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Geachte Raad en college van B&W van de gemeente Laarbeek, 

 

De Provinciale Staten hebben gekozen! 

Daar is Aarle-Rixtel allerminst gelukkig mee en neemt daar dan ook geen genoegen mee. 

Wij, als Dorpsplatform Aarle-Rixtel, zijn tegen de aanleg van een autoweg waarvan nut en 

noodzaak niet aangetoond kunnen worden en zelfs de Commissie MER laat in haar rapporten 

van 21 januari en 18 februari duidelijk merken dat zij nut en noodzaak niet bewezen achten.  

Toch zet de provincie door en hoe?! 

De manier waarop gedeputeerde Ruud van Heugten op 1 juli jl. zijn pleidooi heeft gehouden 

tart elke achting en respect voor overeengekomen afspraken. Ook in latere bijeenkomsten laat 

hij duidelijk merken dat overeengekomen afspraken niet door hem behoeven nageleefd te 

worden. 

Zo stuurt hij aan op de goedkoopste uitvoering van een weg langs het Wilhelminakanaal op 

maaiveldniveau en simpele bruggen. Hij presteert het om viaducten te prijzen met de 

benaming “balkonfunctie”. 

Verder lapt hij de afspraken over verdiepte ligging en tunnels aan zijn laars met de simpele 

opmerking “als de gemeenten andere uitvoeringen wensen zoals verdiepte ligging en tunnels 

dan moeten ze die zelf betalen, wij hebben geld voor de eenvoudigste uitvoering” 

Dit betekent dat Laarbeek/Aarle-Rixtel een weg moeten accepteren die ze niet willen, waar ze 

niet om gevraagd hebben. Om de leefbaarheid nog een heel klein beetje te redden moet 

Laarbeek en andere betrokken gemeenten dan de verdiepte ligging en tunnels zelf betalen. 

Een uitvoering zoals overeengekomen in het bereikbaarheidsakkoord van 2007 kost 1 miljard 

meer dan de ca 800 miljoen die van Heugten denkt te kunnen reserveren voor de realisatie van 

de Noord-Oost Corridor. Voor de 13 gemeenten (met samen ca 590.000 inwoners), die het 

convenant ondertekend hebben, betekent dit een bijdrage per hoofd van de bevolking van 

 € 1700,- hetgeen voor Laarbeek op € 36.550.000 komt te staan. 

 

Laten jullie zo met je sollen?  

Het wordt tijd dat hier krachtig verzet getoond wordt, dat de raad en B&W zicht nadrukkelijk 

verzetten tegen deze handelwijze van de provincie. De tijd van zoete broodjes bakken is 

voorbij, het is tijd voor een krachtige opstelling richting provincie tegen de voorgenomen 

eenzijdige contractuele verbreking van de afspraken. Ook juridisch dient u zich te wapenen, 

dat is de enige taal die hier nog recht kan doen spreken, samen met een te verwachten tekort 

aan geldelijke middelen. 

 

 

Aan:  Gemeenteraad van gemeente Laarbeek 

  College van B&W van gemeente Laarbeek  

 Postbus 190 

 5740 AD  Beek en Donk 

Besloten raadsvergadering 1 september 2011 

Noordoostcoridor / Wilhelminavariant 
25 augustus 2011 



 

 

 

 

2 

 

 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel doet een dringend beroep op u om deze keer duidelijk te 

laten merken dat Laarbeek de schending van de afspraken niet kan en wil accepteren. Niet 

alleen de bevolking maar ook de raad en B&W dienen zich duidelijk uit te spreken op 1 

september a.s. 

 

Wij wensen u veel wijsheid en daadkracht toe.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel 

 

Pieter Verschuuren   Ad van Dooren    Hans Biemans 

Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 


