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

 

De Dorpsstraat in Aarle-Rixtel is sinds jaar en dag de belangrijkste straat van Aarle-Rixtel. 

Het is een doorgaande weg dwars door de kern, een winkelstraat maar ook een straat waar 

gewoond wordt. Ook sinds jaar en dag is deze straat onderwerp van discussie en vraagt om 

oplossingen voor de bestaande problemen. 

Als onderdeel van het iDOP en daaruit voortkomend het rapport Centrumvisie van Arcadis 

dat op 17 november 2010 is verschenen wordt de Dorpsstraat expliciet genoemd als een van 

de probleemgebieden die om aanpak vraagt. 

 

Om een inzicht te krijgen in de problematiek van de Dorpsstraat heeft Stichting 

Dorpsplatform Aarle-Rixtel een onderzoek ingesteld naar de problemen die zich voordoen. 

Daartoe heeft zij eerst een intern onderzoek gestart waarin alle leden van het Dorpsplatform 

hun meningen hebben gegeven en tevens mogelijke oplossingen geopperd hebben. 

Daarna hebben alle inwoners en ondernemers van de Dorpsstraat hun visie kunnen geven of 

per mail of op de speciaal daarvoor belegde bijeenkomst op 23 juni jl. Op deze bijeenkomst 

was de deelname gering maar de kwaliteit was er niet minder om. 

 

Het resultaat is te zien in de bijlage waarin de problemen gerubriceerd zijn in 8 hoofdgroepen 

met daarop volgend de mogelijke oplossingen. 

 

Stichting Dorpssplatform Aarle-Rixtel vraagt u de aangedragen oplossingen te bestuderen en 

maatregelen te nemen die tegemoetkomen aan de wens van de inwoners van Aarle-Rixtel om 

de Dorpsstraat veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor de leefbaarheid en 

levendigheid van Aarle-Rixtel. 

 

Het Dorpsplatform is gaarne bereid medewerking te verlenen bij het zoeken naar de juiste 

volgorde voor het ten uitvoer brengen van de geopperde oplossingen. 

Uw voorstellen voor de aanpak van de problematiek van de Dorpsstraat zien wij gaarne per 

omgaande tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel 

 

Pieter Verschuuren   Ad van Dooren    Hans Biemans 

Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 
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