
 

1.1 ACTIEHOUDERS UITVOERINGSPROGRAMMA 

In onderstaand overzicht zijn genoemde 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 

 

 



 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
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* KT= Korte termijn 

  KT/MLT = Korte/Middellange termijn 

  MLT = Middellange termijn 

  MLT/LT = Middellang/lange termijn 

  LT = Lange termijn 

 

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 


