
 

 

 

 

 

 

 

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling  19 – 12 – 2012  
 
Voorzitter, Geachte commissieleden, 
 
In vervolg op de twee bijeenkomsten over het nieuwe begrip Burgerparticipatie heb ik 
vandaag spreekrecht aangevraagd met betrekking tot agendapunt 7. 
Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel stelt het op prijs in de gelegenheid gesteld te worden om in 
een vroeg stadium mee te mogen denken en te praten over voorgenomen 
beleidsbeslissingen. Dank daarvoor. 
Het is overigens niet vanzelfsprekend dat spreekrecht verleend wordt zo heb ik ervaren. Het 
is me overkomen dat ik voor een raadsvergadering spreekrecht had aangevraagd maar dat 
werd me geweigerd omdat ik in de commissie daarvoor geen gebruik gemaakt had en 
omgekeerd werd ik eens in de commissie geweigerd omdat het nog in de raad zou komen.  
Tinie van der Aa heeft toen geprobeerd mij de regels duidelijk te maken maar dat is maar 
gedeeltelijk gelukt. Reden voor mij om u te vragen de regelgeving omtrent spreekrecht te 
verruimen in de zin van de bedoelingen van de Burgerparticipatie. 
 
In punt 7 van de agenda staat de Gentlemen Agreement tussen Laarbeek en Helmond op het 
programma. Hiervoor zijn twee documenten beschikbaar en wel het B&W besluit van 4 
december en het GA van 5 of 6 december, de datum was mij niet helemaal duidelijk. 
Het Dorpsplatform Aarle-Rixtel vindt het een goede zaak dat het heikele punt van “ de brug 
open” zoals dat in de volksmond heet, nu in een veel breder kader getrokken wordt en dat 
er over nagedacht gaat worden wat er in een macroplan allemaal mogelijk is in dit gebied. 
We denken dan vooral aan toerisme en recreatie. De business case die hiervoor ontwikkelt 
gaat worden beperkt zich niet alleen tot de Kanaalzone maar neemt het hele gebied van de 
Heikant tot en met Croy mee in studie, bijna Laarbeek breed.  
 
In de twee documenten wordt gesproken over het tijdstip waarbij de vaarweg via het nu 
afgesloten kanaalgedeelte een “vrije doorgang” gaat krijgen en dat betekent dat de brug dan 
open moet kunnen voor de scheepvaart. 
Als we dit onderwerp nader bekijken in de twee documenten dan zien we in het B&W besluit 
genoteerd, ik citeer: 
“Een belangrijk punt is, dat de brug niet open gaat, voordat er concreet is begonnen aan de 
realisatie van de jachthavenfaciliteiten op de kop van Aarle-Rixtel”.  Dit is duidelijk lijkt me.  
In de laatste alinea van de GA staat het wat cryptischer omschreven maar als ik dat omzet 
naar begrijpelijke bewoordingen dan staat er: “Bij de verdere ontwikkeling van de tijdelijke 
uitbreiding van de passantenhaven kan deze uitbreiding worden aangepast om een 
onbelemmerde doorgang (= brug open) voor de recreatievaart naar Helmond mogelijk te 
maken”  
In dit laatste mis ik de relatie met de jachthaven…….. 
Dit betekent dat er een tijdverschil van minimaal 6 jaar zit in de twee tijdstippen waarop de 
onbelemmerde doorvaart mogelijk gemaakt wordt. 



 

 

 

 

 

 

De uitbreiding van de passantenhaven in 2013 – 2014 en de jachthaven ergens na 2020. De 
jachthaven is immers afhankelijk van de ontwikkelingen bij de Noordoostcorridor.  
Graag willen wij weten wat in de laatste alinea van de GA bedoeld wordt. 
 
De zojuist genoemde ontwikkelingen van de NOC hebben op verschillende manieren invloed 
op de jachthaven en op het open stellen van de brug. 
Door de toekomstige op- en afrit bij Bavaria komen er per etmaal 700 voortuigen meer door 
de kern van Aarle-Rixtel waarvan het merendeel ook de brug gaat passeren. De nu al volle 
kruising bij de brug tijdens de spits wordt dan een groter probleem. Neem dit mee in de 
business case. Een ander punt is mogelijk nog kwalijker, bij een onveranderd beleid en een 
brug over de kanaalomleiding in de NOC zal veel lawaai en milieuverontreiniging geven en 
dat zullen de schippers die de jachthaven aan willen doen niet leuk vinden… 
Dit is een reden temeer om tijdens de studie Helmond er toe te bewegen vóór een 
ondertunneling bij Laarbeek te pleiten. 
 
Bij het opstellen van de business case vragen wij u er voor te zorgen dat, in het kader van de 
burgerparticipatie, belangengroeperingen betrokken worden zoals de toeristische platforms 
van Laarbeek, de nieuwe VVV Laarbeek, de Ondernemers, Heemkundekringen, de 
Dorpsraden enz. Zij kunnen belangrijke plaatselijke informatie aanleveren. 
 
Tot slot wil ik u melding maken van de aanwezige scepsis over de bedoelingen van beide 
partijen, laat het niet gebeuren dat op het eind van een goede samenwerking wij in de 
business case moeten lezen dat de jachthaven dan toch maar in Helmond aangelegd wordt. 
Dit zouden wij onacceptabel vinden en geven u deze boodschap reeds nu mee. Waarvan 
akte. 
 
Het Dorpsplatform wenst u veel succes met de case studie en is graag bereid daarbij haar 
bijdrage te leveren. 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
Pieter Verschuuren. 
19 december 2012.  


