
Herontwikkeling
2e raadsvisitatie

29 november 2010



Agenda:

Deel 1 

 Inleiding

Huisvestingsproblematiek verenigingen

Plan van aanpak 

Uitwerkingen Scouting 

Ontwikkeling Handboogvereniging “De 
Eendracht”

Overkapping voor jongerencentrum “Cendra”

MFC “De Dreef”



Deel 2

Presentatie van het voorlopig ontwerp tot 
aanpassing van MFC “De Dreef”

door Architect Bart de Groof van architectenbureau 

“Architectuur & Ontwikkeling TENBACK DE GROOF” uit Nuenen.

Tot Slot

Planning

Gelegenheid tot het stellen van vragen en 
rondgang door het gebouw

Agenda:



Inleiding:

Aanleiding tot planontwikkeling en aanpassing 

van MFC De Dreef waren de diverse 

huisvestingproblemen bij verenigingen en 

organisaties in Aarle-Rixtel, alsmede de 

vrijkomende ruimte en voorzieningen in en 

rondom de Dreef.



 Bibliotheek: 

huren nu een ongeschikte op zichzelf staande ruimte en willen graag 
onderdeel gaan uitmaken van gemeenschapshuis De Dreef.

 Serviceloket:

De gemeente wil in alle gemeenschapshuizen een serviceloket realiseren 
waar burgers voor allerlei vragen terecht kunnen.

 Harmonie de Goede Hoop:

Zijn nu gehuisvest op 5 verschillende locaties, hebben opslagproblemen en 
er moet veel met instrumenten gesleept worden.

 Bond van Ouderen (KBO)

Is een sterk groeiende vereniging. Hebben behoefte aan een grote ruimte 
voor bijeenkomsten met alle leden. Daarnaast verdwijnt bij Marieëngaarde 
op termijn voor tal van activiteiten het onderdak.

Huisvestingproblematiek



 Handboogvereniging: 

Maken nu gebruik van een ruimte van zaal van Bragt. Betreffende 
ondernemer wil stoppen en accommodatie komt te vervallen. Zoeken 
grond voor nieuw te bouwen doelhuis.

 Scouting Aarle-Rixtel:

Hebben nu eigen locatie en blokhut midden in een woonwijk. De blokhut 
moet worden gerenoveerd maar de middelen daar voor ontbreken.

 Carnavalsvereniging:  

Maakte altijd gebruik van zaal Kersten, maar deze accommodatie is 
gesloten en wordt gesloopt. Hebben nu twee jaar als proef gebruik 
gemaakt van de sporthal in de Dreef. Probleem daarbij is dat er geen 
bergruimte is voor stoelen tafels podium etc. Deze materialen moeten 
derhalve worden gehuurd.

 Bridgeclub:

Heeft behoefte aan zaal vanwege op handen zijnde sluiting huidige zaal bij 
cafe/zaal van Bragt.

Huisvestingproblematiek



 Peuterspeelzaal de Rakkertjes:
Gesitueerd in gemeenschapshuis De Dreef. Er is een redelijk grote 
afstand tot de drie basisscholen.  In huisvestingsplan onderwijs gaat 
deze peuterspeelzaal naar de nieuwe te realiseren Brede School aan 
de Heindertweg.

 Gemeentewerf Aarle-Rixtel
Met de bouw van een nieuwe gemeentewerf in Laarbeek is deze 
locatie vrijgekomen. 
De wens was om deze unieke locatie bij de Dreef voor verenigingen te 
behouden.

 Zorgorganisatie Savant:
Heeft nu kantoor in gemeenschapshuis De Dreef. Hebben aangegeven 
naar Donk te willen en te willen participeren in het nieuw te realiseren 
voorzieningencluster Donk.

Huisvestingproblematiek



Plan van aanpak

 Clustering 
voorzieningen

 Multifunctioneel 
gebruik

 Goede exploitatie



Scouting

Handboogvereniging

Overkapping Cendra

Aanpassing 
De Dreef

Opslag

Mogelijkheden



 Bibliotheek en serviceloket te huisvesten in de 
ruimte peuterspeelzaal.

 De harmonie een vaste plek te geven waarbij alle 
activiteiten zouden kunnen worden samengebracht 
op een locatie. 
Waarbij de toneelzaal multifunctioneel dient te 
blijven.

 Inpandig nabij de sporthal extra bergruimte te 
realiseren voor de opslag van stoelen tafels, 
podium geluidsinstallatie, verlichting e.d. welke 
gebruikt kunnen worden voor het organiseren van 
grotere evenementen zoals o.a. carnaval, 
concerten van harmonie, etc.

Mogelijkheden



Mogelijkheden

 De KBO te voorzien in een eigen opslagruimte 
van waaruit hun activiteiten te organiseren

 Het gebouw een beter  aanzien te geven wordt 
gedacht aan het realiseren van een nieuwe 
voorgevel, waarmee tevens extra 
binnenruimte kan worden gerealiseerd.

 De handboogvereniging een stuk bouwgrond 
krijgt voor een nieuw doelhuis naast de Dreef 
(op terrein van huidige gemeentewerf)

 Scouting te huisvesten op voormalige 
gemeentewerf die bouwkundig deel uit maakt 
van het gemeenschapshuis.



Scouting & opslag



Ontwerp Scouting

ARCHITECTENBURO 
HARRY VD HEIJDEN  
BEEK EN DONK



Voorbereiding Scouting

Sloop

Sanering

Schoongrond verklaring



Gedaante verwisseling

Start bouw 

juli 2010

Gebouw gereed

http://scarfoto.scarhunt.net/gallery2/main.php?g2_itemId=69735


Handboogvereniging
“De Eendracht”



Stand van zaken 

Handboogvereniging 

 Hebben nu een tijdelijke voorziening

 Voorlopig ontwerp is uitgewerkt

 Welstand is akkoord

 Voorbereidende werkzaamheden voor wijziging 

bestemmingsplan procedure zijn lopend.



Voorlopig ontwerp 
Handboogvereniging

ingang



Impressie nieuwe locatie 
Handboogvereniging



Cendra



Cendra

 Vraag vanuit Cendra

 Bestemmingsplan

 Materialen ter 
beschikking

 Bouwvergunning 
verleend

 Zelfwerkzaamheid



Overkapping Cendra



Aanpassing 
MFC “De Dreef”



Stand van zaken
MFC “De Dreef”

 Voorlopig ontwerp is gereed

 Fase document VO is recent door het college 
vastgesteld.

 Definitief Ontwerp is opgestart.

 Aanvraag bouwvergunning opstarten 

 Aanbestedingsleidraad opstellen 

 Fasering uitwerken



Deel 2

Presentatie van het voorlopig ontwerp 
tot aanpassing van MFC “De Dreef”

door Architect Bart de Groof



( Presentatie Architect)



Planning

Gelegenheid tot het stellen van 
vragen

Tot Slot



Planning

Scouting
 scoutinggebouw…..…………………………….. gereed
 Opslagruimte voor podium, stoelen etc. gereed
 Buitenterrein…………………………………… eind 2010

Handboogaccommodatie
 Bestemmingsplan;………………….………. in voorbereiding (2011*)
 Voorbereiding realisatie……………………… 2011
 Vestiging handboog op werf locatie;……......... 2012 ( realisatie door handboogvereniging)

Cendra
 Bouwvergunning overkapping Cendra………. verleend
 Plaatsing overkapping;…….…………………… eind 2010 (door vrijwilligers)

MFC De Dreef
 Definitief ontwerp, bouwaanvraag,………….… 1e helft 2011
 Aanbesteding & gunningfase…….……………. eind 1e helft 2011*
 aanvang gefaseerde bouwwerkzaamheden 2e helft 2011*
 Oplevering ……………………………………….. 2012*

* (ondervoorbehoud van eventuele besluitvorming)



Vragen

?



Einde presentatie

Presentatie :
Frans Rooijakkers 
John van den Berg
Gemeente Laarbeek


