

overnachting worden aangeboden in deze verschillende plaatsen. Een van deze ‘eet- of 

drinkmomenten’ kan in het centrum van Aarle-Rixtel plaatsvinden (roulatie met andere 

plaatsen). 

23. Culturele activiteiten naar het centrum 
De Dreef ligt decentraal en heeft hierdoor vrijwel geen samenhang met het centrum. De 

Dreef is met name geschikt is voor sportactiviteiten en -evenementen. Er is geen reden om 

sport naar het centrum te verplaatsen. Culturele activiteiten passen juist wel in het centrum 

door de relatie met toerisme en horeca. Juist de culturele activiteiten kunnen verplaatst 

worden naar het centrum. Hierdoor zal er een duidelijke scheiding ontstaan tussen 

sportactiviteiten in De Dreef en culturele activiteiten in het centrum. De culturele activiteiten 

kunnen dan bijvoorbeeld in een zaal bij een café plaats kunnen vinden. Culturele activiteiten 

kunnen ook plaats gaan vinden in de openbare ruimte binnen plan Zonnetij, de Brede 

School en Mariëngaarde. 

24. Gezondheidscentrum 
Op dit moment is er geen gezondheidscentrum aanwezig waar bijvoorbeeld huisartsen, 

tandartsen, apotheek, fysiotherapie samen onder één dak zitten. Dit gezondheidscentrum 

kan aangevuld worden met wellness-achtige voorzieningen zoals een schoonheidssalon, 

massagesalon, manicure, pedicure, mondhygiëniste, voedingsadvies e.d. Door middel van 

een clustering van deze voorzieningen kunnen ondernemers elkaar versterken en 

arrangementen aanbieden. De wens van Mariëngaarde naar een bredere functie van een 

centraal servicepunt kan gecombineerd worden met dit gezondheidscentrum. Hierbij kan 

ook de Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) een rol spelen. 

25. Etalages inrichten 
Leegstaande panden en/of voormalige winkelpanden waarvan de etalages verdwenen zijn 

vormen een onderbreking van het lint in het centrum. Hierdoor leent de Dorpsstraat zich 

minder voor een wandeling langs de etalages. Door het inrichten van de ‘lege’ etalages met 

bijv. wisselende kunstexposities van lokale kunstenaars, reclame van ondernemers elders in 

het dorp (glas-in-lood, kledingateliers, galerij, antiek) of toeristische informatie krijgt de 

Dorpsstraat een levendigere uitstraling en nodigt het uit om etalages te bekijken. 

26. Inrichting pleintjes 
Eerder is benoemd dat pleintjes aan de Kouwenberg en ’t Heuveltje zeer geschikt zijn voor 

het organiseren van activiteiten. Tevens kunnen deze pleintjes versterkt worden door deze 

verder in te richten als ontmoetingsplek. Dit kan bijvoorbeeld door extra jeu de boulesbaan 

met bankjes, skatevoorziening, levensgroot schaken/dammen, speeltoestel voor de 

(klein)kinderen e.d. Het plaatsen van bankjes en bloembakken/bloemperkjes zorgt voor een 

levendige en fraaie uitstraling. 
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27. Extra parkeerplaatsen in het centrum 
Op de plek waar de Brede School wordt gerealiseerd dient rekening gehouden te worden 

met parkeerplaatsen voor het centrum. 

28. Nieuwe evenementen 
Aarle-Rixtel staat bekend om haar dorpsfeesten en evenementen. Het centrum leent zich er 

uitstekend voor om vaker evenementen te organiseren. Zeker wanneer horecagelegenheden 

de mogelijkheid hebben om op deze dagen een groot terras te plaatsen wanneer een deel 

van de Dorpsstraat wordt afgesloten en op de diverse pleintjes activiteiten worden 

georganiseerd zal dit bijdragen aan een leefbaar en levendig centrum. 

 

3.3.4 MIDDELLANG/LANGE TERMIJN PROJECTEN 

29. Kleinere units in winkelpanden 
De winkelpanden die beschikbaar zijn/komen zijn vaak groot en duur. Door het maken van 

kleine units in deze winkelpanden zal de diversiteit aan winkels in de kern behouden 

blijven en is het betaalbaar voor startende ondernemers. 

30. Verbeteren verkeerssituatie door pleinvorming 
Het inrichtingen van het plein voor de kerk als plein waar de auto ‘te gast’ is, zal zorgen 

voor een verlaging van de snelheid van het verkeer. Dit plein kan bij evenementen 

afgesloten worden voor verkeer. Als de gemeente geen nieuw budget wil creëren voor grote 

ingrepen in de infrastructuur, zal hiervoor gewacht moeten worden op het groot onderhoud 

van de openbare ruimte (zoals weg of riolering) waarbij deze aanpassingen tegen relatief 

geringe meerkosten kunnen worden meegenomen.  

Het doorgaande verkeer door het centrum van Aarle-Rixtel heeft een belangrijke functie bij 

het in stand houden van de winkels. Het centrum afsluiten van het doorgaand verkeer kan 

grote gevolgen hebben voor de levendigheid van het centrum en is daarom niet wenselijk. 

31. Toevoegen winkelaanbod 
Op dit moment is er een basis aanbod van winkelvoorzieningen aanwezig in het centrum. 

De behoefte is uitgesproken om hier extra aanbod aan toe te voegen, mits dit een aanvulling 

is op de bestaande voorzieningen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een boekhandel 

en een HEMA of Blokker-achtig concept. Deze winkels vormen een goede aanvulling op het 

huidige aanbod en kunnen door het ‘stop & shop’-principe een goede aanvulling zijn op het 

centrum. Ook ambachtelijke winkeltjes, een slijterij met proeverijen, atelier/kunstgalerie, 

winkel met streekproducten e.d. passen goed bij het straatbeeld en zijn een aanvulling op 

het huidige aanbod. 

 

3.3.5 LANGE TERMIJN PROJECTEN 

32. Luxe arrangementen 
Deze arrangementen zijn een aanvulling op de arrangementen genoemd onder de korte 

termijn projecten. Deze arrangementen richten zich niet enkel op het centrum van Aarle-

Rixtel, maar zullen andere toeristische trekkers in de omgeving koppelen aan het centrum 

van Aarle-Rixtel. Voorbeelden hiervan zijn arrangementen in combinatie met de 

passantenhaven, gezondheidscentrum, dineren, concerten, golfbaan, het stadse aanbod van 

Helmond en Eindhoven, Lourdesgrot, Heilig Bloed, overnachten, kasteel Croy, spiritualiteit, 

lezingen e.d. 
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3.4 ACTIEHOUDERS UITVOERINGSPROGRAMMA 

In onderstaand overzicht zijn bovengenoemde mogelijke maatregelen nogmaals benoemd, 

met daarbij actiehouders. Het is van belang om zodra maatregelen uitgevoerd kunnen 

worden, de actiehouder nader te specificeren tot een (groep van) ondernemingen of 

personen en de termijn concreet te maken. Hier ligt een belangrijke taak voor de 

centrumregisseurs in afstemming met het dorpsplatform. 

 
Project/actie Actiehouder Termijn* 

1. Rondleidingen door het centrum Heemkamer KT 

2. Samenwerking tussen horecabedrijven Horecaondernemers KT 

3. Arrangementen met Kouwenbergs kerkje Kouwenbergs kerkje / Horecaondernemers KT 

4. Arrangementen voor fietsers en wandelaars Horecaondernemers KT 

5. VVV informatiepunt Centrumregisseur / Ondernemers KT 

6. Website met informatie en aanbod Dorpsplatform KT 

7. Activiteiten voor senioren Horecaondernemers / verenigingen KT 

8. Activiteiten voor jongeren Horecaondernemers / verenigingen KT 

9. Activiteiten voor babyboomers Horecaondernemers / verenigingen KT 

10. Ruimte voor enkele terrassen Horecaondernemers / middenstand KT 

11. Samenwerking middenstand en horecabedrijven 

met verenigingen. 

Middenstand / Horecaondernemers / verenigingen KT 

12. Maximaal benutten van dorpsfeesten  Organisatoren dorpsfeesten / Horecaondernemers 

/ middenstand 

KT 

13. Activiteiten op de pleinen Dorpsplatform / Recreatie- en horecaondernemers KT 

14. Marketingstrategie ‘kopen in eigen dorp’ Middenstand KT 

15. Behouden huidig aanbod Ondernemers KT 

16. Bed&breakfast  Ondernemende mensen KT/MLT 

17. Meer kroegen met terras, concentratie van horeca Horecaondernemers  KT/MLT 

18. Grand café  Horecaondernemers KT/MLT 

19. Parkeren in het centrum Ondernemers / centrumregisseur KT/MLT 

20. Klokkengieterij als toeristische trekker Klokkengieterij MLT 

21. Hotel/Stay-oké Ondernemers MLT 

22. Happen, trappen, uiltje knappen Horecaondernemers MLT 

23. Culturele activiteiten naar het centrum Verenigingen / Horecaondernemers MLT 

24. Gezondheidscentrum  Huisartsen / apotheek / fysiotherapeut / 

Mariëngaarde / SWL 

MLT 

25. Etalages inrichten Burgers MLT 

26. Inrichting pleintjes Burgers MLT 

27. Extra parkeerplaatsen in het centrum Gemeente MLT 

28. Nieuwe evenementen Organisatoren evenementen MLT 

29. Kleinere units in winkelpanden Ondernemers MLT/LT 

30. Verbeteren verkeerssituatie: pleinvorming Gemeente MLT/LT 

31. Toevoegen winkelaanbod Ondernemers MLT/LT 

32. Luxe arrangementen Ondernemers / Horecabedrijven LT 

* KT= Korte termijn 

  KT/MLT = Korte/Middellange termijn 

  MLT = Middellange termijn 

  MLT/LT = Middellang/lange termijn 

  LT = Lange termijn 
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Van de gemeente mag verwacht worden dat: 

- Zij in haar toekomstige plannen (structuurvisie, bestemmingsplan, 

beeldkwaliteitsplan) realisatie van de centrumvisie mogelijk maakt en stimuleert 

- Zij bij (reguliere) investering in het centrum van Aarle-Rixtel, deze probeert in te 

zetten om de centrumvisie te helpen realiseren 

- Zij binnen de kaders van deze centrumvisie de initiatieven vanuit de ondernemers 

en de bevolking waar relevant procedureel ondersteunt. 

 

Van het dorpsplatform mag verwacht worden dat: 

- Het de regie voert op de uitvoering van de centrumvisie 

- Het sturing geeft aan de centrumregisseurs 

- Het waar nodig een nadere prioritering aanbrengt 

- Het zorgt voor terugkoppeling naar de inwoners 

 

Van de centrumregisseur(s) mag verwacht worden dat: 

- Zij goed weten wat er in Aarle-Rixtel speelt 

- Zij zich richten op inspireren en verbinden 

- Zij vertrouwensrelaties opbouwen met mensen die iets kunnen betekenen voor de 

uitvoering van de centrumvisie. 

- Zij met energie en doorzettingsvermogen hun rol oppakken 

 

Van de ondernemers en verenigingen mag verwacht worden dat: 

- Zij hun rol als onderdeel van een groter geheel (h)erkennen 

- Zij handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid en zelfontplooiing: zelf initiatief 

nemen waar ze dit kunnen 

- Zij vanuit hun rol zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van hun 

aanbod/activiteiten gericht op toegevoegde waarde voor de leefbaarheid en 

levendigheid 

- Zij vanuit hun rol zoeken naar mogelijkheden van onderlinge samenwerking en 

versterking 

 

Van de bevolking mag verwacht worden dat: 

- Zij de leefbaarheid en levendigheid van het centrum ondersteunen door de winkels 

en voorzieningen in het centrum regelmatig te gebruiken 

- Zij handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid en zelfontplooiing: (als 

vrijwilliger) bijdragen aan activiteiten voor leefbaarheid en levendigheid en zelf 

initiatief nemen waar ze dit kunnen 

 

 

ROL VAN DE GEMEENTE 

ROL VAN HET 

DORPSPLATFORM 

ROL VAN DE 

CENTRUMREGISSEUR 

ROL VAN DE ONDERNEMERS 

EN VERENIGINGEN 

ROL VAN DE AARLESE 

BEVOLKING 
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Deel B Aanpak, analyse en leidende 
ambities 
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4 Aanpak 

Deze centrumvisie is niet voortgekomen uit een blanco startpunt. Naast de feitelijke situatie 

en trends voor Aarle-Rixtel, is in de centrumvisie rekening gehouden met de volgende 

(beleids)stukken: 

 Met de IDOP’s en de IDOP-Opleggers ligt er al een door het dorp en de raad gedragen 

basis als het gaat om projecten die opgepakt (moeten) worden. 

 Er ligt een komplan voor Aarle-Rixtel. Er ligt tevens een beeldkwaliteitplan van de 

Dorpstraat (Aarle-Rixtel) en er is een welstandsnota vastgesteld.  

 Voor Aarle-Rixtel hebben Stichting Platform Aarle-Rixtel en Stichting klankbord in 2008 

een eerste uitwerking voor een centrumvisie gemaakt. 

 

Bij aanvang van het opstellen van de centrumvisie is een gesprek gevoerd met de 

vertegenwoordigers van het Dorpsplatform, stichting Klankbord, OJA, de KBO, overige 

inwoners en de gemeente Laarbeek. Jong en oud, ondernemer en vrijwilliger, enz. waren in 

deze groep vertegenwoordigd. Tijdens een rondwandeling met deze groep door het 

centrum zijn wensen en verwachtingen gedeeld en knelpunten en kansen benoemd. De 

informatie uit dit startoverleg is in de diverse hoofdstukken van deze centrumvisie geland. 

 

Vervolgens is een analyse uitgevoerd. Deze analyse kijkt enerzijds naar het centrum van 

Aarle-Rixtel en naar de omgeving (gemeente Laarbeek en aangrenzende gemeenten). Hierbij 

zijn de kwaliteiten van het centrum en de omgeving in kaart gebracht als belangrijke 

aangrijpingspunten voor de visie. 

 

Anderzijds kijkt de analyse naar de trends: toekomstige ontwikkelingen die plaats gaan 

vinden of al plaats vinden. Hierbij is niet alleen gekeken naar het centrum van Aarle-Rixtel 

en de omgeving, maar ook naar de maatschappij als geheel. Een deel van deze 

ontwikkelingen, zoals het verdwijnen van middenstand, willen we met uitvoering van de 

centrumvisie voorkomen. Deels bieden de trends, zoals de groeiende groep welvarende 

ouderen, kansen om met de centrumvisie op in te grijpen. 

UITGANGSSITUATIE 

STARTOVERLEG 

KWALITEITEN CENTRUM EN 

OMGEVING  §5.1 & §5.2 

TRENDS CENTRUM, 

OMGEVING EN 

MAATSCHAPPIJ: §5.3 

HOOFDSTUK
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Doel:
Een leefbaar en 
levendig centrum

Kwaliteiten centrum
en omgeving

Trends centrum,
omgeving en 
maatschappij

Kwaliteiten benutten en trends omzetten in kansen:
Leidende ambities

Uitdagingen en 
probleemeigenaren

Visie en wensbeeld

Uitvoering: organisatie en strategie
 

 

Vanuit het doel van de centrumvisie, de kwaliteiten en de trends is gekeken in welke 

ontwikkelingsrichtingen kansrijk zijn om het leefbare en levendige centrum te realiseren. Dit 

zijn de leidende ambities.  

 

De analyse en leidende ambities zijn aan het college van B&W voorgelegd met enkele te 

maken keuzes voor het vervolg. Hierbij is besloten dat de centrumvisie: 

- het accent moet leggen op uitvoering, niet op een beleidskader 

- vooral gericht moet zijn op inspireren en verbinden, het tot stand brengen van 

veranderingen, samenwerking en innovatie, en niet zozeer op een ruimtelijke structuur 

of stedenbouwkundige uitwerking van het centrum 

 

Vervolgens is een eerste visie opgesteld. Met een kleine groep betrokken inwoners die veel 

weten van Aarle-Rixtel en de Aarlese bevolking is besproken of de visie in de goede richting 

ging en vooral ook of en hoe realisatie van de visie mogelijk zou zijn. Dit heeft over het 

algemeen geresulteerd in bevestiging van de visie en vooral ook belangrijke 

aandachtspunten voor de uitvoering opgeleverd. 

 

In een werksessie met een verbreed team van Aarle-Rixtel-kenners zijn tal van activiteiten 

en maatregelen benoemd die nodig zijn om de centrumvisie te realiseren. Hierbij is onder 

andere stil gestaan bij wat kansrijk is en hoe ook minder kansrijke, maar wel belangrijke 

maatregelen gerealiseerd kunnen worden. 

LEIDENDE AMBITIES: H6 

GESPREK COLLEGE 1 

GESPREK MET AARLE-

RIXTEL-KENNERS 

WERKSESSIE MET AARLE-

RIXTEL-KENNERS + TEAM 
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Voordat vervolgens het uitvoeringsprogramma is geschreven, is bij het college van B&W 

getoetst welke rol de gemeente zou kunnen en willen spelen om de centrumvisie tot 

uitvoering te brengen. Hierbij is aangegeven dat: 

- het initiatief vooral moet liggen bij het dorpsplatform en de inwoners 

- de samenwerking met andere partijen van groot belang is 

- de gemeente haar rol vooral ziet in procedurele ondersteuning 

- de gemeente evt. kan investeren via slimme koppeling aan bestaande budgetten 

 

Het concept van de centrumvisie is voorgelegd aan de Aarle-Rixtel-kenners + team en het 

dorpsplatform. Een groot deel van hun reacties zijn verwerkt in de definitieve centrumvisie. 

 

GESPREK COLLEGE 2 

TERUGKOPPELING NAAR 

AARLE-RIXTEL-KENNERS + 

TEAM EN DORPSPLATFORM 
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5 Huidige kwaliteiten en 
trends 

In dit hoofdstuk worden de huidige kwaliteiten van het centrum van Aarle-Rixtel 

beschreven. Dit wordt gedaan door middel van een beschrijving van de sterke en zwakke 

punten van het centrum. Ook komen de kwaliteiten uit de omgeving aan bod. Dit hoofdstuk 

zal tevens ingaan op de trends binnen Aarle-Rixtel en de gemeente Laarbeek, de regionale 

trends en de algemene trends en ontwikkelingen. Hierbij wordt uiteraard aangegeven wat 

dit betekent voor het centrum van Aarle-Rixtel. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 

SWOT-analyse van het centrum van Aarle-Rixtel. 

5.1 HUIDIGE KWALITEITEN CENTRUM AARLE-RIXTEL 

Aarle-Rixtel is een eeuwenoud dorp met veel karakteristieke bebouwing. De Dorpsstraat is 

een historisch en sfeervol lint waaraan veel commerciële centrumfuncties liggen (winkels, 

horeca), en ook de kerk en de pastoriewoning zijn hier gelegen. Het multifunctioneel 

centrum De Dreef ligt decentraal aan de rand van het dorp. 

Het plangebied voor de centrumvisie van Aarle-Rixtel is grofweg de Dorpsstraat en de 

zijstraten hiervan met de detailhandel, horeca en voorzieningen. Vanzelfsprekend hebben 

we tevens aandacht voor relaties tussen dit plangebied en de rest van de kern en het 

ommeland (bijvoorbeeld de passantenhaven). 

 

Aarle-Rixtel kent relatief veel koopwoningen: 78% van de woningvoorraad bestaat uit 

koopwoningen. Daarnaast heeft Aarle-Rixtel weinig meergezinswoningen (zoals 

appartementencomplexen): slechts 7% van de woningvoorraad bestaat uit 

meergezinswoningen. Deze verhoudingen komen overeen met de verhoudingen in de 

gemeente Laarbeek. 

 

In de huidige situatie kent Aarle-Rixtel een relatief uitgebreid winkel- en 

voorzieningenaanbod. Er zijn drie basisscholen, een multifunctionele accommodatie met 

sporthal (De Dreef). 

Aarle-Rixtel heeft ook enkele restaurants en cafés. De overnachtingsmogelijkheden (B&B, 

hotel en minicamping) liggen buiten het dorp. De detailhandel- en horecavoorzieningen 

hebben een pepernotenstructuur. Dit houdt in dat de winkels en horecagelegenheden 

verspreid liggen in het centrum en er gaten vallen tussen deze voorzieningen. 

 

 

WONINGVOORRAAD 

VOORZIENINGENNIVEAU 

HOOFDSTUK
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Bovenstaande afbeelding geeft de situatie weer ‘begin 2010’. Doordat het centrum onderhavig is aan 

veranderingen door winkels die openen en sluiten, cafés die leeg of te koop staan, zal dit plaatje 

fungeren als een algemeen beeld van het centrum. De afbeelding geeft de ‘pepernotenstructuur’ weer 

van het centrum en geeft aan weer concentraties van voorzieningen gelegen zijn. 

 

Kijkend naar de structuur van het dorp vallen drie zaken op: de oost-west gerichte linten, 

recente nieuwbouw en gebieden die zich hiertussen ontwikkeld hebben. 

De voornamelijk oost-west gerichte linten, waarvan de Dorpsstraat de belangrijkste is, zijn 

structurerend in de opbouw van het dorp. De oude gebouwen bepalen hier sterk de sfeer. 
 

Oude linten

Buitengebied

Buitengebied

 
 

RUIMTELIJKE KWALITEITEN 

Figuur 2.1 

Ruimtelijke basiskwaliteiten in 

en rond Aarle-Rixtel. 

 

bron: Grontmij, 2003 

bron foto: vanuitdelucht.nl 
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Recentere uitbreidingen hebben plaatsgevonden achter deze linten in noordelijke en 

zuidelijke richting zoals meest recentelijk plan Strijp. Tussen de lintbebouwing en de 

planmatige uitbreidingen (woon- en werkgebieden) liggen diverse gebieden waar in de loop 

van de tijd een diversiteit aan bebouwing is ontstaan. Vooral achter de Klokstraat, 

Lieshoutseweg/Dorpsstraat en Bosscheweg zijn deze terreinen aanwezig. 

Aarle-Rixtelnaren over Aarle-Rixtel 
Op een van de dorpsavonden in het kader van het IDOP is door bewoners aangegeven hoe 

wat zij van Aarle-Rixtel vinden.  

De Aarle-Rixtelnaren hebben aangegeven welke kwaliteiten zij zien in Aarle-Rixtel, maar 

ook welke problemen of knelpunten er zijn om ook in de toekomst een actief en leefbaar 

Aarle-Rixtel te behouden. Enkele voor deze centrumvisie relevant punten zijn er hier 

uitgelicht. Tevens is in het kader van deze centrumvisie een startoverleg gehouden met een 

aantal belanghebbenden (OJA, Stichting Platform, Stichting Klankbord, KVO, gemeente) 

waarbij gevraagd is naar de kwaliteiten, kansen en bedreigingen voor het centrum van 

Aarle-Rixtel. Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage toegevoegd aan deze 

centrumvisie. 

 

Onderstaande punten vormen de belangrijkste kwaliteiten en zwakke punten voor het 

centrum van Aarle-Rixtel: 

Sterke punten van Aarle-Rixtel 
 Aarle-Rixtel is actief. Er zijn veel verenigingen (maar liefst 48) die samen ervoor zorgen 

dat er veel activiteiten georganiseerd worden. Dit maakt Aarle-Rixtel levendig. Specifiek 

voor de jeugd zijn vooral OJA en de scouting belangrijk. Ook zijn er met enige regelmaat 

feesten en evenementen in het dorp, waarbij een grote opkomst geen uitzondering is: 

“het hele dorp is dan aanwezig”. 

 Aarle-Rixtel is sociaal en saamhorig. De kleinschaligheid van het dorp maakt dat 

iedereen elkaar kent en zich betrokken voelt.  

 Aarle-Rixtel is aantrekkelijk. Het dorp heeft een mooi en karakteristiek historisch 

centrum. Voor de jeugd zijn er veel openbare voorzieningen in het dorp, zoals 

speelveldjes, trapveldjes, een skateramp, crossbaan et cetera. De aanwezigheid van 

typerende elementen, zoals kasteel Croy en de klokkengieterij, versterken de 

aantrekkelijkheid en prettige woonsfeer van het dorp. Inwoners zijn hier duidelijk 

trots op. 

Zwakke punten/kansen voor Aarle-Rixtel 
 Er is geen centrale grote gemeenschapsruimte. Aarle-Rixtel kent veel activiteiten, maar 

niet al deze activiteiten kunnen goed worden uitgevoerd omdat een geschikte 

accommodatie ontbreekt. Zo is er geen zaal die groot genoeg is (voor ± 600 man voor 

bijvoorbeeld activiteiten van de Harmonie, KBO of Carnaval). Daarnaast ligt de huidige 

accommodatie (De Dreef) decentraal aan de rand van het dorp. Dit wordt voornamelijk 

door de oudere inwoners als een probleem ervaren. 

 De kwaliteit van de accommodaties van OJA en de scouting is beneden niveau.  

De scouting en OJA worden als zeer waardevol gezien voor een leefbaar Aarle-Rixtel 

voor jongeren. De huidige accommodaties zijn echter slecht onderhouden en kennen veel 

problemen, zoals asbest, geluidsoverlast voor de omgeving, houtrot et cetera. 

 Er zijn te weinig woningen, vooral voor starters en senioren.  

 Er is geen centraal servicepunt. De huidige publieke diensten die worden aangeboden 

zijn niet erg uitgebreid.  
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Bovendien zijn deze diensten niet gemakkelijk toegankelijk en worden ze versnipperd 

aangeboden. Er is behoefte aan goed toegankelijke informatie op het gebied van zorg, 

veiligheid, welzijn, overheidszaken en dergelijke.  

 De middenstand verdwijnt uit Aarle-Rixtel. Veel huidige winkeleigenaren zijn kleine 

zelfstandigen die overwegen in de nabije toekomst te stoppen. Opvolging is moeilijk te 

vinden, mede doordat het steeds lastiger wordt om voldoende klanten te hebben en de 

investeringskosten voor startende ondernemers erg hoog zijn. De verlaging van het 

voorzieningenniveau die hiermee gepaard gaat, is een bedreiging voor het dorp. 

 Er zijn veel cafés in Aarle-Rixtel waarvan een er een aantal niet goed loopt of leeg staat.  

 De ruimtelijke inrichting van Aarle-Rixtel kan op onderdelen beter. Aarle-Rixtel is een 

mooi dorp, maar de inrichting is niet optimaal. Momenteel worden een aantal problemen 

ervaren ten aanzien van de inrichting: 

- de inrichting van de wegen. Vaak wordt er te hard gereden (drempels e.d. bereiken 

niet het gewenste resultaat), of is niet duidelijk welke gedeelte van de weg trottoir is. 

Dit heeft verkeersonveilige situaties tot gevolg; 

- de voorzieningen in openbare ruimte, zoals trapveldjes, speeltuintjes, crossbaan, 

skateramp e.d. liggen verspreid door het dorp. Inwoners vinden de kwaliteit van deze 

voorzieningen slecht en de inrichting vaak niet veilig. Zo is vaak niet duidelijk wat de 

scheidslijn is tussen spelen en verkeer; 

- op veel plekken in Aarle-Rixtel, vooral in de oudere wijken, is er een tekort aan 

parkeerplaatsen. 

 De ruimtelijke kwaliteit van Aarle-Rixtel wordt daarnaast bedreigd door ontwikkelingen 

waarbij onvoldoende rekening gehouden wordt met de bestaande kwaliteiten van 

(historische en statige) gebouwen, zoals het omzetten van winkelpanden in woningen. 

5.2 KWALITEITEN OMGEVING AARLE-RIXTEL 

De omgeving van Aarle-Rixtel speelt vanzelfsprekend een rol in de centrumvisie. Er kan 

worden aangesloten op deze kwaliteiten om zo aanvullende, dan wel toegevoegde waarde 

te kunnen hebben. 

 

Uit onderstaand kaartje met de kwaliteiten in de omgeving van Aarle-Rixtel is op te maken 

dat er veel recreatieve mogelijkheden zijn.  

 

Zo zijn er diverse recreatieve mogelijkheden op het gebied van spiritualiteit (missieklooster, 

Lourdesgrot, cultuur (Boerenbondmuseaum, theater, Croy), exclusieve recreatie (golfbaan, 

landgoed), vermaak (Bavaria), natuurgerichte recreatie (Ecofarm, bossen, landgoederen). 

 



 CENTRUMVISIE AARLE-RIXTEL 

075175532:0.3 ARCADIS 34 

Stiphout

Beek en 
Donk

Lieshout

Gemert

De Mortel

Boerdonk

Mariahout

Gerwen

Recreatief 
gebied

Kasteel
Croy

Golfbaan

Recreatie
plas

Sub. 
zwembad

Recreatieve voorziening

Overnachtingsmogelijk-
heid

B&B,
Pension

Recreatief 
gebied

Mini-
camping

Eco
touristfarm

Groeps-
Acc.

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Bavaria

Openlucht
Theater 

Theater

Boerenbond
museum

Passanten
haven

Lourdes-
grot 

B&B

Eycken-
lust

Heilig 
bloed

Brabantse 
Kluis

Landgoed 
D’n Heikant

 
 

5.3 TRENDS 

In deze paragraaf worden de trends op drie niveaus (micro, meso en macro) beschreven. 

Allereerste worden ingegaan op de trends binnen de gemeente Laarbeek en de kern Aarle-

Rixtel. Daarna komen de trends binnen de regio aan bod. Als laatste volgen de algemene 

ontwikkeling. Trends geven inzicht in de kansen en bedreigingen die van belang zijn voor 

de centrumvisie voor Aarle-Rixtel. 

5.3.1 AARLE-RIXTEL EN DE GEMEENTE LAARBEEK 

 

Het doemscenario 

“Hoe ziet Aarle-Rixtel er over 25 jaar uit als alles gewoon zo door gaat? Zijn alle cafés 
verdwenen? Zijn de laatste niet-primaire levensbehoefte winkeltjes verdwenen? Blijven 
hierdoor de toeristen weg uit het centrum? Heeft dit ook zijn weerslag op het 
buitengebied (verbrede agrarische bedrijven, horeca)? Neemt het aantal jongeren (18-
30 jaar) sterker dan gemiddeld af door gebrek aan voorzieningen? Daalt het aantal 
jonge gezinnen sterker door het gebrek aan voorzieningen? Staan er hierdoor 
woningen leeg? Neemt de vergrijzing zo sterk toe dat mantelzorg tekort gaat 
schieten?” 
Dit is het doemscenario. Er is geen concrete aanwijzing om te verwachten dat dit 

doemscenario zich zo zal gaan voltrekken. Wel is duidelijk dat er iets moet gebeuren om de 

leefbaarheid en levendigheid in Aarle-Rixtel te behouden en versterken. Want zoals in deze 

paragraaf zal blijken, is er sprake van een neerwaartse trend in de leefbaarheid. 
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Om de trends binnen Aarle-Rixtel inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de 

trendbeschrijving uit de structuurvisie ‘groei in balans’ van de gemeente Laarbeek. Tevens 

is er gebruik gemaakt van cijfers van het CBS, informatie van de Kamer van Koophandel 

(SWOT) en het SRE (koopstromenonderzoek). 

Demografie1 
Aantal inwoners Aarle-Rixtel (2008):  5.100 

Aantal huishoudens Aarle-Rixtel (2008):  2.020 

Aantal woningen Aarle-Rixtel (2008):  2.020 
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Uit figuur 2.1 blijkt dat in Aarle-Rixtel een relatief een grote groep 45-64 jarigen woont.  

Ook het percentage 65-plussers is relatief hoger dan in de totale gemeente en Nederland.  

Dit is voor een deel te verklaren door de aanwezigheid van missieklooster Heilig Bloed 

waar rond de zestig personen in de leeftijdscategorie 60-100 jaar staan ingeschreven.  

Het aantal jongeren (onder de 25 jaar) ligt lager dan in Nederland en de totale gemeente. 

Het lage percentage 15-24 jarigen zou verklaard kunnen worden door studies waardoor 

deze groep (al dan niet tijdelijk) buiten het dorp/de gemeente woont.  

 

De leeftijdsgroepen boven de 45 jaar zal in de toekomst sterk groeien, de leeftijdsgroepen 

daaronder nemen in omvang snel af. De prognose tot 2040 laat een forse afname zien van 

alle leeftijdscohorten tot 65 jaar. De cohorten boven 65 jaar vertonen een substantiële 

toename.  

 

                                                                 
1 www.cbsinuwbuurt.nl 

Tabel 2.1 

Bevolking, leeftijdsopbouw in 

2008 

Aarle-Rixtel
Laarbeek
Nederland

 

Tabel 2.2 

Huishoudens, samenstelling in 

2008 

Aarle-Rixtel
Laarbeek
Nederland
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In Aarle-Rixtel zijn er relatief veel huishoudens zonder kinderen in vergelijking met de 

gemeente Laarbeek en Nederland. Dit zou verklaard kunnen worden door het grote aantal 

ouderen in het dorp. Het grootste deel van de huishoudens bestaat uit gezinnen met 

kinderen. Zoals uit de vorige figuur blijkt zitten deze kinderen vooral in de leeftijdscategorie 

0-14 jaar. Het gemiddelde aantal personen per huishouden in Aarle-Rixtel (2,5) en de 

gemeente Laarbeek (2,5) ligt gemiddeld hoger dan in Nederland (2,2) in 2008. Dit komt door 

het relatief kleine aantal eenpersoonshuishoudens dat in Aarle-Rixtel woont. 

 

Vergrijzing en ontgroening leiden er toe dat op enig moment jaarlijks meer mensen gaan 

overlijden dan er geboren worden. De bevolkingsdaling lijkt in Laarbeek in 2018-2019 in te 

zetten. Dit is gebaseerd op een migratiesaldo nul. Echter, het migratiesaldo is de laatste jaren 

negatief geweest. De verwachting is dat de absolute krimp dus eerder zijn intrede zal doen. 

Vergrijzing is een belangrijke verklaring voor de toename van het aantal een- en 

tweepersoons huishoudens. Deze huishoudensverdunning manifesteert zich al enkele jaren 

en zet zich de komende jaren door.  

 

Tot circa 2030 is komen er steeds meer huishoudens binnen de gemeente. Dit klopt met de 

landelijke trend waarbij er steeds minder personen per huishouden zullen zijn (veel 

alleenstaande ouderen, alleenstaanden). Na 2030 zal de bevolkingsdaling gaan leiden tot een 

dalend aantal huishoudens. 

 

 

 

Figuur 2.2 

Bevolkingsontwikkeling 

Laarbeek tot 2040 

Laarbeek
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Economie en voorzieningen 
Het gemiddelde inkomen van Aarle-Rixtel ligt een stuk 

hoger dan het gemiddelde binnen de gemeente en in 

Nederland. Het percentage werkzame personen is 

gelijk met die van de gemeente en iets hoger dan die 

van Nederland. Het aantal huishoudens met een 

bijstandsuitkering is relatief laag in vergelijk met de 

gemeente en ligt zelfs een heel stuk lager dan die van 

Nederland. Geconcludeerd kan worden dat een groot 

deel van de bevolking van Aarle-Rixtel werkzaam is en 

er weinig personen zijn met een uitkering.  

Regio’s 
Gemiddeld 

inkomen in 2007 

Werkzame 

personen in 2005 

Aantal huishoudens per 1000 inwoners 

met een bijstandsuitkering in 2007 

Aarle-Rixtel € 19.300 72 % 14 
Laarbeek € 18.400 72 % 18 
Nederland € 18.600 70 % 45 

 

Binnen de gemeentegrenzen zijn er op elke 100 werkenden binnen de beroepsbevolking  

70 banen. Ongeveer 40% van de Laarbeekse beroepsbevolking werkt in de eigen gemeente.  

De uitgaande pendel vertoont een vrij versnipperd patroon.  

De grootste stroom forensen gaat richting Eindhoven (14% van de Laarbeekse werkende 

beroepsbevolking). Ook in Helmond (12%) en de gemeente Gemert-Bakel (8%) vinden veel 

mensen uit Laarbeek emplooi. Het grootste deel van de inkomende pendel is afkomstig uit 

Gemert-Bakel.  

 

Door de demografische verschuiving die plaats zal gaan vinden zal het aantal mensen 

tussen de 15 en 65 jaar terug gaan lopen. Op langere termijn zou dit kunnen leiden tot 

minder arbeidskrachten, het arbeidspotentieel loopt terug. Bovendien leiden de 

veranderingen mogelijk tot minder arbeidskrachten in sectoren die met jeugd werken, 

omdat deze groep kleiner wordt. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de 

behoefte uiteraard sterk afhankelijk is van de problematiek. Waarschijnlijk is de toenemende 

zorgvraag van ouderen, daar deze leeftijdsgroep explosief groeit.  

Detailhandel 
Uit de feitenkaart beoordeling hoofdwinkelgebied voor het centrum van Aarle-Rixtel (Bron: 

koopstromenonderzoek Stadsregio Eindhoven, juni 2009) blijkt dat de dichtheid (de 

gemiddelde afstand tussen de winkels: totale lengte winkelstraten/totaal aantal winkels) 

van de winkels in het centrum van Aarle-Rixtel groter is dan het gemiddelde in de regio.  

De totale lengte van de winkelstraat is iets groter dan 600 meter, waarbij de afstand tussen 

de twee grootste trekkers ongeveer 500 meter is. De grootste trekkers in het centrum zijn op 

dit moment de MCD supermarkt, de Boerenbond en het Kruidvat. Ongeveer 57% van het 

winkelaanbod bestaat uit dagelijkse artikelen, waarvan 32% levensmiddelen. Binnen de 

categorie niet-dagelijkse artikelen is de branche doe-het-zelf het meest vertegenwoordigd 

(18%). De meeste bezoekers van het centrum van Aarle-Rixtel komen per fiets/brommer 

(65%). Ongeveer 25% komt met de auto en 20% te voet. Ongeveer 40% van de bezoekers 

kom twee tot drie keer per week in het centrum. 

Bevolkingsontwikkeling Laarbeek
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Het aanbod van winkelvoorzieningen in de kern Aarle-Rixtel komt steeds meer onder druk 

te staan. Dit komt doordat het draagvlak stagneert. Dit wil zeggen dat het aantal inwoners 

in Aarle-Rixtel dat bereid is in de winkels in het dorp aankopen te doen, niet meer toeneemt. 

Het aantal inwoners blijft nagenoeg gelijk en het koopgedrag richt zich in toenemende mate 

op grotere, concurrerende winkelgebieden. De detailhandel ziet zich bovendien geplaatst 

voor voortdurend wijzigende eisen van de consument ten aanzien van formule en 

assortiment. Het is voor de bestaande ondernemers daarom steeds moeilijke om vol te 

houden. 

 

Op dit moment staan er veel (grote) winkels leeg. Ze zijn te duur voor startende 

ondernemers of de voormalige ondernemers trekken de winkel bij hun woonhuis. Op deze 

manier maken deze startende ondernemers in het centrum geen kans. Het omvormen van 

leegstaande winkelpanden tot woonhuis ervaren inwoners bovendien als een aantasting van 

het straatbeeld. 

Tevens zijn er een aantal (kleine) winkels die buiten de kern liggen en winkels die inmiddels 

zijn verdwenen uit de kern, waarvan de ondernemers aangeven wel terug te willen keren 

naar het centrum.  

Horeca 
Er zijn veel cafés in Aarle-Rixtel waarvan er een aantal niet goed lopen en weinig 

organiseren. Er ligt een plan om in de multifunctionele accommodatie De Dreef 

voorzieningen te clusteren (onder andere bibliotheek, grote zaal accommodatie, servicepunt, 

ontmoetingsruimte voor ouderen). 

Zorg en onderwijs 
Door het teruglopen van het aantal kinderen in Aarle-Rixtel, zal het aantal klassen gaan 

dalen. De basisscholen zullen niet onder de bestaansnorm zakken. Er liggen plannen om de 

scholen De Heindert en De Driehoek samen als één Brede School te herontwikkelen. 

Hiermee houdt de geclusterde school de komende decennia voldoende leerlingen en 

klassen.  

Toerisme en recreatie 
De gemeente spant zich in voor een aantrekkelijk buitengebied voor zowel de inwoner als 

de (stedelijke) recreant en de in Laarbeek wonende forens en kenniswerker die rust en 

ruimte ambieert. 

Om dit te bereiken focust Laarbeek zich op behoud en versterking van een gevarieerd, goed 

ontsloten en rustiek buitengebied voor de extensieve, routegebonden recreatie en behoud en 

versterking van de cultuurhistorische en contrastrijkdom binnen de vier kernen 

(Bron: structuurvisie, gemeente Laarbeek). 

 

Aarle-Rixtel heeft een historisch dorpscentrum met een groot aantal 

monumentale/karakteristieke panden en industrieel erfgoed (o.a. Koninklijke 

Klokkengieterij). Een aantal van deze panden staan leeg of komen op termijn leeg te staan 

(bijv. Nonnenklooster). De panden bieden in de toekomst mogelijkheden.  

In de omgeving van Aarle-Rixtel spelen een aantal ontwikkelingen die bijdragen aan het 

versterken van de toeristisch recreatieve sector. Denk hierbij aan de gebiedsvisie Croy, 

gebiedsvisie Heikant en de ontwikkeling van de Passantenhaven.  
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5.3.2 REGIONAAL 

Aarle-Rixtel ligt in de regio De Peel in Zuidoost-Brabant. De regio Zuidoost-Brabant toont 

enerzijds een gezicht van dynamische stedelijkheid, met een (inter)nationale oriëntatie en 

een kennisintensieve technologisch gerichte industrie en zakelijke dienstverlening. 

Anderzijds is er het gezicht van kwalitatief hoogwaardige kleinschalige rustige groene 

woon- en werkmilieus. 

In de regio spelen een aantal trends/ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het 

centrum van Aarle-Rixtel. Deze staan weergegeven in onderstaande afbeelding (Bron: 

Structuurvisie, gemeente Laarbeek). 

 

Andere ontwikkelingen in de regio zijn onder andere: 

 Kanaalzone Helmond; herontwikkeling van de kanaalzone in wonen, winkelen en 

nieuwe functies in het centrum van Helmond. Op dit moment bevindt de 

herontwikkeling zich nog in een planstudie-fase. 

 Ontwikkeling van recreatieve poorten in Brabant: in het reconstructiegebied De Peel zijn 

acht recreatieve poorten gewenst in de gemeenten Deurne (2x), Geldrop-Mierlo, Gemert-

Bakel (2x), Helmond, Nuenen en Someren. 

5.3.3 ALGEMENE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

In onderstaand overzicht worden kort de algemene trends weergegeven. Achter deze trends 

staat de relatie met het centrum van Aarle-Rixtel weergegeven. 

Trend Omschrijving 
Relatie met centrum Aarle-

Rixtel 

Individualisering  Individualisering is het proces waardoor 

mensen zelfbewuster en meer als 

individu in plaats van als groep in de 

samenleving komen te staan.  

Consumenten zijn steeds meer 

op zoek naar producten die 

zijn afgestemd op de eigen 

levensstijl. Daarnaast vinden 

steeds meer consumenten het 

heerlijk om producten te 

kopen waar ze zelf van 

kunnen genieten. 
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Vergrijzing Door demografische ontwikkelingen 

wordt het percentage ‘ouderen’ steeds 

groter.  

In Aarle-Rixtel wonen relatief 

veel en bovendien relatief 

welvarende ouderen. De 

behoefte naar zorg en gemak 

in Aarle-Rixtel zal groeien. 

Ook kan worden ingespeeld 

op de behoefte van 

(welvarende) ouderen in en 

buiten de regio. 

Rationalisering 

versus feminisering 

Het leven wordt door allerlei 

technologieën steeds ‘maakbaarder’. 

Alles gaat sneller, wordt slimmer en 

computergestuurd. Deze rationalisering 

roept een tegenstroom op: de behoefte 

aan innerlijke waarden, de zogenaamde 

feminisering. Het gaat hierbij om de 

toenemende invloed van zachte, 

traditioneel gezien vrouwelijke waarden 

als zorgzaamheid, vriendschap en 

vertrouwen. 

Er komt meer aandacht voor 

de persoonlijke kant. Mensen 

willen ‘in de watten’ gelegd 

worden en hebben meer 

aandacht voor natuur, cultuur 

en welzijn. Dit biedt kansen 

voor ondernemers die zich 

hierop richten, zowel in de 

vorm van detailhandel als in 

de vorm van horeca en 

recreatie. 

Hedonisme Er is meer behoefte aan korte als wel 

lange verwenmomenten. Momenten 

waarin consumenten het er even van 

nemen en hun rationele en calculerende 

kant opzij schuiven. 

Vermaak, beleving en consumptie raken 

steeds meer met elkaar verstrengeld. 

Consumenten hebben 

behoefte aan producten met 

een bepaalde beleving. Hier 

hebben mensen veel geld 

voor over. 

Grensvervaging en 

mondialisering 

Geografische en conceptmatige grenzen 

vervagen. Mensen reizen over de hele 

wereld en komen daar in contact met 

andere culturen producten. Winkel- en 

dienstenconcepten worden steeds sneller 

uit het buitenland geïmporteerd en 

geaccepteerd. Ook ontstaat er 

branchevervaging. 

Startende ondernemers 

maken minder kans door de 

schaalvergroting en 

branchevervaging. Wel 

kunnen door grensvervaging 

nieuwe markten aangeboord 

worden. 

Roots & regio, 

eigenheid van de 

plek, 

streekproducten, 

biologisch 

 

Mensen hebben steeds meer interesse in 

eigen streekproducten. Consumenten 

vragen naar variatie, authenticiteit, 

beleving en extra kwaliteit. Biologische 

voedingsmiddelen hebben steeds meer 

het imago ‘authentieker’ en natuurlijker 

te zijn en daarmee gezonder. 

Aarle-Rixtel heeft een 

authentiek centrum wat zich 

leent voor de verkoop van 

streekproducten. Ook ligt het 

in een landelijke omgeving 

met een groot gevoel van 

authenticiteit met 

bijvoorbeeld kasteel Croy met 

haar streekproducten. 

 

Nostalgie, 

identiteit & 

authenticiteit 

 

Hoe sneller de wereld verandert, en hoe 

complexer de leefomgeving van mensen 

wordt, hoe groter ook het verlangen 

naar overzichtelijkheid, naar 

herkenbaarheid, kleinschaligheid en naar 

eenvoud van vroeger. Het verlangen naar 

nostalgie en authenticiteit zijn pogingen 

om de grote veranderingen die zich 

voordoen te vertragen. 

Aarle-Rixtel heeft een 

centrum waar een gevoel van 

nostalgie heerst. Door de 

monumentalge gebouwen en 

het industrieel erfgoed leent 

het centrum zich ervoor om 

deze trend te benutten en 

toeristen te trekken die op 

zoek zijn naar nostalgie, 

identiteit en authenticiteit. 

Gezondheid, 

wellness 

Gezondheid is meer dan ooit een 

belangrijke waarde in het leven van de 

Aarle-Rixtel is gelegen in een 

rustige, landelijke omgeving 
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moderne consument. De wellness trend 

staat voor een uitgebalanceerd 

consumptiepatroon, waarbij gezondheid, 

bewustzijn, vitaliteit, fitness en 

maatschappelijk verantwoord 

consumeren de sleutelwoorden zijn. 

Gezondheid en vitaliteit zijn tevens 

belangrijke waarden die ouderen voor 

ogen hebben en daarop passen zij hun 

consumptiepatroon aan. 

waardoor dit kansen biedt om 

aan te sluiten bij deze trend. 

Ook wonen er vele ouderen in 

de gemeente die hier gebruik 

van kunnen maken.  

Religie, 

Spiritualiteit & 

zingeving 

Er is een groeiende behoefte naar het 

vermogen om de wereld van 

toenemende complexiteit een betekenis 

te geven. De consument komt er steeds 

meer achter dat meer materieel bezit 

niet gelukkig maakt en gaat op zoek 

naar een ander gevoel van geluk. Er is 

behoefte aan een vorm van spiritualiteit 

die gericht is op zelfbezinning en 

persoonlijke ontwikkeling. Ook tijdens de 

vakantie is hier een groeiende vraag 

naar. 

Door middel van spirituele 

arrangementen kan op het 

‘bezinningstoerisme’ worden 

ingespeeld. De aanwezigheid 

van de Lourdesgrot, het heilig 

bloed en diverse 

kloostergebouwen zijn 

kwaliteiten waarop kan 

worden aangesloten. 

Recreatie: fietsen 

en wandelen 

Nederlanders gaan als gevolg van de 

economische malaise iets minder vaak en 

minder ver op vakantie. De 

vakantieganger wil dingen doen en zien 

maar ook lekker ontspannen. Wandelen 

en fietsen in eigen land blijkt enorm 

populair te zijn, ook onder de vitale 

ouderen. 

Aarle-Rixtel heeft een mooie 

omgeving om te fietsen en te 

wandelen. Het centrum van 

Aarle-Rixtel zou hier op aan 

kunnen sluiten. 

Overheid: van 

zorgen voor, naar 

zorgen dat 

De overheid leunt in steeds grotere mate 

voor de uitvoering van haar beleid op 

ondernemers en bewoners. Bij de 

uitvoering van vrijwel elk aspect van 

nationaal en lokaal beleid speelt het 

bedrijfsleven een prominente rol. Ook 

bewoners spelen een steeds grote rol. 

De gemeente heeft beperkte 

wettelijke mogelijkheden en 

financiële middelen om een 

leefbaar en levendig centrum 

te creëren. Steeds meer 

initiatieven dienen genomen 

te worden door 

ondernemers/bewoners.  

 

5.4 SWOT CENTRUM AARLE-RIXTEL 

De hierboven beschreven analyses geven de kwaliteiten, trends, kansen en bedreigingen 

weer voor het centrum van Aarle-Rixtel, nu en in de toekomst. In de uitwerking van deze 

centrumvisie sluiten wij hierop aan.  

Onderstaand swot-analyse geeft een overzicht van de analyse in dit hoofdstuk. 

 
Sterkte Zwakte 

 Aantrekkelijk woon –en leefklimaat 

 Historische bebouwing: hoge 

beeldkwaliteit 

 Voldoende dagelijkse voorzieningen 

aanwezig 

 Actief verenigingsleven 

 Grote groep 45+  en hoog inkomen, dus 

 Pepernotenstructuur detailhandel en 

horeca 

 Veel voormalige winkels niet meer als 

zodanig in gebruik (leegstaande of 

woonruimte) 

 Geen centrale grote gemeenschapsruimte 

 MFA De Dreef ligt relatief ver van het 
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inwoners hebben wat te besteden 

 Sociaal en saamhorig 

centrum; 
 Jongerenaccomodatie OJA slechte kwaliteit 

 Ruimtelijk inrichting van centrum 

 Niet alle detailhandel en horeca is 

toekomstbestendig 

Kans Bedreiging 

 Betere benutting toeristisch recreatief 

potentieel 

 Groene, landelijke omgeving 

 Veel typerende elementen aanwezig 

(kasteel Croy, Klokkengieterij enz.) 

 Veel bezienswaardigheden in de omgeving 

(toeristische trekkers) 

 Veel fietsroutes in de omgeving 

 Welvarende ouderen 

 Feminisering als contramal van 

rationalisering Brainport 

 De trends: nostalgie, 

identiteit&authenticiteit, roots&regio, 

eigenheid van de plek, streekproducten, 

biologisch, spiritualiteit&zingeving, 

gezondheid en wellness 

 Ouderen willen zorg op maat en langer 

zelfstandig blijven wonen 

 Vergrijzing: relatief oude bevolking 

 Ontgroening; 

 Door het uitbouwen van MFA De Dreef tot 

een gemeenschapshuis kan er concurrentie 

ontstaan voor de horeca in het centrum. 

Tevens verdwijnen activiteiten die bijdragen 

aan de leefbaarheid van het centrum naar 

een locatie buiten het centrum; 

 De middenstand verdwijnt langzaam 

 Nabijheid van Helmond met een uitgebreid 

winkelaanbod 
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6 Leidende ambities 
vertaald naar een groslijst aan 
ideeën voor actie 

De leidende ambities zijn beschreven in §2.2. Ze zijn voortgekomen uit een analyse van 

huidige kwaliteiten en trends. Het kennen van de reeds aanwezige kwaliteiten van Aarle-

Rixtel en van de omgeving is van belang voor de leidende ambities. Dit geldt evenzeer voor 

de trends in Aarle-Rixtel, in de omgeving en in de maatschappij. De leidende ambities 

bouwen voort op de aanwezige kwaliteiten en verbinden deze met de trends. Op basis 

hiervan zijn keuzes gemaakt voor behouden, versterken en/of benutten van kwaliteiten 

voor de toekomst. 

 

De leidende ambities zijn vertaald in een groslijst aan mogelijke maatregelen, rijp en groen, 

belangrijk en minder belangrijk, makkelijk en moeilijk te realiseren. Sommige maatregelen 

komen bij meerdere leidende ambities terug. De lijst is mede tot stand gekomen door 

middel van werksessies met Aarle-Rixtel-kenners (inwoners met veel kennis van en grote 

betrokkenheid bij Aarle-Rixtel). 

 

Voor het uitvoeringsprogramma is een selectie gemaakt van de maatregelen: de maatregelen 

die het meest lijken bij te dragen aan de visie en bovendien het meest kansrijk lijken. Over 

enkele jaren kan deze beoordeling van maatregelen er anders uit zien. Daarom is ter 

inspiratie voor de komende jaren in dit hoofdstuk de groslijst aan maatregelen opgenomen.  

 

6.1 UITWERKING VAN DE AMBITIES 

In onderstaande paragrafen is een opsomming opgenomen van het type activiteiten, 

ondernemingen, winkels, horeca en samenwerkingen dat bijdraagt aan het bereiken van de 

visie. Deze zijn gerangschikt naar de leidende ambities. Hierbij is er sprake van overlap 

tussen de leidende ambities. In feite versterken de leidende ambities elkaar. 

 

6.1.1 CENTRUM VAN BELEVENISSEN 

 Clustering van horecavoorzieningen 

 ruimte maken voor enkele terrassen bij cafés 

 Afstemming tussen caféhouders, zodat elk café mikt op een eigen identiteit en doelgroep 

 Kansrijke doelgroepen: senioren, babyboomers (50-65) jongeren, verenigingsleven, 

dagjesmensen 

HOOFDSTUK
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 Activiteiten voor senioren, in samenwerking met de KBO en KVO: dans (linedance, 

volksdans), kaarten (bijv. bridge), bingo, biljart, gezamenlijke lunch, kookmiddag, 

arrangement met rollator- en scootmobielcursussen, computercursussen, een drankje 

voor de jeu de boulers 

 Activiteiten voor babyboomers. Deze groep is nog ongeorganiseerd en daardoor niet via 

een vereniging benaderbaar. Dans (salsa), bandjes (tribute-bandjes, jaren 60-80 bandjes, 

jazz), wijnproeverij, zithoek met openhaard, bijzondere kookcursussen, lezingen, 

boekenclub, culturele filmavond, avonden voor singles (gescheiden of partner verloren), 

tonproaters 

 Activiteiten voor jongeren: bandjes, stijldanslessen, open podium, jongerendiscoavond, 

talentenjacht, dartwedstrijden, happy hour, karaoke, filmmarathon, thema-avonden (bijv. 

Helloween) 

 Activiteiten voor verenigingen: clubhuis, oefenruimte, vergaderruimte, wedstrijden (bijv. 

denksport). Speciale arrangementen/prijzen voor verenigingen in combinatie met 

inzetten leden ter ondersteuning bar, afwas, opruimen 

 Samenwerking middenstand en horeca met verenigingen: middenstand en horeca een rol 

geven op grote activiteiten van de verenigingen, samen nieuwe activiteiten organiseren 

die passen bij de arrangementen van ondernemers en horeca 

 Arrangement met Kouwenbergs kerkje: bij kaartje concert zit een consumptie te nuttigen 

in een café. Speciaal concertdiner (combikaartje diner en concert, snelle dinerservice 

i.v.m. aanvang concert) 

 Maximaal benutten dorpsfeesten zoals Klokkendorper Festival door lokale horeca: 

speciale (combi’s) lunch & diner, groot terras, andere activiteiten in het café dan onder de 

aandacht brengen 

 Etalages van vroegere winkels levendig inrichten, bijv. met wisselende kunstexposities in 

samenwerking met lokale kunstenaars, Design Academy Eindhoven. Of met ‘reclame’ 

voor ondernemers in het dorp zoals glas in lood, (thuis)-kledingateliers, of toeristische 

informatie ((fiets)routes, activiteiten lokale horeca, overnachtingsmogelijkheden) 

 

6.1.2 GEHEEL VERZORGD 

 Gezondheidscentrum -PLUS: clustering van ondernemers zowel gericht op de inwoner 

als op de toerist: naast de huisarts en apotheek ook wellness-achtige voorzieningen: 

fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, fitness met personal trainer, individueel 

gezondheidsplan (voeding en bewegen), massage, schoonheidssalon, manicure, pedicure, 

mondhygiëniste, infoavonden, bijv. voedingsadvies, gezond leven, gezond bewegen, 

dementie. Diverse arrangementen, samenwerkingen en aanbiedingen 

 Grand café: leestafel, krantje, open haard, uitgebreide koffie- en theekaart met gebak, 

lunch, serre, terras, binnentuin, leesclub, lezingen, fietsenoplaadpunt,  

 Burenhulp: computerhulp, klussendienst, hulp bij tuinieren, boodschappen doen. 

Bijvoorbeeld gekoppeld aan een café als fysiek en virtueel ontmoetingspunt (bord met 

gevraagd en aangeboden) 

 Brinkje als ontmoetingsplek voor jong en oud met een heel toegankelijke uitstraling: jeu 

de boulesbaan met bankjes, skatevoorziening, levensgroot schaken/dammen, 

speeltoestel voor de (klein)kinderen 

 

6.1.3 EXTENSIEF ONTSPANNEN 

 Klokkengieterij af en toe open voor toeristen 
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 Rondleidingen in het historisch Aarle-Rixtel door heemkundekring 

 Informatiepunt voor toeristen inrichten 

 Arrangementen: fietsverhuur / fietsoplaadpunt met fietsroute, lunch, picknickmand, 

boerderijbezoek, oud-hollandse spelen, drankje, diner, overnachting, bezoek aan 

gezondheidscentrum, bezoek aan kookstudio, kortingen voor lokale winkeltjes. 

Arrangementen voor bezoekers van de passantenhaven 

Ook arrangementen met ondernemers in de omgeving: kasteel Croy, minicamping, 

Bavaria in Lieshout  

 Winkeltje met (lokale) kruiden, streekproducten en gezondheidsproducten 

 Opstappunt routes: auto parkeren, route-informatie, hapje en drankje 

 Terrasjes langs routes 

 Bed&breakfast in de historische panden 

 Ambachtelijke winkels: meubelmaker 

 

6.1.4 EXCLUSIEF OP STAP 

 Hotel, bijv. in nonnenklooster 

 Luxe arrangementen: in combinatie met passantenhaven, gezondheidscentrum, luxe 

diner, concerten in Kouwenbergs kerkje, golfbaan, high tea, stadse aanbod van Helmond 

en Eindhoven (winkelen, film, theater, museum) 

 Antiek en brocante winkeltje 

 Atelier/kunstgalerie bijv. in samenwerking met Design Academy Eindhoven 

 Exclusieve / eigen ontwerp kleding  

 juwelier/goudsmit 

 slijterij met proeverijen (wijn, whisky) in combinatie met traiteur 

 

6.1.5 TIJD VOOR BEZINNING 

 Arrangementen met Lourdesgrot, Heilig bloed, overnachten in nonnenklooster, kerk, 

pastoriewoning, (historische) wandeling rondom kasteel Croy of door Aarle-Rixtel, 

meditatie in het weiland, in de kerk of in het Gezondheidscentrum, Brabantse kluis, 

lezingen over de historie over gezondheid, dineren of picknicken met streekproducten 

 Arrangementen rondom juni watermaand, in de toekomst in combinatie met de 

jachthaven. 

 Koken met vergeten groenten, slow food, raw food 

 Streekfestival: streekproducten, zaden, stekjes en planten, vergeten groenten, oude 

ambachten 

 Winkeltje met (lokale) kruiden, streekproducten en gezondheidsproducten 

 Meditatie, Yoga in het park, het nonnenklooster of de kerk 

 Retraiteweken in het nonnenklooster 

 Dag-, weekend- en avondcursussen gericht op bezinning, persoonlijke ontwikkeling, 

gezondheid, wiggelroedelopen, wateraders zoeken, energiebanen, acupunctuur 

 

Deze uitwerking van de leidende ambities is als input gebruikt voor de uitvoeringsstrategie 

met het daarbij behorende uitvoeringsprogramma (§ 3.3). Met de uitkomsten van de 

werksessies met Aarle-Rixtel-kenners is op basis van haalbaarheid en prioriteit een 

overzicht opgesteld van projecten die op korte, middellange en lange termijn uitgevoerd 

kunnen worden.  
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BIJLAGE 1 Visiekaart 
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Bibliotheek naar Bredeschool?

Culturele activiteiten
Dreef naar centrum?

Gezondheidscentrum-plus
naar Bredeschool?

Woonfunctie beperken,
voorzieningen versterken

Verbinding haven
faciliteren looproute

Pleinvorming

Ontmoetingsplek

Ontmoetingsplek

P

Koppeling cultuur - horeca

Wensbeeld centrum Aarle-Rixtel oktober 2010 Centrumvisie Aarle-Rixtel

http://www.toeristeninformatie.nl/user/locales/f7a1bba669.jpg
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