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Besprekingsverslag overleg Dorpsplatform Aarle-Rixtel en gemeente Laar-
beek in verband met de openbare ruimte in de Dorpsstraat Aarle-Rixtel  

 

Datum: 29 november 2011  15.00 uur – 16.30 uur  

Aanwezig:  

Dorpsplatform Aarle-Rixtel:   -    de heren Pieter Verschuuren, Cor v.d. Berk en Jan Dekkers 

Gemeente Laarbeek:   -    de heer Theodoor Biemans (wethouder); 

-    de heren Dirk van Helvoirt en Frans Vlemmix (afdeling                         

Openbare Werken) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Wethouder Biemans opent de bijeenkomst en heet de heren van het Dorpsplatform van harte 

welkom. Dit overleg vindt plaats naar aanleiding van het verzoek van het Dorpsplatform om een 

nadere toelichting te geven op de door hun geïnventariseerde knelpunten in de Dorpsstraat. 

Ze ervaren de brief van de gemeente als een totale ontkenning op de door hun aangedragen 

knelpunten. Zij hadden graag eerder een overleg gehad met de gemeente. 

Wethouder Biemans verwijst naar de gesprekken die hebben plaats gevonden in het kader van 

de iDOP en de Centrumvisie. 

Ook Aarle Onderneemt is op bezoek geweest bij de gemeente met een lijst met knelpunten. 

Wethouder Biemans geeft aan dat de verwarring die is ontstaan te maken heeft met het feit dat 

de gemeente van mening was dat een en ander al gecommuniceerd was met Aarle Onderneemt. 

Het is van belang dat het Dorpsplatform en Aarle Onderneemt gezamenlijk optrekken.  

Vanuit de gemeente is het niet duidelijk geweest dat het Dorpsplatform de ingediende lijst met 

knelpunten wilde bespreken.  

De gemeente geeft aan dat het niet mogelijk is om op korte termijn de gehele Dorpsstraat com-

pleet aan te pakken. Dit is ook duidelijk voor het Dorpsplatform. 

Hierna volgt een korte toelichting op de door het Dorpsplatform genoemde knelpunten. Op niet 

alle genoemde punten is tijdens het overleg ingegaan. In het verslag wordt ook aangegeven als 

de afdeling Openbare Werken niet het aanspreekpunt. Tevens wordt dan aangegeven wie wel 

het aanspreekpunt is. 

 

1. Het parkeren: 

 Er zijn structureel veel te weinig parkeerplaatsen; 

 Parkeervakken te smal, te weinig plek tussen de bomen; 

 Beugels om de bomen belemmeren inparkeren, niet zichtbaar vanuit de auto; 

 Steenranden rond de bomen zijn scherp; 

 Plaatselijk ontbreken van parkeerstroken; 

 Parkeren door eigen personeel. 

De grootste ergernis zijn de parkeerbeugels om de bomen. Deze zijn niet te zien vanuit de auto 

en regelmatig rijden auto’s tegen de parkeerbeugels aan. De gemeente heeft bekeken of er mo-

gelijk flexibele palen geplaatst kunnen worden bij diverse bomen. 

Nu staan op een deel van de Dorpsstraat ook bomen waarbij geen boombeugels aanwezig zijn. 

De heer van Helvoirt geeft aan dat het uitgangspunt moet zijn dat de gemeente de groenstruc-

tuur in de Dorpsstraat wil handhaven. De boombeugels zijn in het verleden geplaatst toen de 

bomen nog jong en kwetsbaar waren. Nu de bomen dikker zijn is de noodzaak voor boombeu-

gels minder dan 20 jaar geleden. 

Voorgesteld wordt om bij wijze van proef een deel van de boombeugels te verwijderen. 



 

 

Het Dorpsplatform geeft aan dat zij dan wel periodiek controles willen uitvoeren. Bij kleinere 

parkeervakken is er meer kans op boomschades. Een andere oplossing is iets plaatsen bij de 

bomen dat hoger is dan de bestaande boombeugels en dan ook zichtbaar is voor de automobilis-

ten als ze gaan parkeren. 

Het Dorpsplatform stelt voor om op 2 plaatsen te kijken naar de mogelijkheid voor dwarsparke-

ren, namelijk tegenover de Rabobank en eventueel bij het pand van Paula Heijl. Bij hoge ver-

keersintensiteiten is haaks parkeren niet wenselijk. Volgens het Dorpsplatform is de stoep te-

genover de Rabobank ca. 8 meter breed. De gemeente zal nakijken wie de eigenaar is en het 

voorstel op de agenda van de Werkgroep Verkeer plaatsen.  

 

Uit de onderstaande kadastrale situatie blijkt dat een deel van de 8 meter wel op grond ligt van 

het Kerkbestuur. Dit betekent dat er hier alleen haaks parkeerplaatsen kunnen komen als er 

medewerking is van het kerkbestuur. Ook als zou het kerkbestuur medewerking verlenen aan 

het maken van haaks parkeerplaatsen, dan is vanwege de onveilige situatie bij haaks parkeren 

de gemeente niet voornemens om hier haaks parkeerplaatsen te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het straatbeeld wat het Dorpsplatform voor ogen heeft is de Hoofdstraat in Best. 

Ten aanzien van het oplaadpunt voor elektrische auto’s wordt de vraag gesteld hoeveel elektri-

sche auto’s er in Laarbeek zijn. De heer van Helvoirt legt uit dat deze zijn geplaatst om het ge-

bruik van elektrische auto’s te stimuleren. 

Aan de politie zal worden gevraagd wat de juridische status is van het bord dat is geplaatst bij 

de oplaadpunten.  

 

De politie heeft inmiddels doorgegeven dat het bord nu nog geen juridische status heeft. Stich-

ting E-laad heeft wel het punt aangesloten. Er zijn nog wel problemen met de aarding. 

 

Het Dorpsplatform vraagt of het mogelijk is om op enkele plaatsen de parkeervakken breder te 

maken in de Dorpsstraat. De stoep zal dan ca. 25 cm. smaller worden. De heer van Helvoirt 

zegt dat dan de kans bestaat dat als auto’s verder van de weg af parkeren de kans bestaat dat 

door het autoverkeer harder gereden zal gaan worden. Het visuele profiel wordt dan breder. 



 

 

Op plaatsen waar de stoep te smal is, is het sowieso niet mogelijk om de parkeervakken breder 

te maken. Bekeken zal worden of het op enkele plaatsen verbreden van parkeervakken mogelijk 

is in combinatie met onderhoudswerkzaamheden. 

Verder vindt men dat de suggestiestrook voor fietsers breder moet worden. Dit is nu niet moge-

lijk. Dit kan alleen uitgevoerd worden in combinatie met grootschalig onderhoud en dat is voor-

lopig niet aan de orde. 

 

2. Knelpunten voor voetgangers: 

 Belemmering door terrassen en reclame uitingen, vooral voor buggy's, rollators, kinder- 

en wandelwagens noodzaakt tot gedwongen oversteken, omdat het voetgangerspad is 

versperd of  

   Over de weg moeten lopen om te passeren.  

 De plaats van het zebrapad staat ter discussie. De wens is geuit om deze aan de andere 

kant van de Heindertweg te situeren. 

Het Dorpsplatform zegt dat nu veel mensen over het trottoir fietsen, omdat ze zich daar veiliger 

voelen. Buurtbrigadier (de heer Bruggeman) kan dan handhavend optreden. 

Ten aanzien van belemmeringen op de stoep die door winkeliers zijn geplaatst kan dit doorge-

geven worden aan het team Juridische Zaken. 

Onlangs heeft een “Gele kaarten actie” plaats gevonden in de diverse kernen. Dit was georgani-

seerd door de Jeugdgemeenteraad in combinatie met het Platform Gehandicapten Laarbeek. 

Het zou goed zijn als het Dorpsplatform mogelijk samen met het Platform Gehandicapten winke-

liers erop aanspreekt als ze de stoep blokkeren voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. 

Ten aanzien van de plaats van het zebrapad geeft het Dorpsplatform aan hier geen halszaak van 

te maken. Voor beide oplossingen zijn voor- en nadelen. Deze discussie is al eerder gevoerd. De 

gemeente heeft nu niet de intentie om het zebrapad te verplaatsen. 

 

3. Knelpunten vrachtverkeer / in- en uitladen: 

 Doorgaande vrachtverkeer is er wel, maar is niet toegestaan; 

 Angstige momenten voor fietsers; 

 Opstoppingen met wachtende auto’s;  

 Gevaarlijke passeermanoeuvres; 

 Veroorzaakt veel trillingen, zodat je ’s morgens vroeg al wakker wordt van dit doorgaan-

de verkeer; 

 Politie reageert en controleert niet op klachten over- en het doorrijden van vrachtauto’s 

in de Dorpstraat. 

Het Dorpsplatform stelt voor om ontheffingen te verlenen aan leveranciers die de winkels moe-

ten bevoorraden. De gemeente geeft aan hier geen voorstander van te zijn. 

De politie controleert nu ook regelmatig op vrachtverkeer dat hier niet hoeft te laden en lossen. 

Het Dorpsplatform heeft het gevoel dat er te weinig wordt gecontroleerd door de politie. Afge-

sproken wordt dat de gemeente met de politie afspreekt dat zij vaker stukken in de Laarbeeker 

plaatsen wanneer er controles zijn uitgevoerd en wat de resultaten hiervan waren. 

Het Dorpsplatform vraagt of het bord dat nu links aan de weg staat bij Van Heijst verplaatst kan 

worden naar de rechterzijde van de weg. (Dit is inmiddels doorgegeven aan de buitendienst). 

 

 

 



 

 

4. Geluidsoverlast door: 

 Landbouwvoertuigen;  

 Vrachtverkeer, vooral met metalen laadbak; 

 Klinkerstroken, overgangen dwars op de rijrichting;  

Het Dorpsplatform vindt dat geluidsoverlast wordt veroorzaakt door het verschil in bestratings-

materiaal in de rijbaan en in de suggestiestroken en op kruisingen. Op een plaats is het bestra-

tingsmateriaal aangepast ter plaatse van een sluisje op de Lieshoutseweg. Het is niet realistisch 

om in de gehele Dorpsstraat nu de suggestiestroken te vervangen door een andere bestrating. 

Dit kan alleen als er grootschalig onderhoud staat gepland. 

 

5. Knelpunten Openbare verlichting: 

 Lampen produceren te weinig licht; 

 Bladeren van de bomen houden licht tegen.  

Het Dorpsplatform heeft inmiddels een keuze gemaakt. Deze is ook al doorgestuurd naar de be-

treffende medewerkers bij Openbare Werken, zodat zij hier mee aan de slag kunnen. 

De lichtmasten blijven op dezelfde plaats staan, maar door het toepassen van andere armatu-

ren, uitleggers en betere lampen zal het verlichtingsniveau worden verbeterd. 

 

6. Beeldkwaliteit van de dorpstraat: 

 Winkelruiten die veranderen in vitrageplaten; 

 In verval raken van slecht onderhouden panden / gevels. 

De heer Verschuuren van het Dorpsplatform stelt voor om eventueel kunstwerken voor de ra-

men te hangen. De heer Verschuuren oppert het idee om hier de Heemkundekring bij te betrek-

ken. Wethouder Biemans stelt voor om ook het team Recreatie en Toerisme van de afdeling MO 

hierbij te betrekken. 

 

7. Overige opmerkingen: 

Er is een inrit aangevraagd op de hoek Merelstraat-Mariastraat. Ook voor de route Centrumdreef 

zit hier vlakbij nog een knelpunt. Aan Hans Leduc is doorgegeven om dit gelijktijdig aan te pak-

ken. Verder is het van belang om knelpunten in overleg met elkaar op te lossen. 

De heer Van Helvoirt verontschuldigt zich nogmaals voor de ontstane verwarring en miscommu-

nicatie die is ontstaan doordat er overleg was met meerdere partijen over de knelpunten in de 

Dorpsstraat. 

Tot slot bedankt wethouder Biemans alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de ver-

gadering af. 

 

 

 


