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HOOFDSTUK1 Inleiding 

1.1 WAAROM EEN IDOP? 

In het voorjaar van 2005 is het reconstructieplan De Peel vastgesteld. Dit plan bevat onder 

andere maatregelen om de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden en te verbeteren.  

De Gemeente Laarbeek heeft vier kernen: Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 

Mariahout. ARCADIS is door de Gemeente Laarbeek gevraagd te onderzoeken wat er nodig 

is om de leefbaarheid in deze kernen te behouden en aan te geven hoe dit uitgevoerd kan 

worden. Dit heeft geresulteerd in – onder andere - dit integrale 

dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) voor Aarle-Rixtel: een programma waarin 

economische, ecologische en sociale aspecten van het dorp aan bod komen. 

 

In dit IDOP geven de inwoners van Aarle-Rixtel aan welke ontwikkelingen zij in hun directe 

omgeving wenselijk achten en welke ideeën er leven om die visie te realiseren. Bezig zijn 

met een dorpsplan leidt tot verdieping van inzichten en grotere betrokkenheid van de 

bewoners bij de omgeving en de planvorming. Er komen creatieve ideeën boven. 

Dorpsbewoners raken met elkaar in gesprek over hun dorp, nemen kennis van elkaars 

ideeën, raken er enthousiast over en bouwen op elkaars ideeën voort. Voor zover ze elkaar 

nog niet kennen, kan dit de eerste stap zijn in het daadwerkelijk aan de slag gaan met de 

uitvoering van het programma. Het realiseren van concrete doelstellingen en projecten volgt 

op dit dorpsontwikkelingsprogramma; een eerste aanzet voor hoe realisatie daadwerkelijk 

bereikt kan worden wordt al gegeven. 

1.2 WERKWIJZE 

Het IDOP is in nauwe samenwerking met de inwoners van Aarle-Rixtel en de Gemeente 

Laarbeek tot stand gekomen. Tevens zijn de Stedelijke Regio Eindhoven (SRE) en Prisma 

Brabant betrokken geweest bij het proces. Bij aanvang van het proces heeft een oriënterend 

overleg met enkele sleutelfiguren uit Aarle-Rixtel en de Gemeente Laarbeek 

plaatsgevonden. Vervolgens zijn de inwoners van Aarle-Rixtel op twee dorpsavonden 

betrokken bij het IDOP. Op de eerste avond stonden de sterke en zwakke punten van Aarle-

Rixtel centraal. De tweede avond bestond uit het formuleren van oplossingen voor de 

grootste problemen zoals die op de eerste avond zijn gesignaleerd. De opkomst was op 

beide avonden zeer groot (op de eerste avond circa 80 inwoners, op de tweede meer dan 

100). 

 

Op de eerste dorpsavond zijn de sterke en zwakke punten van Aarle-Rixtel 

geïnventariseerd. De aanwezigen zijn hiertoe opgedeeld in vier groepen: 2 groepen 

volwassenen (30 tot 55 jaar) en twee groepen senioren (55+). Per groep zijn alle sterke en 

zwakke punten op flip-overvellen geschreven.  

EERSTE DORPSAVOND 
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Vervolgens mocht iedereen in zijn groep drie stickers plakken bij de meest belangrijke sterke 

punten en drie stickers bij de meest belangrijke zwakke punten. In een korte gezamenlijke 

terugmelding heeft elke groep de top drie toegelicht. 

 

 
Op deze eerste avond viel het op dat er geen jongeren aanwezig waren. Hun inbreng is dan 

ook erg gemist op de eerste avond. Immers: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jongeren 

zijn degenen die ook in de toekomst het karakter en de leefbaarheid van het dorp zullen 

bepalen. Daarom is er een aparte jongerenavond georganiseerd. Deze avond had dezelfde 

opzet als de eerste dorpsavond. Deze jongerenavond is goed bezocht; ongeveer 25 jongeren 

waren aanwezig. De jongeren voelen zich duidelijk betrokken, want op de tweede 

dorpsavond zijn de jongeren in grote getalen gekomen. 

 
 

Op de tweede dorpsavond zijn de resultaten van de eerste dorpsavond kort gepresenteerd. 

Hiervoor was per probleem een ‘projectenvelop’ voorbereid. De projectenveloppen bevatten 

de nodige vragen voor inwoners om meer duidelijkheid te krijgen over de definitie en 

context van en mogelijke oplossingen voor de belangrijkste problemen die tijdens de eerste 

dorpsavond en het jongerenoverleg genoemd zijn. Vervolgens is door de bewoners gewerkt 

aan het oplossen van de problemen. Per probleem hebben de inwoners de oplossingen aan 

elkaar gepresenteerd. Ook was er de mogelijkheid een zogenoemde ‘joker’ in te zetten, door 

een probleem welke niet bij de thema’s genoemd is, alsnog te analyseren. Hiervan is één 

keer gebruik gemaakt. 

1.3 LEESWIJZER 

Dit IDOP bevat de uitkomsten van de eerste en tweede dorpsavond en het naar aanleiding 

hiervan samengestelde uitvoeringsprogramma met maatregelen voor behoud van de 

leefbaarheid in Aarle-Rixtel. Het betreft de visie, ideeën en wensen van de inwoners van 

Aarle-Rixtel. De gemeenteraad zal zich in een later stadium uitspreken over dit IDOP.  

Figuur 1.1 

Aan de slag op de dorpsavond. 

EXTRA JONGERENOVERLEG 

Figuur 1.2 

Aan het werk op de 

jongerenavond. 

TWEEDE DORPSAVOND 
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Hoofdstuk 2 bevat gegevens over Aarle-Rixtel in de huidige situatie en de toekomstige 

situatie. Een analyse van de huidige situatie en beleid en de meningen van Aarle-

Rixtelnaren vormen de basis van dit beeld. De belangrijkste sterke en zwakke punten die 

tijdens de eerste dorpsavond en het jongerenoverleg zijn benoemd komen hierin terug. 

Hoofdstuk 3 bevat de oplossingsrichtingen voor de belangrijkste zwakke punten. De 

informatie uit de dorpsavonden is gebruikt bij de analyse van de problemen en de ideeën 

voor oplossingsrichtingen. Dit is aangevuld met andere zaken zoals lopend beleid, 

randvoorwaarden en planologische aspecten. Bij elk probleem is een overzicht van 

oplossingsrichtingen opgenomen met acties, trekkers, betrokkenen, aandachtspunten en 

planning. Hoofdstuk 3 bevat hiermee het uitvoeringsprogramma. 

In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen. Deze betreffen de uitvoering van dit 

dorpsontwikkelingsprogramma en het verdere proces tussen gemeente, inwoners van 

Aarle-Rixtel en andere partijen.  
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HOOFDSTUK2 Kennismaking met 
Aarle-Rixtel 

2.1 AARLE-RIXTEL IN DE HUIDIGE SITUATIE 

Aarle-Rixtel is een klein en actief dorp in de Gemeente Laarbeek. Aarle-Rixtel ligt ten 

noorden van Helmond, in de hoek van het Wilhelminakanaal en de voormalige Zuid-

Willemsvaart. 

 
Aarle-Rixtel bestond oorspronkelijk uit twee kernen, die echter al enkele eeuwen geleden 

aan elkaar zijn gegroeid. De eerste officiële documenten waarin Aarle-Rixtel is genoemd 

stammen uit 1179, maar de omgeving heeft sinds veel langere tijd menselijke activiteiten 

gekend. Archeologische vondsten hebben onder meer vuursteenmateriaal, waaronder een 

vuistbijl, hertshorens, werktuigen, bronzen speerpunten en Romeinse munten aan het licht 

gebracht. De nederzetting is al ver voor de 12e eeuw ontstaan.  

Figuur 2.3 

De omgeving van Aarle-Rixtel 

 

bron foto: vanuitdelucht.nl 

HISTORIE VAN AARLE-

RIXTEL 

Aarle-Rixtel 

Helmond 

Beek en Donk 

Wilhelminakanaal 



 INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA AARLE-RIXTEL 

110501/ZF6/3V4/201357 ARCADIS 7 

De plaatsen waar de oudste woonkernen zich ontwikkeld hebben, zijn met zorg gekozen. 

Niet alleen omdat de bebouwing op natuurlijke verhogingen is geplaatst, maar ook omdat 

deze door waterloopjes werden omspoeld zoals de riviertjes de Mierle, de Goorloop en de 

Aa. Deze hebben ook op de vooraanstaande geestelijke en wereldlijke heren, hun 

aantrekkingskracht uitgeoefend, zoals het kasteel Croy en enkele oude hoeven aantonen. 

 
 

Aarle-Rixtel heeft ongeveer 5.300 inwoners. De leeftijdsopbouw van Aarle-Rixtel is 

vergelijkbaar met de leeftijdsopbouw van de Gemeente Laarbeek en de provincie Noord-

Brabant. Wat wel opvalt, is dat er relatief weinig Aarle-Rixtelnaren zijn in de 

leeftijdscategorie 20-25 jaar en 25-45 jaar, en relatief veel in de categorie 45-65 en de categorie 

80+. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-45 45-65 65-80 80+
le e f t ijd

Aarle-Rixtel

gemeente Laarbeek

provincie Noord-Brabant

 

Figuur 2.4 

Kasteel Croy 

BEVOLKINGSOPBOUW 

Figuur 2.5 

Inwoners, relatief verdeeld over 

leeftijdscategorieën. 

 

bron cijfers Aarle-Rixtel: ROC 

Eindhoven, 2005; bron cijfers 

Laarbeek en Noord-Brabant: 

CBS, 2006 
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Het merendeel van de inwoners woont in gezinsverband: 43% van de inwoners woont in 

een meerpersoonshuishouden met kinderen, 35% in een meerpersoonshuishouden zonder 

kinderen. Deze verhouding is nagenoeg gelijk aan de verhoudingen binnen de Gemeente 

Laarbeek. 

meerpersoons 
zonder kinderen

35%

meerpersoons met 
kinderen

43%

eenpersoons
21%

overig
1%  

 

Aarle-Rixtel kent relatief veel koopwoningen: 78% van de woningvoorraad bestaat uit 

koopwoningen. Daarnaast heeft Aarle-Rixtel weinig meergezinswoningen (zoals 

appartementencomplexen): slechts 7% van de woningvoorraad bestaat uit 

meergezinswoningen. Deze verhoudingen komen overeen met de verhoudingen in de 

Gemeente Laarbeek. 

 

In de huidige situatie kent Aarle-Rixtel een relatief uitgebreid winkel- en 

voorzieningenaanbod. Er zijn drie basisscholen, een dorpshuis met sporthal (De Dreef). 

Aarle-Rixtel heeft ook enkele restaurants, cafés en overnachtingsmogelijkheden (B&B en 

minicamping) 

 

Kijkend naar de structuur van het dorp vallen drie zaken op: de oostwest gerichte linten, 

recente nieuwbouw en gebieden die zich hiertussen ontwikkeld hebben. 

De voornamelijk oostwest gerichte linten, waarvan de Dorpsstraat de belangrijkste is, zijn 

structurerend in de opbouw van het dorp. De oude gebouwen bepalen hier sterk de sfeer. 

 

 

Figuur 2.6 

Verdeling type huishoudens. 

Totaal aantal huishoudens 

Aarle-Rixtel = 1992 

WONINGVOORRAAD 

VOORZIENINGENNIVEAU 

RUIMTELIJKE KWALITEITEN 

Figuur 2.7 

Ruimtelijke basiskwaliteiten in 

en rond Aarle-Rixtel. 

 

bron: Grontmij, 2003 

bron foto: vanuitdelucht.nl 

Oude linten 

Buitengebied 

Buitengebied 
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Recentere uitbreidingen hebben plaatsgevonden achter deze linten in noordelijke en 

zuidelijke richting zoals meest recentelijk plan Strijp. Rondom deze uitbreidingen ligt een 

aantrekkelijk landelijk gebied. Tussen de lintbebouwing en de planmatige uitbreidingen 

(woon- en werkgebieden) liggen diverse gebieden waar in de loop van de tijd een diversiteit 

aan bebouwing is ontstaan. Vooral achter de Klokstraat, Lieshoutseweg/Dorpsstraat en 

Bosscheweg zijn deze terreinen aanwezig. 

De kern is omgeven door gebieden met hoge landschappelijke, archeologische, ecologische 

en/of cultuurhistorische waarden. 

 

 
 

2.2 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN AARLE-RIXTEL 

Aarle-Rixtel blijft in de toekomst het dorp dat het nu al is: rustig, mooi en groen, sociaal 

actief en hecht. Er zijn geen belangrijke wijzigingen in Aarle-Rixtel gepland of te 

verwachten. Zo is het beleid van de gemeente gericht op een migratiesaldo van 0, en zal er 

alleen gebouwd worden voor de eigen bevolking. Toch betekent dit niet dat alles bij het 

oude zal blijven. Op het gebied van bevolkingsopbouw, voorzieningen en woningvoorraad 

worden veranderingen verwacht. 

 

De Gemeente Laarbeek zal de komende 25 jaar te maken krijgen met een sterke vergrijzing 

van de bevolking ten koste van het aandeel 30-55 jarigen (zie Figuur 2.9). Gezien de huidige 

leeftijdsopbouw in de gemeente en specifiek in Aarle-Rixtel (relatief weinig personen in de 

leeftijdsgroep 20-45 en relatief veel personen ouder dan 45) zal de vergrijzing in Aarle-Rixtel 

sterker zijn dan gemiddeld in Brabant. Binnen de eigen bevolking is in de toekomst een 

toenemende vraag naar kleinere en huurwoningen, als gevolg van de toenemende 

vergrijzing én als gevolg van de toenemende individualisering (steeds meer één- en 

tweepersoonshuishoudens ten koste van het aantal gezinnen). 

Figuur 2.8 

Plan Strijp gezien vanuit het 

landelijk gebied. 

BEVOLKINGSOPBOUW EN 

WONINGVOORRAAD 
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Wat betreft het aanbod van winkels en voorzieningen wordt geconstateerd dat er sprake is 

van stagnatie van het draagvlak voor winkels: de vraag daalt. Daarnaast speelt de hoge 

leeftijd van winkeliers in Aarle-Rixtel en gebrek aan opvolging een rol. Als gevolg van beide 

punten wordt het moeilijk het volledige aanbod te handhaven. Het gemeentelijk beleid 

hiervoor, verwoord in het economisch actieplan, is gericht op behoud van de detailhandel. 

(Gemeente Laarbeek, 2005) 

 

In Aarle-Rixtel is ruimtelijk geen uitbreiding meer mogelijk naar buiten toe, zonder dat het 

waardevolle omliggende landschap aangetast wordt. Daarom is in de gemeentelijke 

structuurvisie+ de keuze gemaakt om toekomstige ontwikkelingen via inbreiding te 

realiseren. Er zijn nog enkele inbreidingslocaties beschikbaar in Aarle-Rixtel. Daarbij 

hanteert de structuurvisie+ twee uitgangspunten: 

 In de linten dienen inbreidingen te passen binnen de bestaande kwaliteit. In deze linten 

ligt de nadruk op de woonfunctie en voorzieningen (in het centrumgebied). 

 In de gebieden achter deze linten liggen met name kansen voor gestapelde woningbouw 

(in een groene setting). 

2.3 AARLE-RIXTELNAREN OVER AARLE-RIXTEL 

De algemene gegevens over Aarle-Rixtel, die in de vorige twee paragrafen zijn 

weergegeven, zijn niet de enige input voor het IDOP; zeker zo belangrijk voor een 

uitvoerbaar dorpsontwikkelingsprogramma is de mening van bewoners. Hoe zien Aarle-

Rixtelnaren Aarle-Rixtel, welke sterke en zwakke punten heeft het dorp? 

 

Deze vragen stonden centraal op de eerste dorpsavond. Op deze dorpsavond hebben Aarle-

Rixtelnaren kunnen aangeven welke kwaliteiten zij zien in Aarle-Rixtel, maar ook welke 

problemen of knelpunten er zijn om ook in de toekomst een actief en leefbaar Aarle-Rixtel te 

behouden. Onderstaand zijn de meest belangrijke sterke en zwakke punten genoemd; 

bijlage 2 bevat een volledig overzicht inclusief de behaalde scores. 

Figuur 2.9 

Verwachte ontwikkeling in 

bevolkingssamenstelling 

Gemeente Laarbeek tot 2030. 

 

bron: provincie Noord-Brabant, 

2005 
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Sterke punten van Aarle-Rixtel 
Aarle-Rixtel heeft veel kwaliteiten. Dit komt tot uiting in de vier onderstaande punten. 

1. Aarle-Rixtel is actief. Er zijn veel verenigingen (maar liefst 48) die samen ervoor zorgen dat 

er veel activiteiten georganiseerd worden. Dit maakt Aarle-Rixtel levendig. Specifiek 

voor de jeugd zijn vooral OJA en de scouting belangrijk. Ook zijn er met enige regelmaat 

feesten en evenementen in het dorp, waarbij een grote opkomst geen uitzondering is: 

“het hele dorp is dan aanwezig”. 

2. Aarle-Rixtel is sociaal en saamhorig. De kleinschaligheid van het dorp maakt dat iedereen 

elkaar kent en zich betrokken voelt.  

3. Aarle-Rixtel is aantrekkelijk. Het dorp heeft een mooi en karakteristiek historisch centrum. 

Rondom de kern ligt een aantrekkelijk en waardevol landschap. Voor de jeugd zijn er 

veel openbare voorzieningen in het dorp, zoals speelveldjes, trapveldjes, een skateramp, 

crossbaan etc. De aanwezigheid van typerende elementen, zoals kasteel Croy en de 

klokkengieterij, versterken de aantrekkelijkheid en prettige woonsfeer van het dorp. 

Inwoners zijn hier duidelijk trots op. 

4. Aarle-Rixtel heeft kansen. De bestaande positieve punten kunnen ook in de toekomst 

behouden blijven en zelfs versterkt worden. Zo zijn er voldoende inbreidingslocaties die 

ontwikkeld kunnen worden tot woningen (waardoor er geen kostbaar buitengebied 

verloren gaat) en zijn er mogelijkheden voor nieuwe trekpleisters om recreatieve 

ontwikkeling te stimuleren. 

 

Zwakke punten van Aarle-Rixtel 
Aarle-Rixtel heeft echter ook zwakke punten. Deze verlagen de kwaliteit van het dorp en 

kunnen problemen vormen, nu of in de toekomst. Een verbetering/oplossing voor deze 

punten is dan ook zeer gewenst. De inwoners vinden de volgende zwakke punten het meest 

belangrijk. Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 1. 

1. Er is geen centrale grote gemeenschapsruimte. Aarle-Rixtel kent veel activiteiten, maar niet al 

deze activiteiten kunnen goed worden uitgevoerd omdat een geschikte accommodatie 

ontbreekt. Zo is er geen zaal die groot genoeg is (voor ± 600 man voor bijvoorbeeld 

Figuur 2.10 

Typerende elementen in Aarle-

Rixtel.  

Met de klok mee: 

klokkengieterij, fietsroutes 

rondom Aarle-Rixtel, kasteel 

Croy, dorpsplein. 
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activiteiten van de Harmonie, KBO of Carnaval). Daarnaast ligt de huidige 

accommodatie (De Dreef) ver uit het centrum. Dit wordt met name door de oudere 

inwoners als een probleem ervaren. 

2. De kwaliteit van de accommodaties van OJA en de scouting is beneden niveau. De scouting en 

OJA worden als zeer waardevol gezien voor een leefbaar Aarle-Rixtel voor jongeren. De 

huidige accommodaties zijn echter slecht onderhouden en kennen veel problemen, zoals 

asbest, geluidsoverlast voor de omgeving, houtrot etc. 

3. Er zijn te weinig woningen, vooral voor starters en senioren. Een nieuwe, betaalbare woning 

vinden in Aarle-Rixtel is geen eenvoudige opgave. Vooral voor starters en senioren is dit 

een probleem. Als gevolg hiervan vertrekken jongeren noodgedwongen uit het dorp en 

blijven ouderen in hun huidige woning (die daardoor niet vrijkomt voor anderen). Dit 

versterkt de vergrijzing. 

4. Er is geen centraal servicepunt. De huidige publieke diensten die worden aangeboden zijn 

niet erg uitgebreid. Bovendien zijn deze diensten niet gemakkelijk toegankelijk en 

worden ze versnipperd aangeboden. Er is behoefte aan goed toegankelijke informatie op 

het gebied van zorg, veiligheid, welzijn, overheidszaken e.d. 

5. De middenstand verdwijnt uit Aarle-Rixtel. Veel huidige winkeleigenaren zijn kleine 

zelfstandigen die overwegen in de nabije toekomst te stoppen. Opvolging is moeilijk te 

vinden, mede doordat het steeds lastiger wordt om voldoende klanten te hebben en de 

investeringskosten voor startende ondernemers erg hoog zijn. De verlaging van het 

voorzieningenniveau die hiermee gepaard gaat, is een bedreiging voor het dorp. 

6. De ruimtelijke inrichting van Aarle-Rixtel kan op onderdelen beter. Aarle-Rixtel is een mooi 

dorp, maar de inrichting is niet optimaal. Momenteel worden een aantal problemen 

ervaren ten aanzien van de inrichting: 

a. de inrichting van de wegen. Vaak wordt er te hard gereden (drempels e.d. bereiken 

niet het gewenste resultaat), of is niet duidelijk welke gedeelte van de weg trottoir is. 

Dit heeft verkeersonveilige situaties tot gevolg; 

b. de voorzieningen in openbare ruimte, zoals trapveldjes, speeltuintjes, crossbaan, 

skateramp e.d. liggen verspreid door het dorp. Inwoners vinden de kwaliteit van deze 

voorzieningen slecht en de inrichting vaak niet veilig. Zo is vaak niet duidelijk wat de 

scheidslijn is tussen spelen en verkeer; 

c. op veel plekken in Aarle-Rixtel, vooral in de oudere wijken, is er een tekort aan 

parkeerplaatsen. 

7. De ruimtelijke kwaliteit van Aarle-Rixtel wordt daarnaast bedreigd door ontwikkelingen 

waarbij onvoldoende rekening gehouden wordt met de bestaande kwaliteiten van 

(historische en statige) gebouwen, zoals het omzetten van winkelpanden in woningen.  

 

De hierboven beschreven analyses geven de kwaliteiten, kansen en bedreigingen weer voor 

een leefbaar Aarle-Rixtel, nu en in de toekomst.  

 

In het proces van het dorpsontwikkelingsprogramma zijn de dorpsbewoners centraal 

gesteld. Op de tweede dorpsavond is dan ook gezocht naar oplossingen voor de zwakke 

punten die de inwoners het meest belangrijk vinden, namelijk bovengenoemde zwakke 

punten. 
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HOOFDSTUK3 Samen problemen 
oplossen: uitvoeringsprogramma 

3.1 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk is omschreven welke sterke en zwakke punten Aarle-Rixtel kent.  

Dit hoofdstuk gaat nader in op enkele zwakke punten die verbeterd kunnen worden: 

problemen die naar mening van de inwoners als eerste opgelost moeten worden om Aarle-

Rixtel leefbaar te houden. Dit gebeurt in de vorm van een uitvoeringsprogramma: een set 

oplossingen met daarbij concreet benoemde acties.  

 

Het uitvoeringsprogramma bevat oplossingsrichtingen voor de zes meest belangrijke 

zwakke punten van Aarle-Rixtel. Per zwak punt wordt steeds een korte probleemanalyse 

gegeven. Deze is gebaseerd op de informatie uit de dorpsavonden. Centraal staat dus hoe de 

bewoners het probleem ervaren. 

 

Vervolgens worden oplossingsrichtingen beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

oplossingen die op de tweede dorpsavond zijn bedacht. Op de dorpsavond is steeds in 

groepjes van inwoners gewerkt. De oplossingen van de groepjes zijn aangevuld met inbreng 

vanuit de Gemeente Laarbeek en ARCADIS en zijn voorzien van een korte analyse van 

haalbaarheid, aandachtspunten en randvoorwaarden. 

 

Bij sommige zwakke punten zijn, naast oplossingsrichtingen, ook randvoorwaarden gesteld 

door de inwoners. Deze zijn aangegeven. Ook is, waar nodig, relevant gemeentelijk beleid 

kort vermeld. 

 

Op basis van deze oplossingsrichtingen is een concreet uitvoeringsprogramma opgesteld 

met daarin benodigde acties, trekker van het project, betrokkenen en planning. Per zwak 

punt is aangegeven welke acties wanneer door wie ondernomen moeten worden om tot een 

oplossing te komen. 

 

Tijdens de tweede dorpsavond is gebruik gemaakt van de mogelijkheid een ‘joker’ in te 

zetten, om zo een zwak punt in de aandacht te brengen wat nog niet eerder ter sprake is 

gekomen. Deze joker betreft de crossbaan en miniramp. Aan het eind van dit hoofdstuk 

(paragraaf 3.8) is deze joker opgenomen. 

PROBLEEMANALYSE 

OPSLOSSINGSRICHTINGEN 

RANDVOORWAARDEN / 

GEMEENTELIJK BELEID 

ACTIES 

JOKER 
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3.2 GEMEENSCHAPSHUIS / GROTE ZAAL 

Aarle-Rixtel heeft een multifunctioneel gebouw dat onder meer dienst doet als 

gemeenschapshuis: De Dreef. Sinds het verdwijnen van grote zaalruimte bij de horeca is De 

Dreef de enige locatie voor grote activiteiten. Voor kleinere activiteiten wordt met enige 

regelmaat de aula van zorgboogcentrum Mariëngaarde gebruikt. 

 

 
 

Deze twee locaties hebben een aantal knelpunten. Voor De Dreef zijn dit: 

 de grootte van de ruimten. De grootste ruimte in De Dreef is te klein voor een aantal 

activiteiten. Wel is er de mogelijkheid om de sporthal om te bouwen (bijvoorbeeld tot 

concertzaal voor de harmonie), maar dit kost erg veel tijd en inzet van vrijwilligers; 

 de kwaliteit van de ruimten. De grootste ruimte in De Dreef heeft een slechte akoestiek en 

geen daglicht; 

 de locatie in Aarle-Rixtel. De Dreef ligt tegen de dorpsrand in het zuidoosten van het 

dorp. Dit is relatief ver buiten het centrum. Vooral voor ouderen is deze locatie hierdoor 

minder goed bereikbaar. 

Voor Mariëngaarde geldt dat: 

 activiteiten in de avond zouden de nodige overlast veroorzaken voor bewoners van het 

verzorgingstehuis en vinden daarom niet plaats op Mariëngaarde; 

 de aula regelmatig in gebruik is voor eigen, interne activiteiten. De beschikbaarheid voor 

andere activiteiten is hierdoor niet optimaal. 

 

Er dient daarom volgens de inwoners een nieuwe accommodatie te komen met een grote 

ruimte. Deze moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 de locatie dient centraal in Aarle-Rixtel te liggen; 

 er dient een grote ruimte te zijn (capaciteit ongeveer 600 man); 

 de grote ruimte dient gecompartimenteerd te kunnen worden naar kleinere ruimten; 

 de locatie dient algemeen toegankelijk te zijn. 

 er dient voldoende opslagruimte te zijn; 

 de accommodatie dient goed geïsoleerd te zijn. 

 

Een nieuwe accommodatie die aan deze eisen voldoet geeft ruimte voor meer activiteiten en 

groepen dan nu het geval is. De sociale samenhang en betrokkenheid van bewoners 

onderling kan worden versterkt.  

Figuur 3.11 

Zorgboogcentrum 

Mariëngaarde 

PROBLEEMANALYSE 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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De verwachting is dat de volgende groepen of activiteiten gebruik kunnen maken van deze 

accommodatie: 

 de harmonie 

 senioren (KBO) 

 (kinder)zangkoren (repetities + 

uitvoeringen) 

 carnaval 

 de drumband  

 de Handboog 

 Stichting Dorpsfeesten 

 revue 

 Sinterklaasfeest 

 

Een mogelijkheid is om deze nieuwe accommodatie te combineren met andere functies, 

zoals de nieuwe Brede School of de Witte Poort (deze locatie van de Zorgboog komt vrij). 

Andere functies die naar mening van de inwoners gecombineerd kunnen worden zijn: 

 peuterspeelzaal, kinderopvang en school; 

 lokaal loket voor informatie en advies (zie ook paragraaf 3.5); 

 consultatiebureau, voor ouderen én voor kinderen; 

 bibliotheek; 

 woningcorporatie (spreekuur). 

Als de nieuwe locatie centraal in het dorp komt te liggen kan tevens gedacht worden aan 

een koppeling met de plaatselijke horeca, doordat bezoekers van de nieuwe accommodatie 

na afloop van een activiteit snel(ler) zullen gaan ‘napraten’ in een café. 

Wel moet ervoor gezorgd worden dat de nieuwe accommodatie geen concurrent wordt van 

de aanwezige horeca. 

 

Een tweede mogelijke oplossing - die door de inwoners wel is genoemd maar niet verder is 

uitgewerkt - is de mogelijkheid om een grote ruimte te realiseren bij een horecazaak. 

Voorwaarde hierbij is dat de ruimte wel algemeen toegankelijk is. 

 

De mogelijkheid om een nieuwe accommodatie te realiseren in het centrum past binnen het 

gemeentelijk beleid: het nieuwe coalitieakkoord wil voorzieningen (zoals een 

gemeenschapshuis) zoveel mogelijk handhaven en centraliseren binnen de kern. 

 

Op basis van bovenstaande probleemdefinitie en oplossingsrichtingen dient een aantal 

acties ondernomen te worden om te kunnen komen tot realisatie van een goede, grote 

zaalaccommodatie: 

1. Er moet een nauwkeurige inventarisatie van toekomstige gebruikers, bezoekersaantallen 

en gebruiksfrequentie gemaakt worden. Deze inventarisatie kan worden vertaald in een 

Programma van Eisen (PvE), waarmee kan worden aangetoond hoe groot de behoefte precies is. 

Tevens kan een PvE gebruikt worden om de omvang en inrichting van de nieuwe locatie 

te bepalen. De gemeente kan deze inventarisatie uitvoeren. Voor de specifieke kennis en 

draagvlak in Aarle-Rixtel is het verstandig een projectgroep op te richten met daarin 

vertegenwoordigers van enkele betrokken verenigingen. 

2. Gelijktijdig dient onderzocht te worden of er horecaondernemers zijn die bereid zijn een 

dergelijke algemeen toegankelijke en multifunctionele accommodatie in de toekomst aan 

te gaan bieden. 

3. Op basis van het PvE dient bekeken te worden wat de beste oplossing is om aan de vraag 

te voldoen. Hoewel de inwoners bij voorkeur een nieuwe locatie willen, dient wel 

bedacht te worden dat er met De Dreef een goed en relatief nieuw gemeenschapshuis 

aanwezig is. Slechts op het punt van zaalomvang voldoet het niet. Er dient, bij een keuze 

voor een nieuwe locatie, ook nagedacht te worden over de gevolgen hiervan voor De 

Dreef. 

GEMEENTELIJK BELEID 

ACTIES 
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De volgende oplossingen dienen in ieder geval onderzocht te worden op de mate waarin 

zij tegemoet kunnen komen aan het PvE: 

a. Aanbrengen van voorzieningen die het mogelijk maken om de sporthal snel en 

gemakkelijk om te bouwen tot feestzaal; 

b. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om De Dreef uit te breiden; 

c. Koppelen grote zaal aan een horecazaak; 

d. Indien gekozen wordt voor een nieuwe locatie: onderzoeken van slimme combinaties 

van een nieuwe grote zaal met een brede school, serviceloket (paragraaf 3.5), enz. 

Hierbij dient afstemming plaats te vinden met acties op het gebied van het centrum 

van Aarle-Rixtel (paragraaf 3.7). Hierbij kan mogelijk financiering worden gevonden 

vanuit herontwikkeling van De Dreef tot woningen.  

4. Voor alle kansrijke oplossing dient een analyse gemaakt te worden van de financiële 

aspecten, inclusief (financiële) gevolgen voor De Dreef. Een budget voor een aangepaste 

of nieuwe accommodatie is op dit moment niet beschikbaar. Daarom zijn een berekening 

van de kosten, een gebruiksexploitatie en een overzicht van mogelijke alternatieve 

bronnen van financiering (zoals subsidies of slimme koppeling met woningbouw) nodig. 

Ruimtelijke alternatieven dienen hiervoor ook in beeld te komen. 

5. Het PvE geeft samen met het financiële overzicht aan of een nieuwe accommodatie 

haalbaar is en zo ja, in welke vorm. Op basis hiervan kan beslist worden of een nieuwe 

accommodatie gerealiseerd kan worden. 

6. Als besloten wordt een nieuwe accommodatie te realiseren, kan worden overgegaan tot 

planuitwerking en realisatie. 

In onderstaande tabel zijn deze acties weergegeven in een uitvoeringsprogramma. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Wanneer? 

1.a Instellen 

projectgroep 

Gemeente Verenigingen, 

De Dreef 

Kundige 

projectgroepleden uit 

verenigingen 

jan. ‘07 

1.b Inventarisatie 

behoefte + PvE  

Gemeente Projectgroep. 

Terugkoppeling 

naar alle 

inwoners 

Huidige situatie + 

toekomstige 

verwachtingen; 

doorkijken naar 

‘slimme’ roostering  

feb. ’07 - 

mrt. ‘07 

2. Onderzoek 

mogelijkheden 

bij horeca 

Gemeente Projectgroep; 

plaatselijke 

horeca. 

- feb. ‘07 

3. Onderzoeken 

mogelijkheden 

om invulling te 

geven aan het 

PvE 

Gemeente Projectgroep, 

school, 

serviceloket. 

Terugkoppeling 

naar alle 

inwoners 

Gevolgen voor 

huidige gebruik van 

De Dreef. 

apr. ’07 – 

juli ‘07 

4. Financieel 

overzicht 

Gemeente  Koppelen met andere 

ruimtelijke 

ontwikkelingen als 

woningbouw 

juli ’07 – 

aug. ‘07 

5. Besluit realisatie Gemeente-

raad 

 - sept. ‘07 

6. Planuitwerking 

en uitvoering. 

Gemeente  - start dec. 

‘07 

 

Tabel 3.1 

Uitvoeringsprogramma voor 

het gemeenschapshuis / grote 

zaal. 
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3.3 ACCOMMODATIE VAN JONGERENCENTRUM OJA EN DE SCOUTING 

Aarle-Rixtel kent twee jongerencentra: Cendra en OJA. Ook is er een actieve scouting. Deze 

drie jongerenclubs leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Aarle-Rixtel 

voor jongeren. 

Tiener- en jongerencentrum Cendra richt zich met haar activiteiten primair op de jeugd van 

11 jaar tot 15 jaar.  

Jongerencentrum OJA heeft als doelgroep de jeugd van 16 jaar en ouder uit Laarbeek. 

Momenteel heeft OJA 138 leden; tijdens activiteiten zoals optredens zijn er meestal ongeveer 

250 bezoekers. 

De scouting heeft op dit moment 120 à 140 leden. 

 

Deze drie groeperingen hebben ieder een eigen locatie. Cendra is gehuisvest in een relatief 

nieuw gebouw dat tegen De Dreef aan ligt. Jongerencentrum OJA heeft een eigen gebouw 

naast de kerk; de scouting heeft een terrein met gebouwen direct ten zuiden van het 

dorpscentrum aan de Jan van Rixtelstraat. 

 

 
 

De accommodaties van OJA en de scouting kennen een aantal grote gebreken; bij beide 

accommodaties is groot onderhoud op korte termijn noodzakelijk. In onderstaande tabel 

zijn de belangrijkste problemen per accommodatie weergegeven zoals door de inwoners op 

de tweede dorpsavond. 

 
 Accommodatie OJA  Accommodatie scouting 

1. Lekken in het dak 1. Lekken in het dak 

2. Boktor in het hout 2. Boktor in het hout 

3. Asbest in het dak 3. Asbest in het dak 

4. Slechte staat van muren 4. Rottend hout in het gebouw 

5. Slechte staat van elektra 5. Slechte staat van elektra 

 

Voor de accommodatie van OJA geldt tevens dat niet voldaan wordt aan de veiligheidseisen 

gesteld door de brandweer. 

Daarnaast is er bij beide locaties met enige regelmaat sprake van overlast. Bij OJA betreft dit 

probleem met name geluidsoverlast bij bijvoorbeeld liveoptredens van bands. Dit is te 

verklaren doordat 1) het gebouw nauwelijks geïsoleerd is, en 2) omwonenden op korte 

afstand wonen. Bij de scouting komen soms klachten binnen van omwonenden als gevolg 

van geluidsoverlast of rookoverlast (tijdens kampvuren). 

 

Om de genoemde problemen op te lossen, is bij OJA én de scouting een groot en structureel 

onderhoud noodzakelijk.  

Figuur 3.12 

De accommodaties van OJA 

(links) en de scouting (rechts) 

PROBLEEMANALYSE 

Tabel 3.2 

De vijf grootste problemen per 

accommodatie 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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Voor OJA verwachten de jongeren dat nieuwbouw of een ander aangepast pand goedkoper 

is dan renovatie van het huidige pand. 

Er is wel een voorkeur om op de huidige locatie te blijven, maar een andere locatie is 

bespreekbaar. Bij een nieuwe locatie is het de wens om op dezelfde locatie andere 

voorzieningen voor jongeren te clusteren, zoals een skateramp. 

In het geval van renovatie moeten niet alleen de in Tabel 3.2 genoemde problemen opgelost 

worden, maar dient het pand ook tegelijk geïsoleerd te worden. Hierdoor zal de huidige 

geluidsoverlast verminderen. Wensen vanuit OJA, zoals renovatie van de toiletruimte, een 

groter podium en een extra opslag- en administratieve ruimte kunnen worden beoordeeld 

op haalbaarheid. 

Voor de scouting is renovatie voldoende om de problemen op te lossen. Vooral een 

opknapbeurt van het dak en de aanbouw zal veel van de huidige probleempunten 

verhelpen. Tevens kan bekeken worden of wensen als uitbreiding van de toiletruimte en 

opslagruimten haalbaar kunnen worden meegenomen in een eventueel project. 

 

Het pand en de grond van OJA is in eigendom van de kerk. De scouting is zelf eigenaar van 

haar onderkomen, de grond wordt gepacht van de gemeente. OJA en de scouting hebben 

beiden enige jaren geleden reeds een plan opgesteld ten aanzien van het benodigde 

onderhoud. 

Voor beide groeperingen geldt dat er te weinig eigen budget beschikbaar is om deze 

problemen structureel op te lossen. OJA heeft een beperkt eigen budget voor klein 

onderhoud, dat wordt uitgevoerd door een eigen onderhoudscommissie. De scouting heeft 

ook een klein budget en voert in eigen beheer klein onderhoud uit. Tevens ontvangt de 

scouting veel materialen door middel van sponsoring. Zowel OJA als de scouting hebben 

een actieve achterban met vrijwilligers die zich graag willen inzetten, ook bij een eventueel 

groot onderhoudsproject.  

 

De Gemeente Laarbeek hecht veel waarde aan het jeugd- en jongerenwerk, vooral waar het 

werk betreft dat vrijwillig bij verenigingen en stichtingen gedaan wordt. Stimulering 

hiervan wordt als belangrijk gezien, zo blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord (Gemeente 

Laarbeek, 2006). 

 

De volgende acties worden voorgesteld om de problemen op te lossen: 

1. OJA en de scouting inventariseren de precieze aard en omvang van de problemen. 

Tevens wordt bekeken op welke punten de al bestaande plannen een actualisatie 

behoeven. Op basis van deze gegevens stellen beiden een plan van aanpak op, inclusief 

kostenraming. In deze kostenraming dient de inzet van vrijwilligers ook meegenomen te 

worden. In het geval van OJA dient ook onderzocht te worden of en zo ja welke andere 

locaties geschikt zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn. De gemeente kan bij deze 

actie ondersteuning bieden in de vorm van kennis op het gebied van bijvoorbeeld 

bouwvoorschriften en kostenraming. Ook de mogelijkheden voor koppeling of clustering 

met andere voorzieningen in het dorp dienen onderzocht te worden op voor- en nadelen. 

2. Beide groeperingen gaan, ondersteund door de gemeente, op zoek naar financiering door 

derden in de vorm van sponsoring en subsidies. 

3. Samen met de gemeente wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor een financiële 

ondersteuning door de gemeente. Aangezien beide groeperingen klein onderhoud 

autonoom kunnen financieren betreft het hier een eenmalige financiële impuls. In geval 

van OJA dient eerst met het kerkbestuur overlegd te worden over de financiële 

ondersteuning die zij kan bieden; het kerkbestuur is immers de eigenaar van het gebouw. 

RANDVOORWAARDEN 

ACTIES 
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4. Als het mogelijk is de voorgestelde plannen financieel rond te krijgen, kan begonnen 

worden met realisatie. 

In onderstaande tabel zijn deze acties verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Wanneer? 

1a. Inventariseren 

problemen 

OJA; 

scouting 

Omwonenden, 

gemeente 

Wat is de precieze aard en de 

omvang van de problemen? 

Ten aanzien van de overlast 

dient met omwonenden 

gepraat te worden. 

jan. ’07 – 

feb. ‘07 

1b. Actualiseren 

bestaande 

plannen 

OJA; 

scouting 

Gemeente Plannen dienen aangepast en 

eventueel uitgewerkt te 

worden 

feb. ’07 – 

mrt. ‘07 

1c. Opstellen 

kostenraming 

OJA; 

scouting 

Derden; 

gemeente 

De inzet van een expert ten 

behoeve van de kostenraming 

is gewenst. In het geval van 

een nieuwe locatie voor OJA 

kan bekeken worden welke 

geschikte panden de gemeente 

in bezit heeft. 

mrt. ‘07 

2. Zoeken externe 

financiering 

OJA; 

scouting 

Gemeente, 

provincie, 

reconstructie-

commissie, 

streekmanager 

OJA en scouting zoeken actief 

naar sponsoring. Samen met 

gemeente onderzoeken van 

subsidiemogelijkheden. 

mei ’07 – 

juni ‘07 

3. Overleggen over 

mogelijkheden 

tot financiering 

OJA, 

scouting 

Gemeente; 

kerkbestuur 

OJA en scouting overleggen 

met gemeente over 

mogelijkheden 

voorfinanciering; OJA overlegt 

ook met kerkbestuur. 

Juni ‘07 

4. Realisatie OJA; 

scouting 

Derden Plannen zijn financieel 

haalbaar? Dan realisatie. Let 

hierbij op mogelijkheden tot 

korting door lokale aannemer 

en inzet vrijwilligers. 

juli ’07 – 

feb. ‘08 

 

3.4 STARTERS- EN SENIORENWONINGEN 

Voor jongeren is het lastig om een zelfstandige woning te vinden in Aarle-Rixtel. Dit 

probleem is overigens niet specifiek voor dit dorp; iedere kern in de Gemeente Laarbeek 

heeft te kampen met een vertrekoverschot van jongeren. Onderstaande figuur geeft de 

vertrekrichting aan van Laarbeekse jongeren (18-24 jaar) in de periode 1999-2001. In totaal 

zijn in deze periode 274 jongeren uit Laarbeek vertrokken. 

Eindhoven, 11%

gem. Nuenen, 4%

Geldrop, 2%

Deurne, 4%

Helmond, 19%Gemert-Bakel, 8%

Veghel, 1%

Overig, 51%

 
 

Tabel 3.3 

Uitvoeringsprogramma voor de 

accommodaties van OJA en de 

scouting. 

Figuur 3.13 

Vestigingsplaatsen van uit 

Laarbeek vertrekkende 

jongeren, periode 1999-2001. 

Bron: Gemeente Laarbeek, 

2003  
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Dit vertrekoverschot kent meerdere redenen, zoals studie, werk, het willen wonen in een 

stad, etc.  

Er zijn echter ook jongeren die graag in de Gemeente Laarbeek willen blijven wonen, maar 

geen woning kunnen vinden. Dit betreft naar schatting 7% à 11% van de vertrekkende 

jongeren (Gemeente Laarbeek, 2003). 

 

Uit de enquête die is gehouden in het kader van de rapportage “blijvend thuis in eigen 

huis” (SWOL, 2005), komt naar voren dat 40% van de ondervraagde Aarle-Rixtelnaren vindt 

dat hun huis niet geschikt is om in te wonen als senior. Gegevens van de woningstichtingen 

Beek en Donk en Laarbeek laten een vergelijkbaar beeld zien: 43% van de ingeschreven 

woningzoekenden in Laarbeek is op zoek naar een seniorenwoning; het merendeel in eigen 

dorp. De behoefte aan seniorenwoningen wordt de komende jaren groter, gezien het feit dat 

de bevolking vergrijst (zie paragraaf 2.2). 

 

Uit bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat er in Aarle-Rixtel een tekort is 

aan starters- en seniorenwoningen. Dit wordt in ieder geval zo ervaren door de Aarle-

Rixtelnaren, zo blijkt uit een enquête die is gehouden bij de gehele bevolking van Aarle-

Rixtel: 43% vindt dat er een tekort is aan starterswoningen en 31% vindt dat er een tekort is 

aan seniorenwoningen (ROC Eindhoven, 2005). De behoefte betreft vooral huurwoningen 

(zie Tabel 3.4).  

 
Hoeveelheid Goed Voldoende Matig Onvoldoende

Aantal huurwoningen 7% 22% 40% 30% 

Aantal koopwoningen 12% 44% 32% 12% 

 

Dit is niet verwonderlijk, aangezien slechts 22% van de woningvoorraad in Aarle-Rixtel een 

huurwoning is (ter vergelijking: dit percentage is 28-30% in de Gemeente Laarbeek, 38% in 

de Gemeente Gemert-Bakel en 44% in de Gemeente Deurne).  

 

De oplossing voor dit probleem is even simpel als effectief: er dienen nieuwe starters- en 

seniorenwoningen gebouwd te worden in Aarle-Rixtel. Volgens inwoners moet dit een 

goede mix zijn van koop en huur, in de prijsklassen €80.000,- tot €100.000,- en €120.000,- tot 

€150.000,-. Gestapeld bouwen (met 3 of 4 bouwlagen) is volgens Aarle-Rixtelnaren mogelijk, 

onder de voorwaarde dat dit past in de omgeving. Als mogelijke locaties worden Witte 

Poort / Smulders en de Buizerdstraat aangewezen. Prioriteit dient gegeven te worden aan 

de locatie waar realisatie het snelst kan gebeuren. Ook is door bewoners geopperd 

woningen te ontwikkelen volgens het Bladels Model. 

BLADELS MODEL – PILOT “WONEN IN BLADEL” 

De Gemeente Bladel is gestart met een vernieuwende aanpak om duurzame en betaalbare 

woningen voor starters en senioren te realiseren. Door middel van bouwen in eigen beheer 

blijven de woningen ook voor toekomstige generaties betaalbaar. Er is gekozen voor de 

methode Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gecombineerd met de koopgarantregeling, 

een vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE). 

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verwerft een groep particulieren (georganiseerd in 

een stichting of vereniging) een bouwlocatie en realiseert vervolgens naar eigen inzichten een 

project voor eigen gebruik binnen de gemeentelijke randvoorwaarden. De stichting of 

vereniging organiseert zonder tussenkomst van derden op deze bouwlocatie een 

woningbouwproject, waarbij ze zelf tot de keuze van architect en aannemer komt.  

PROBLEEMANALYSE 

Tabel 3.4 

Mening van Aarle-Rixtelnaren 

over hoeveelheid huur- en 

koopwoningen in Aarle-Rixtel. 

Bron: ROC Eindhoven, 2005 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
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Door zelf als projectontwikkelaar op te treden, worden de kosten gereduceerd. Om het 

collectieve opdrachtgeverschap mogelijk te maken heeft de Gemeente Bladel het 

uitgiftesysteem dat werkte met ‘punten’ vervangen door een uitgiftebeleid waarbij je moet 

voldoen aan een aantal eenvoudige criteria (bijv. afkomstig uit kerkdorp) en waarbij je dient te 

zijn ingeschreven bij een ‘locatievereniging’. Binnen die vereniging wordt door loting op 

transparante wijze bepaald wie er definitief aan het bouwproject deelnemen.  

MGE is een juridisch concept met als kernpunt dat woningen worden verkocht met kortingen. 

De kortinggever krijgt een deel van de toekomstige waardestijging als vergoeding die wordt 

ingezet voor de volgende koper. De koper verwerft op deze wijze een woning die met korting 

betaalbaar en financierbaar is en deelt in de waardestijging (en –daling).  

 

In de Structuurvisie+ wordt de keuze gemaakt om voor wonen uit te gaan van inbreiding 

boven uitbreiding. Dit betekent dat in eerste instantie gekeken wordt in hoeverre de 

woningbouwbehoefte in de kern kan worden opgevangen (inbreiding en herstructurering) 

voordat eventuele uitbreidingsplekken aan de orde komen. In de visie worden in Aarle-

Rixtel enkele locaties aangewezen voor mogelijke inbreiding: 

A. Locatie Smulders / Witte Poort. Deels dienen hier zorgwoningen te komen, startdatum is 

nog niet bekend. Aanvullend op de Structuurvisie+ kan mogelijk ook de 

Heindertschool bij deze locatie betrokken worden. 

B. Locatie Broekelingstraat / Mariëngaarde. Ontwikkeling van gedeeltelijk zorgwoningen die 

contingentneutraal worden ontwikkeld, gedeeltelijk reguliere woningbouw. Startdatum 

en aantal woningen zijn nog niet bekend. 

C. Locatie Klokkengietersstraat. Aantal woningen en startdatum zijn nog onbekend. 

D. Locatie Klokstraat. Deze locatie is in 2006 gerealiseerd. 

E. Locatie Kannelustweg. Aantal woningen en startdatum zijn nog onbekend.  

 

In onderstaande figuur zijn deze locaties weergegeven. 

 

 
 

GEMEENTELIJK BELEID 

Figuur 3.14 

Mogelijke inbreidingslocaties 

volgens de Structuurvisie+ 

B
D

A
E 

C
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In de woonvisie (Gemeente Laarbeek, 2003) is een aantal doelstellingen vastgelegd welke de 

gemeente de komende jaren wil bereiken: 

 Primair voorzien in de woningbehoefte in Laarbeek en van Laarbekenaren. Uitgangspunt is een 

neutraal migratiesaldo. Dit betekent dat niet uitgegaan wordt van een grote instroom van 

buitenaf, maar ook dat Laarbekenaren in Laarbeek moeten blijven wonen. De gemeente 

draagt daarom zorg voor een goede huisvesting, vooral voor inwoners die op grond van 

inkomen of handicap hiertoe minder goed in staat zijn. 

 Een goede woningdifferentiatie en meer keuzevrijheid. De gemeente streeft naar maximale 

differentiatie in woonwijken en kernen, naar type woningen, prijsklasse, 

eigendomsverhoudingen en uitstraling. Meer differentiatie betekent meer (individuele) 

keuze voor de Laarbekenaar. 

 De vraag (naar meer kwaliteit) staat centraal. De kwalitatieve woonvraag/behoefte is een 

groter vraagstuk dan de kwantitatieve vraag, gezien de toekomstige demografische 

ontwikkelingen. De kwaliteit van woningen, woonbuurten en voorzieningen moet hierop 

aangepast worden. Dit geldt over een breed terrein: het opknappen van een 

centrumgebied, het invulling geven aan de zorgbehoefte, voorzieningen, de nieuwbouw, 

woningvoorraad en de leefomgeving. Burgers en belangengroepen moeten nadrukkelijk 

hierbij betrokken worden. 

 Duurzaamheid en leefbaarheid. Laarbeek streeft naar duurzame woonmilieus en woningen. 

Levensloop bestendig bouwen, duurzaam bouwen, zorg dichtbij aanbieden en investeren 

in leefbaarheid moeten hiertoe leiden. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken is een aantal speerpunten vastgesteld, zoals het vertalen 

van demografische ontwikkelingen als vergrijzing in ruimtelijke ontwikkelingen, het 

creëren van hoogwaardige zorgpunten met daaromheen woonservicegebieden, het 

bevorderen van doorstroming in de huursector zodat starters sneller kunnen huren, het 

creatief zoeken naar goedkope bouwmogelijkheden voor starters en het realiseren van extra 

huurwoningen om wachttijden tegen te gaan. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de 

specifieke behoeften in de vier afzonderlijke kernen. 

 

Concreet betekent dit voor Aarle-Rixtel dat het bouwprogramma komende jaren vergroot 

moet worden. Op basis van een evenredige verdeling van het gemeentelijke 

bouwprogramma over de vier kernen dient het huidige bouwprogramma voor Aarle-Rixtel 

van 149 woningen in de periode 2002-2010 verhoogd te worden naar 202 woningen. De 

ambitie van de gemeente is om meer huurwoningen te realiseren; de woonvisie gaat ervan 

uit dat minimaal 35% van de woningen in de huursector gerealiseerd wordt. Het accent ligt 

hierbij op levensloopbestendige woningen voor ouderen en eengezinswoningen. Aan de 

vraag in de koopsector wordt voldaan door vooral nieuwe, goedkopere (vraagprijs minder 

dan €175.000,-) en middeldure koopwoningen (€175.000,- tot €300.000,-) te realiseren en door 

huurwoningen om te zetten in koopwoningen. 

 

Naast nieuwbouw kan er ook veel optimalisatie plaatsvinden in de bestaande 

woningvoorraad. Deze dient een kwaliteitsslag te krijgen om ook te kunnen voldoen aan de 

toekomstige woonwensen in Laarbeek. Concreet valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan het 

levensloopbestendig maken van woningen. De projecten “Laarbeek Ouderen- en 

Handicapproof” en “Blijvend Thuis in Eigen Huis” zijn voorbeelden van concrete 

initiatieven om invulling te geven aan dit beleid. 
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Het gemeentelijk beleid is er op gericht te voldoen aan de lokale vraag naar woningen per 

kern. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de behoefte aan starters- en seniorenwoningen. 

Vooral ten aanzien van seniorenwoningen zijn er onlangs veel ontwikkelingen in gang gezet 

om de behoefte beter in beeld te krijgen en hierop eventueel acties te ondernemen. Ten 

aanzien van starterswoningen is de behoefte minder scherp in beeld. 

De gemeente heeft een centrale rol in navolgende acties. Ten aanzien van de te realiseren 

huurwoningen dient een goede communicatie plaats te vinden met de woningstichtingen 

Laarbeek en Beek en Donk. 

 

De volgende acties worden voorgesteld: 

1. Het bouwprogramma in de woonvisie moet getoetst worden aan de demografische 

ontwikkelingen en de behoefte. Op beide dorpsavonden is een grote behoefte aan 

starters- en seniorenwoningen uitgesproken, maar tot nu toe is deze behoefte niet 

kwantitatief bekend. In de woonvisie zijn wel aantallen genoemd. Deze getallen zijn het 

uitgangspunt, maar Aarle-Rixtelnaren geven aan dat de behoefte groter zou zijn. 

Onbekend is hoeveel groter de behoefte is. Daarom dient het programma uit de 

woonvisie door de gemeente getoetst te worden bij Aarle-Rixtelnaren, eventueel in 

georganiseerd verband (zoals KBO). 

Mocht blijken dat de behoefte groter is, dan dient de gemeente te overleggen met de 

provincie op welke wijze hiermee omgegaan kan worden. 

2. Gelijktijdig kan een eerste overzicht gemaakt worden van mogelijke constructies voor 

realisatie van woningen. Hierbij kan gedacht worden aan methoden als het Bladels 

Model, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, Bouwen In Eigen Beheer en wijzen 

waarop commerciële partijen (zoals projectontwikkelaars) ingezet kunnen worden. 

Hiervoor dient samengewerkt te worden tussen gemeente, woningcorporaties en Aarle-

Rixtelnaren (al dan niet in georganiseerd verband)1. 

3. Gelijktijdig kan een locatiescan worden gemaakt. In de locatiescan wordt duidelijk welke 

locaties binnen Aarle-Rixtel geschikt zijn voor een (her)ontwikkeling. Dit is (deels) al 

opgenomen in de structuurvisie+. De locatiescan moet echter ook inzicht bieden in de 

kansrijkheid van de locaties en de termijn waarop locaties ontwikkeld kunnen worden. 

4. Met het overzicht van de behoefte en het overzicht van realisatieconstructies kan een 

haalbaarheidsanalyse gemaakt worden voor de verschillende mogelijke locaties. Vanuit 

het eerste punt is bekend wat de concrete behoefte is (zowel kwalitatief als kwantitatief), 

vanuit het tweede punt is duidelijk welke manieren van realisatie mogelijk zijn. Het 

combineren van deze gegevens met een inventarisatie van verschillende locaties geeft een 

concreet en helder overzicht van de ontwikkelmogelijkheden in Aarle-Rixtel; er ontstaat 

duidelijkheid over welke locaties als eerste ontwikkeld kunnen worden en hoe dit kan 

gebeuren. Hierop volgend dient een besluit genomen te worden over welke locaties hoe 

en wanneer in welke samenwerking tussen partijen ontwikkeld gaan worden. 

5. Vervolgens kan worden overgegaan tot planvoorbereiding en realisatie. 

 

In onderstaande tabel zijn deze acties neergezet in een uitvoeringsprogramma. 

 

                                                                 
1 Door een compleet en volledig overzicht te hebben van alle mogelijkheden in ruimtelijke, financiële en 

organisatorische zin kan de gemeente meer sturend zijn in de ontwikkelingen ten aanzien van externe 

partijen als projectontwikkelaars. 

ACTIES 
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 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Wanneer? 

1a. Toetsen 

bouwprogramma 

aan behoefte 

Gemeente Inwoners, 

woning-

stichting 

Het initiatief ligt in deze bij 

de gemeente, maar een 

projectgroep vanuit inwoners 

kan hiervoor goed 

gedelegeerd worden. 

jan. ’07 – 

mrt. ‘07 

1b. Afspraken met 

provincie 

Gemeente Provincie Alleen nodig als de behoefte 

groter is dan past in het 

contingent. 

apr. ‘07 

2. Overzicht 

constructies 

Gemeente Inwoners, 

woning-

stichting 

Het initiatief ligt bij de 

gemeente. Het inhuren van 

specifieke expertise kan een 

grote bijdrage leveren aan de 

volledigheid. 

jan. ’07 - 

apr. ‘07 

3. Locatiescan  Gemeente Eigenaren 

van locaties 

Van belang zijn niet alleen 

ruimtelijke beperkingen zoals 

milieucirkels, maar ook 

beperkingen in de tijd. 

jan. ’07 – 

apr. ‘07 

4. Haalbaarheids-

analyse en besluit 

Gemeente Eigenaren 

van locaties 

- mei ’07 – 

juli ‘07 

5. Realisatie Gemeente Woning-

stichting, 

inwoners, 

projectont-

wikkelaar 

Betrokkenen zijn afhankelijk 

van de gekozen 

samenwerking. 

vanaf aug. 

’07 

 

3.5 SERVICELOKET 

Aarle-Rixtel heeft een Centraal Informatiepunt (CIP) in het Zorgboogcentrum 

Mariëngaarde. Bij dit loket kunnen Aarle-Rixtelnaren terecht voor informatie op het gebied 

van gezondheid, zorg, educatie, ontspanning, financiën, huisvesting enz. Dit informatiepunt 

wordt bemand door de vrijwillige hulpdienst. Daarnaast houdt de Woningstichting hier 

spreekuur en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Helmond De Peelzoom heeft 

hier een locatie. 

 

Het informatiepunt in Mariëngaarde wordt volgens de Aarle-Rixtelnaren niet voldoende 

bezocht. In het kader van de rapportage “Laarbeek Ouderen- en Handicapproof” is vanuit 

de vrijwilligers ook aangegeven dat de bezoekersfrequentie niet hoog ligt (Stuurgroep 

“Laarbeek ouderen- en handicapproof”, 2005). Bovendien wordt het aanbod van de huidige 

verschillende informatiediensten als onvoldoende breed ervaren. 

 

Het informatiepunt kan worden uitgebreid tot een Servicepunt met meer diensten, zodat 

inwoners terecht kunnen voor allerlei vragen en problemen op het gebied van wonen, zorg 

en welzijn in brede zin. Niet alleen het geven van informatie is belangrijk, maar ook het 

oplossen van problemen en het begeleiden van mensen. Algemene informatieve functies, 

zoals de VVV, kunnen ook gehuisvest worden in het Servicepunt. 

 

De Gemeente Laarbeek implementeert momenteel de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). Hiervoor is een projectgroep Wmo opgezet. Naar het er nu naar uitziet zal er een 

centraal loket komen gevestigd in Beek en Donk waar mensen met een brede zorg/ 

hulpverleningsvraag terecht kunnen.  

Tabel 3.5 

Uitvoeringsprogramma voor de 

realisatie van starters- en 

seniorenwoningen. 

PROBLEEMDEFINITIE 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

GEMEENTELIJK BELEID 
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Verder omvatten de huidige ideeën servicepunten in alle kernen. Parallel wordt een 

consultatiebureau voor ouderen opgezet. Dit zal waarschijnlijk uiteindelijk een plek gaan 

krijgen in de Wmo loketten. 

 

De inwoners hebben een aantal randvoorwaarden aangegeven om het servicepunt efficiënt 

en goed werkend in te richten. Dit zijn: 

 Een goede backoffice. Dit houdt in dat de medewerkers van het Servicepunt een goed en 

direct contact hebben met bijvoorbeeld de gemeente, politie, brandweer, zorginstellingen, 

medische en maatschappelijke instellingen, etc. Concrete vragen kunnen hierdoor snel 

beantwoord worden en problemen kunnen direct opgelost worden. 

 Kundige medewerkers. Bemanning van het Servicepunt door vrijwilligers kan prima, 

maar de vrijwilligers dienen wel goed geschoold te zijn en ondersteund te worden door 

professionele medewerkers. 

 Een goede locatie. Het Servicepunt dient centraal in Aarle-Rixtel te liggen. Het Patronaat 

is aangegeven als goede optie. De huidige voorziening in Mariëngaarde en De Dreef zijn 

aangegeven als niet centraal liggend. De nieuwe locatie dient ook aan een aantal 

inrichtingseisen te voldoen. Zo moet de locatie rolstoeltoegankelijk te zijn, er moeten 

ruimten zijn voor persoonlijke gesprekken en ondersteunende faciliteiten als een koffie- 

en theehoek en toiletten zijn nodig. Het Servicepunt moet een laagdrempelige en 

toegankelijke sfeer uitstralen waar mensen op een persoonlijke en informele wijze 

benaderd worden. 

 

De volgende acties worden voorgesteld om te komen tot het Servicepunt: 

1. Er wordt een projectgroep ingesteld, bestaande uit in ieder geval vertegenwoordigers van 

de gemeente (waaronder projectgroep WMO), de woningstichtingen Laarbeek en Beek en 

Donk, de Zorgboog en inwoners van Aarle-Rixtel (bijvoorbeeld Stichting Welzijn 

Ouderen Laarbeek) als belangrijkste betrokkenen. Deze projectgroep heeft de taak te 

komen tot een haalbaarheidsstudie en eventuele realisatie van het Servicepunt. 

2. De projectgroep voert een inventarisatie uit van de verschillende diensten die mogelijk 

gehuisvest kunnen worden in het Servicepunt. Hiervoor wordt overlegd met de 

betreffende organisaties. De overleggen hebben een drieledig doel: 1) het vaststellen van 

de diensten die gehuisvest kunnen worden, 2) het vaststellen van de voor deze diensten 

benodigde ruimte en faciliteiten, en 3) het creëren van draagvlak bij de betreffende 

organisaties voor medewerking aan realisatie van het Servicepunt.  

3. Op basis van de inventarisatie wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin 

aangegeven wordt welke diensten gehuisvest kunnen worden in het Servicepunt. Ook is 

in het PvE aangegeven welke eisen er zijn ten aanzien van de benodigde ruimte en 

faciliteiten om de diensten goed uit te kunnen voeren. Hierbij wordt ook gekeken naar de 

mogelijkheden om ruimten en faciliteiten te kunnen combineren. 

4. De inhoud van het PvE wordt getoetst op volledigheid bij betrokkenen als de 

woningstichtingen, gemeente, Platform Aarle-Rixtel, verenigingen, SWOL, ondernemers, 

etc. Indien nodig wordt het PvE beargumenteerd bijgesteld. 

5. De projectgroep bekijkt op welke wijze de realisatie én het beheer van het Servicepunt 

gefinancierd kunnen worden. Niet alleen de ontwikkelingskosten worden dus in beeld 

gebracht, maar ook de beheers- en personeelskosten. Een groot gedeelte van het 

benodigde budget zal door de gemeente gefinancierd moeten worden. Aarle-Rixtelnaren 

hebben tijdens de dorpsavond aangegeven hiervoor mogelijkheden te zien binnen de 

beschikbare WMO-gelden. Ook externe financiering van diensten of producten zijn 

mogelijk, bijvoorbeeld subsidies of een pinautomaat die geplaatst wordt door een bank. 

RANDVOORWAARDEN 

ACTIES 
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6. Als de financiering rond is kan worden begonnen met het realisatietraject. 

Deze actiepunten zijn in onderstaande tabel neergezet in een uitvoeringsprogramma. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Wanneer? 

1. Instellen 

projectgroep 

Gemeente 

(project-

groep 

WMO) 

Inwoners, 

Zorgboog, 

woning-

stichtingen 

Alle direct betrokken partijen 

dienen vertegenwoordigd te zijn 

in de projectgroep 

jan. ’07  

2. Inventarisatie 

diensten 

Project-

groep 

Alle denkbare 

organisaties die 

diensten 

aanbieden. 

Inventariseren te betrekken 

diensten en benodigde 

faciliteiten 

feb. ’07 – 

apr. ‘07 

3. Opstellen PvE Project-

groep 

 Betreft diensten die gehuisvest 

kunnen worden, benodigde 

ruimte en faciliteiten. Na deze 

actie moet terugkoppeling met 

de inwoners van Aarle-Rixtel 

plaatsvinden. 

apr. ’07 – 

juni ‘07 

4. Toetsen PvE Project-

groep 

Betrokken 

partijen 

Projectgroep toetst PvE bij 

achterban van projectgroepleden 

en overige betrokken partijen 

juni ’07 

5. Onderzoeken 

mogelijkheden 

financiering 

Project-

groep 

Projectgroep Zoeken naar 

financieringsbronnen binnen 

gemeente, overige overheid en 

derden 

juli ’07 – 

okt. ‘07 

6. Realisatie  Project-

groep 

Projectgroep  - nov. ’07 – 

juni ‘08 

Ontwikkelingen 
 In navolging van de gemeenten Helmond en Gemert-Bakel kunnen Laarbeekse 55-plussers 

sinds juni 2006 in alle kernen terecht bij het Consultatiebureau voor ouderen. De daar 

aanwezige consulenten van de Zorgboog en GGZ Oost-Brabant helpen ouderen bij vragen 

op het gebied van gezondheid, psychisch welbevinden, voeding, hulpmiddelen en 

mogelijkheden voor dagbesteding en sociale contacten. Ook kan er desgewenst een gratis 

gezondheidsonderzoek worden afgenomen. Het bureau is er als project voor de duur van 

twee jaar. Het centrale doel is het vroegtijdig opsporen (vroegsignalering) van 

gezondheidsproblemen, zodat ouderen in staat worden gesteld een zo gezond en 

zelfstandig mogelijk leven te leiden. 

3.6 BEHOUD VAN MIDDENSTAND 

Aarle-Rixtel heeft een goed aanbod van winkel- en horecavoorzieningen. Naast meer 

algemene winkels en horeca, als restaurants, cafés, supermarkt, en detailhandel zijn er ook 

enkele specialistische winkels, zoals de BMX-winkel. In onderstaande tabel zijn enkele 

uitkomsten gegeven van de enquête gehouden door Stichting Platform Aarle-Rixtel en de 

Winkeliers- en Horecavereniging Aarle-Rixtel. 

 

Tabel 3.6 

Uitvoeringsprogramma voor 

het Servicepunt 
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Categorie Soort 

Voedsel Bakkerij, slagerij, kaasmarkt, zoetwaren, tabak, supermarkt 

Detailhandel Drogisterij, beenmode, woninginrichting, elektronicazaak, videotheek, 

apotheek, boerenbond, bloemsierkunst, (brom)fietshandel, BMX-

winkel, tuincentrum, kledingverhuur, sfeerverwerking 

Dienstverlening Assurantiën, hypotheek, bank, kapsalon, kinderdagverblijf 

Horeca Café, cafetaria, restaurant, conferentiecentrum, multifunctioneel 

centrum 

 

Het merendeel van de middenstand betreft kleine zelfstandigen. Deze groep zelfstandigen 

vergrijst. Sommige winkeliers zijn de 65 al ver gepasseerd. Opvolging is vaak moeilijk te 

vinden. Aarle-Rixtelnaren hebben twee oorzaken aangegeven die hieraan ten grondslag 

liggen: 

 Het starten van een nieuwe onderneming vraagt relatief hoge investeringskosten. Dit 

schrikt startende ondernemers af om een eigen zaak te beginnen, mede gezien het hierna 

genoemde punt. 

 Het is moeilijk voor ondernemers om een voldoende grote klantengroep te hebben én te 

behouden. Mede door een toenemende mobiliteit van mensen is het voor Aarle-

Rixtelnaren gemakkelijker geworden om in grotere kernen in de omgeving (zoals Beek en 

donk, Helmond en Eindhoven) inkopen te gaan doen. Door het grotere aanbod van 

winkels en horeca zijn deze plaatsen aantrekkelijker dan Aarle-Rixtel ten aanzien van 

winkels en horecavoorzieningen; het aanbod in Aarle-Rixtel wordt meer gebruikt voor de 

dagelijkse voorzieningen. 

Daarnaast kan een rol spelen dat de omzet van sommige huidige winkeliers niet voldoende 

is voor de toekomst. Nieuwe ondernemers hebben een hogere levensstandaard waardoor 

een hogere omzet nodig is. Er is bijvoorbeeld meer personeel nodig om zelf meer vrije tijd te 

hebben. Als gevolg hiervan neemt het horeca- en winkelaanbod in Aarle-Rixtel af. 

 

Figuur 3.15 

Middenstand in Aarle-Rixtel 

Tabel 3.7 

Middenstand in Aarle-Rixtel als 

aangegeven door 

geënquêteerden in enquête 

door Stichting Platform Aarle-

Rixtel en de Winkeliers- en 

Horecavereniging Aarle-Rixtel. 

PROBLEEMDEFINITIE 
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Naast het probleem van het afnemend aantal winkels, zouden inwoners graag een breder 

aanbod zien. Kleding en schoenen zijn bijvoorbeeld niet te koop in Aarle-Rixtel. 

 

De mogelijkheden om actie te ondernemen ten aanzien van dit probleempunt zijn beperkt. 

Voor behoud van de middenstand is het winkelen in eigen dorp het meest belangrijk. Dit is 

een verantwoordelijkheid van alle inwoners. Wel kan het aantrekkelijker gemaakt worden 

om te winkelen in Aarle-Rixtel en om een winkel te starten in Aarle-Rixtel. 

De inwoners hebben aangegeven dat het winkelen aantrekkelijker gemaakt kan worden 

door een herstructurering van de winkels. De winkels dienen dichter bij elkaar komen te 

liggen, er dient goede parkeergelegenheid te komen en de verkeerssituatie rondom de 

winkels dient veilig te zijn. Hierbij dragen inwoners aan dat dit gecombineerd kan worden 

met wonen boven de winkels. 

Het starten van een winkel dient volgens de inwoners aantrekkelijker gemaakt te worden 

door een startsubsidie. Daarnaast kunnen winkels geclusterd worden in één pand. Nu zijn 

de panden soms te groot en daardoor ook erg duur. 

 

De Gemeente Laarbeek heeft haar beleid ten aanzien van de middenstand in de kernen 

vastgelegd in het Economisch Actieplan Laarbeek (Gemeente Laarbeek, 2005-I). In dit plan 

wordt onderkend dat de plaatselijke middenstand in de gemeente meer en meer 

concurrentie ondervindt van grotere winkelcentra: de consument winkelt in steeds minder, 

maar grotere winkelcentra. Om dit tegen te gaan wil de gemeente de winkelstructuur en 

horeca in de kernen versterken, zodat de leefbaarheid in de kernen niet achteruit gaat als 

gevolg van een verschraling van de middenstand. 

 

In het Economisch Actieplan Laarbeek is een actiepunt opgenomen om de winkelstructuur 

en horeca in de kernen te versterken. Het actieplan dient verder geactualiseerd en 

uitgewerkt te worden. De Stichting Bedrijven Belangen Laarbeek is hierin trekker en wordt 

ondersteund door onder andere de winkeliersverenigingen, de gemeente en de Kamer van 

Koophandel. In 2006 dient dit actiepunt uitgewerkt te worden. 

 

Voorgesteld wordt dit actiepunt uit het Economisch Actieplan op te pakken en uit te 

werken. Dit dient te gebeuren in samenhang met de problemen starters- en 

seniorenwoningen (paragraaf 3.4) en centrum van Aarle-Rixtel (paragraaf 3.7). Gezien de 

samenhang met andere problemen is deze actie hier niet verder uitgewerkt. 

De winkel- en horecastructuur van Laarbeek (en daarmee Aarle-Rixtel) kan verder versterkt 

worden door de recreatieve en toeristische potentie van Laarbeek uit te werken. In 

navolging van het Economisch Actieplan en de Strategische Beleidsvisie Toerisme en 

Recreatie (Gemeente Laarbeek, 2005-III). 

 

Naast de herstructurering dient gekeken te worden hoe het starten van een winkel 

aantrekkelijk kan worden gemaakt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gemeente actief haar 

beleid ten aanzien van de middenstand aanpast om optimale omstandigheden te creëren. 

Ook begeleiding van startende ondernemers kan een goed middel zijn. 

Verder dient de mogelijkheid en wenselijkheid van een startsubsidie onderzocht te worden. 

Dit hoeft niet in de vorm van een geldbedrag te zijn, maar kan ook als een renteloze lening 

of op nog een andere manier. Het is van belang om hierbij met de ondernemers te bekijken 

in welke vorm zoiets het meest effectief is. 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

GEMEENTELIJK BELEID 

ACTIES 
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Tenslotte dient bekeken te worden of ondernemers geclusterd kunnen worden in een pand. 

Hierbij is het van groot belang om de wensen en eisen van ondernemers op dit gebied te 

kennen. In overleg met de ondernemers dient gezocht te worden naar de mogelijkheden om 

dit te realiseren. 

 Specifiek ten aanzien van de ontwikkelingen in Aarle-Rixtel zullen de Winkeliers- en 

Horecavereniging Aarle-Rixtel en de Stichting Platform Aarle-Rixtel ervoor waken dat dit 

punt snel en efficiënt opgepakt wordt. 

 

Deze actiepunten zijn in onderstaande tabel neergezet in een uitvoeringsprogramma. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Wanneer? 

1. Formeren 

projectgroep 

Stichting 

Bedrijven 

Belangen 

Laarbeek  

Gemeente, 

winkeliers-

vereniging, horeca-

vereniging, Kamer 

van Koophandel 

 jan. ’07  

2. Uitwerken 

actiepunt 

Economisch 

Actieplan  

Project-

groep 

 In nauw overleg met de 

problemen starters- en 

seniorenwoningen (§3.4) en 

centrum van Aarle-Rixtel 

(§3.7) 

start feb. 

’07 

3. Onderzoeken 

stimulerings-

mogelijkheden 

startende 

ondernemers 

Project-

groep 

Personen die 

overwegen een 

onderneming te 

starten 

Er dient gekeken te worden 

of er personen zijn die een 

winkel willen beginnen in 

Aarle-Rixtel. Deze personen 

dienen betrokken te 

worden. 

feb. ’07 – 

juni ‘07 

4. Onderzoeken 

clusterings-

mogelijkheden 

voor winkels 

Project-

groep 

Personen die 

overwegen een 

onderneming te 

starten 

 feb. ’07 – 

juni ‘07 

 

3.7 CENTRUM VAN AARLE-RIXTEL 

Aarle-Rixtel is een groen, landelijk en mooi dorp. Vooral het centrum heeft een bijzondere 

uitstraling: door het vele groen en de unieke historische bebouwing heerst er een landelijk 

dorps en romantisch karakter. 

 

Tabel 3.8 

Uitvoeringsprogramma voor 

behoud van de middenstand. 
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Aarle-Rixtelnaren zien deze kwaliteiten van het centrum ook. Er zijn echter volgens de 

inwoners een aantal problemen waardoor de kwaliteit van het centrum verminderd wordt: 

 Het centrum is niet afgebakend maar is een uitgestrekt lint. Doordat winkels in het 

centrum verdwijnen en deze bebouwing niet bestemd wordt voor gebruik dat aansluit bij 

de centrumstructuur wordt dit versterkt: “de ziel van het centrum komt te weinig tot 

uiting”. 

 De wegen in het centrum zijn niet ingericht als 30 km-zone. Daardoor worden de wegen 

ook veel gebruikt door doorgaand verkeer. Er is wel een route voor zwaar verkeer om het 

centrum heen, maar omdat op deze route veel drempels liggen gaat het zwaar verkeer 

toch door het centrum. 

 Het centrum is ingericht als één rode massa. Er is geen duidelijk onderscheid tussen weg, 

trottoir en parkeervakken. Bovendien is er veel verborgen parkeerruimte die nu niet 

benut wordt. 

 

Om dit probleem op te lossen moet volgens Aarle-Rixtelnaren een centrumvisie ontwikkeld 

worden. In deze centrumvisie wordt geschetst hoe tot een ideaalbeeld gekomen kan worden 

met gezellig groen, geconcentreerde terrassen, behoud van unieke bebouwing en 

bouwstijlen. 

 

In het coalitieakkoord is vastgesteld dat Laarbeek een groene en landelijke gemeente is en 

wil blijven (Gemeente Laarbeek, 2006). Landelijke historische dorpscentra passen hierbij. De 

potenties die hieruit voortvloeien moeten in het kader van de ontwikkeling van toerisme en 

recreatie in de gemeente benut worden. 

Figuur 3.16 

Het centrum van Aarle-Rixtel: 

landelijk, historisch en 

romantisch 

PROBLEEMDEFINITIE 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

GEMEENTELIJK BELEID 
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Om de kwaliteiten van het centrum van Aarle-Rixtel te behouden en verder te ontwikkelen 

dient een centrumvisie opgesteld te worden. Deze centrumvisie bevat: 

 Een gewenst streefbeeld ten aanzien van de inrichting en kwaliteiten van het centrum 

van Aarle-Rixtel; 

 Een programma om te komen tot dit streefbeeld. Dit programma bevat 1) concrete 

activiteiten die ondernomen moeten worden, 2) een financiële onderbouwing om de 

activiteiten te kunnen realiseren, en 3) een planning. 

Deze visie dient dynamisch opgesteld te worden, zodat er flexibel kan worden omgegaan 

met toekomstige, nu nog onbekende ontwikkelingen. 

Enkele andere problemen hangen nauw samen met de ruimtelijke structuur van het 

centrum. Dit betreft het behoud van de middenstand (§3.6), starters- en seniorenwoningen 

(§3.4), grote zaal (§3.2) en serviceloket (§3.5). Bij het opstellen van de centrumvisie dienen 

deze problemen meegenomen te worden. 

Onderstaand uitvoeringsprogramma bevat het opstellen van de centrumvisie. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Wanneer? 

1. Oprichten 

klankbord-

groep 

Gemeente Winkeliers, horeca, 

inwoners 

Om inwoners voldoende te 

betrekken, dient een 

klankbordgroep te worden 

samengesteld. 

jan. ’07 

2. Opstellen 

streefbeeld 

Gemeente Klankbordgroep, 

externe expertise 

Het streefbeeld dient een 

geïntegreerde visie te 

bevatten ten aanzien van 

economische, sociaal-

maatschappelijke, ruimtelijke 

en stedenbouwkundige 

aspecten. 

feb. ’07 – 

juni ’07  

3. Toetsen 

streefbeeld 

Gemeente Inwoners, 

gemeenteraad 

Het streefbeeld moet in 

overeenstemming zijn met de 

wensen van Aarle-Rixtelnaren 

om de centrumvisie draagvlak 

te geven. 

Juli ’07 

4. Opstellen 

programma 

Gemeente Klankbordgroep, 

externe expertise, 

gemeenteraad 

- aug. ’07 – 

sept. ‘07 

5. Realisatie Gemeente Derden  Gefaseerd 

 

3.8 JOKER: CROSSBAAN & MINIRAMP 

Aarle-Rixtel heeft een BMX-crossbaan: de Sugar Hills. Deze crossbaan wordt intensief 

gebruikt door BMX-ers uit Aarle-Rixtel en omgeving; met enige regelmaat vinden hier ook 

activiteiten plaats. Ook heeft Aarle-Rixtel een miniramp, gelegen naast De Dreef.  

Deze miniramp wordt gebruikt voor skating en BMX. 

De aanwezigheid van deze twee faciliteiten worden door de jongeren in Aarle-Rixtel erg 

gewaardeerd; ze zijn een “ontmoetingsplek voor jongeren van 8 tot 35 jaar”. 

ACTIES 

Tabel 3.9 

Uitvoeringsprogramma voor 

het opstellen van de 

centrumvisie 
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Er worden door de jongeren enkele problemen ervaren ten aanzien van beide faciliteiten. 

Deze betreffen de locatie en de inrichting: 

 De crossbaan en de miniramp liggen te ver uit elkaar (zie Figuur 3.18). Hierdoor kunnen 

gebruikers van de crossbaan niet gelijktijdig gebruik maken van de miniramp. 

 De crossbaan wordt als klein ervaren: er is (te) weinig ruimte om te voorzien in de 

behoefte. Bovendien ligt de crossbaan direct naast een speelveldje en een 

hondenuitlaatstrook. Hierdoor ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. 

 
Om dit probleem op te lossen, zijn twee acties nodig: 

 de crossbaan en miniramp moeten bij elkaar gelegd worden; 

 de crossbaan moet groter gemaakt worden. 

 

Deze acties zijn uitgewerkt in een oplossing. Dit betreft de verplaatsing van de crossbaan en 

de miniramp. Een nieuwe locatie hoeft niet persé in de kern van Aarle-Rixtel te liggen; een 

(goed bereikbare) locatie buiten het dorp voldoet. Een locatie buiten het dorp heeft enkele 

voordelen: 

 door de locatie niet direct naast een woonwijk te zoeken, blijft de overlast voor 

omwonenden beperkt; 

 een locatie in het buitengebied geeft mogelijkheden om eventuele toekomstige 

uitbreidingen te realiseren; 

 een combinatie met andere voorzieningen voor jongeren (zoals een zwemplas, een 

trapveldje etc.) is ruimtelijk mogelijk. 

Als deze locatie op een centraal punt in Laarbeek wordt gezocht (bijvoorbeeld bij het Laar), 

dan kunnen, naast jongeren uit Aarle-Rixtel, alle jongeren uit de gemeente hiervan 

profiteren. 

 

Figuur 3.17 

BMX (links en midden) en 

skating (rechts) 

PROBLEEMDEFINITIE 

Figuur 3.18 

Locatie van de crossbaan en de 

miniramp. 

 

bron foto: vanuitdelucht.nl 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Crossbaan 

Miniramp 



 INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA AARLE-RIXTEL 

110501/ZF6/3V4/201357 ARCADIS 33 

De volgende acties worden voorgesteld: 

1. De behoefte aan een grotere crossbaan wordt kwantitatief in kaart gebracht voor zowel 

de jongeren in Aarle-Rixtel als in de andere Laarbeekse kernen door een enquête. Dit kan 

het beste gedaan worden door de jongeren zelf, eventueel ondersteund door de 

gemeente. Hiervoor dient een projectgroep ingesteld te worden, bestaande uit jongeren, 

jongerenorganisaties en gemeente. 

2. Op basis van de behoefte kan bepaald worden hoe groot de crossbaan moet zijn en wat 

een gewenste inrichting is (in combinatie met de miniramp). 

Gelijktijdig kan worden onderzocht of er mogelijkheden zijn tot koppeling met andere 

functies. Hierbij kan gedacht worden aan andere recreatieve functies (zoals een 

zwemplas of trapveldje), maar ook aan andere typen functies (bijvoorbeeld een nieuwe 

locatie voor de scouting). 

3. Vervolgens kan bekeken worden of deze gerealiseerd kan worden op de huidige locatie, 

of dat een nieuwe locatie gewenst is. In het geval van een nieuwe locatie dienen de 

ruimtelijke en planologische beperkingen ook in beeld te worden gebracht, zodat de 

haalbaarheid van een dergelijke voorziening op de betreffende locaties duidelijk wordt. 

Bij deze haalbaarheidsstudie dient ook de financiële haalbaarheid duidelijk te worden. 

4. Met een vergelijking van de locaties in ruimtelijk, functioneel, planologisch en financieel 

opzicht kan het meest gewenste alternatief worden gekozen en gerealiseerd. Ten aanzien 

van beheer en onderhoud hebben jongeren aangegeven dat zij bereid zijn dit zelf te doen. 

In onderstaande tabel zijn deze acties in een uitvoeringsprogramma neergezet. 

 
 Wat? Trekker Betrokkenen Aandachtspunten Wanneer? 

1. Behoefte-

onderzoek 

Project-

groep 

Jongeren, -

organisaties, 

gemeente 

Behoefte in Aarle-Rixtel en in 

andere kernen. 

jan. ’07 – 

feb. ‘07 

2a. Inrichting 

crossbaan 

Project-

groep  

 Inclusief te verplaatsen 

miniramp. 

feb. ’07 – 

apr. ’07  

2b. Combinatie 

met andere 

functies 

Project-

groep 

Andere 

jongeren-

organisaties, 

gemeente 

Is er koppeling mogelijk met 

andere (bestaande of 

toekomstige) functies? 

feb. ’07 – 

apr. ’07 

3. Locatiescan  Project-

groep 

Gemeente  Aspecten: ruimtelijk, functioneel, 

planologisch, financieel 

mei ’07 

4. Locatie-

keuze & 

realisatie 

Project-

groep 

Gemeenteraad 

(keuze) 

 juni ’07 – 

dec. ‘07 

 

ACTIES 

Tabel 3.10 

Uitvoeringsprogramma voor de 

crossbaan en miniramp. 
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HOOFDSTUK4 Tot slot: conclusies en 
aanbevelingen 

Aarle-Rixtel: groen, landelijk, rustig, historisch en romantisch. Maar ook actief, gezellig, 

levendig en hecht. Twee typen kenmerken die samen Aarle-Rixtel maken tot het unieke 

dorp dat zij is. 

Deze kwaliteiten worden echter in meer en mindere mate bedreigd. Zaken als vergrijzing, 

leegloop, vertrek van middenstand en niet optimale faciliteiten en inrichting zorgen voor 

een risico dat Aarle-Rixtel in de toekomst minder de kwaliteiten heeft die zij nu bezit. 

 

De basis van een actief en sociaal dorp ligt bij de inwoners. Zonder actieve Aarle-

Rixtelnaren is er geen actief Aarle-Rixtel. Het is daarom noodzakelijk om nu én in de 

toekomst ervoor te zorgen dat Aarle-Rixtel zich kan ontwikkelen en dat Aarle-Rixtelnaren in 

alle leeftijdsgroepen in Aarle-Rixtel kunnen blijven wonen. Het realiseren van voldoende 

starters- en seniorenwoningen voor de eigen vraag is een absolute voorwaarde hiervoor.  

 

Maar niet alleen de hoeveelheid starters- en seniorenwoningen zijn een probleem. Er moet 

ook gewerkt worden aan de leefbaarheid van Aarle-Rixtel, door het dorp de voorzieningen 

te geven die hiervoor nodig zijn, door de middenstand te behouden en door de ruimte goed 

in te richten. Wat daarbij opvalt is dat de opgaven die door de bewoners werden genoemd 

bijna allemaal in het centrum van Aarle-Rixtel spelen, en dat ze allemaal een ruimtelijke 

component hebben (inbreiding woningbouw, grote zaal accommodatie, accommodatie OJA, 

brede school, leefbaarheidsloket, behoud en versterking middenstand, etc.). De valkuil is dat 

bovenstaande aspecten los van elkaar worden uitgewerkt. Aanbeveling is om op korte 

termijn een centrumvisie op te stellen waarvoor het dorpsontwikkelingsprogramma als 

basis kan dienen. Zo krijgen de ruimtelijke en functionele relaties tussen de verschillende 

onderdelen de juiste aandacht. 

 

Dit dorpsontwikkelingsprogramma is een eerste aanzet. Het echte werk begint nu pas. Er 

ligt echter wel een belangrijke basis. Die belangrijke basis is niet zozeer dit rapport, maar 

wel het feit dat bewoners in groten getale actief met de gemeente en met ARCADIS van 

gedachten hebben gewisseld over kansen en bedreigingen, en oplossingsrichtingen voor de 

leefbaarheid in het dorp.  

Gaandeweg is meer begrip ontstaan vanuit de gemeente voor de wensen van de inwoners 

van Aarle-Rixtel, en andersom hebben de inwoners van Aarle-Rixtel meer begrip gekregen 

voor de complexiteit van de problemen die de gemeente wordt geacht aan te pakken. 
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HOE NU VERDER? 

De basis die gelegd is in dit integrale dorpsontwikkelingsprogramma moet nu uitgewerkt 

worden door gemeente, Aarle-Rixtelnaren en andere partijen. Aarle-Rixtel heeft 

(vooralsnog) geen dorpsraad die als natuurlijk aanspreekpunt kan dienen voor de 

gemeente. Voorstel is dat er per thema een (kleine) werkgroep wordt geformeerd die zorgt 

voor concrete stappen binnen dat onderdeel. Het betreft de volgende werkgroepen: 

 Gemeenschapshuis/ grote zaal. 

 Ontwikkeling starters- en seniorenwoningen. 

 Accommodatie OJA en scouting. 

 Serviceloket. 

 Behoud middenstand (met in ieder geval de winkeliersvereniging). 

 Clusteren skateramp en fietscrossbaan. 

 Centrumvisie Aarle-Rixtel. 

 

De voorzitters van de werkgroepen hebben gezamenlijk een halfjaarlijks overleg met het 

B&W van Laarbeek om voortgang en eventuele knelpunten en kansen te bespreken, en de 

onderlinge samenhang van de verschillende acties te bewaken. Het 

dropsontwikkelingsprogramma moet worden tot een dorpsontwikkelingsproces. Naast het 

werken met projectgroepen waarin inwoners vertegenwoordigd zijn, moet ook regelmatig 

terugmelding plaatsvinden naar de inwoners. Dit vergroot de betrokkenheid en voorkomt 

dat mensen denken dat projecten stil zijn gevallen. 

 

Een dorpsraad kan een geschikt middel zijn voor het versterken van de relatie en 

communicatie tussen gemeente(bestuur) en inwoners van Aarle-Rixtel. Mede naar 

aanleiding van de eerste ervaringen met de uitvoering van dit 

dorpsontwikkelingsprogramma kan onderzocht worden of de inwoners van Aarle-Rixtel 

behoefte hebben aan een dorpsraad. 

 

Gezien het enthousiasme tijdens de dorpsavonden vanuit de bewoners, de 

gemeenteambtenaren en het College hebben wij veel vertrouwen in een constructieve 

samenwerking tussen alle partijen! 
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BIJLAGE 2 Overzicht van sterke en zwakke punten 

Deze bijlage bevat de sterke en zwakke punten van de eerste dorpsavond en van de speciaal 

georganiseerde jongerenavond. 

De score is allereerst per groep bepaald. Het aantal stickers bij een sterk punt is gedeeld 

door het totaal aantal stickers bij de sterke punten. Sommige punten zijn wel genoemd, 

maar niet voorzien van een sticker. Deze punten scoren dan 0%. Dit betekent niet dat deze 

punten niet belangrijk zijn; elke inwoner had maar drie stickers te verdelen, dus alleen de 

allerbelangrijkste onderwerpen zijn gescoord. 

 

De gemiddelde score is berekend door voor ieder punt de percentages van de groepen op te 

tellen en door het aantal groepen te delen. Hierdoor heeft iedere groep evenveel invloed 

gehad in de gemiddelde score. De formulering is in het algemeen letterlijk overgenomen 

van de flip-overvellen. 

Goede punten Aarle-Rixtel 1e dorpsavond 
 

punt 
score vol-
wassenen 1 

score vol-
wassenen 2 

score 
55 Plus 
1 

score 
55 Plus 
2 Totaal

Goed verenigingsleven / Goed sociaal leven, saamhorigheid (48 
verenigingen) 

47% 6% 11% 30% 24% 

Aarle-Rixtel'- gevoel / Dorpse karakter (kleinschaligheid, mensen 
kennen elkaar, betrokkenheid) 

27% 27%   14% 

Historisch centrum  15% 22%  9% 
Opvullen lege plekken = kans (dorpse manier) / Inbreidingsruimte  12%  18% 8% 
Prettige woonsfeer 27%    7% 
Haven doorontwikkelen 0% 12% 11% 3% 7% 
Plan voor seniorenwoningen (doorstroming versterken)   26%  7% 
Toerisme en recreatie is een kans gelet op activiteiten gedurende 
het jaar (kan beter afgestemd worden) 

  15% 9% 6% 

Mooi buitengebied  15%   4% 
Ontwikkelingen kasteel Croy zoals Croy Bier   0% 15% 4% 
Als je er een tent neerzet is het feest  9% 4%  3% 
Kracht en ambitieniveau van bevolking    9% 2% 
Groen adopteren door buurtbewoners, beter onderhoud   7%  2% 
Muzikaal dorp    6% 2% 
Winkels zijn er genoeg, maar vergrijzing   4%  1% 
Er wordt veel georganiseerd  3%   1% 
Ondernemersvereniging    3% 1% 
Verzorgingshuis    3% 1% 
Speelplekken voor kinderen    3% 1% 
Fietsroutes 0% 0%  0% 0% 
Campings e.d. 0%    0% 
Genoeg scholen (in aantal) 0%    0% 
A-R: in staat zorg op te nemen, moet wel geregeld worden   0%  0% 
Jeugd komt terug als ze woning kunnen krijgen   0%  0% 
Kans opzetten steunpunt in volle breedte   0%  0% 
Klokkengieterij (promotioneel sterk punt)    0% 0% 
Voldoende hondenuitlaatplaatsen    0% 0% 
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Verbeterpunten Aarle-Rixtel 1e dorpsavond 
 

punt 
score vol-
wassenen 1 

score vol-
wassenen 2 

score 
55+ 1

score 
55+ 2 Totaal 

Fatsoenlijke zaal (600 pers.) in de kern / Geen gemeenschapshuis 
(centrale ligging, grote zaal) / Plan Kersten --> verdwijn sociale functie 
parochiehuis en KBO te kleine ruimte: nu noodgedwongen. 
Gemeente toezegging is niet waargemaakt / Gebrek aan ruimte voor 
verenigingsleven, ontmoetingsruimte voor ouderen, accommodaties 
verdwijnen (horeca) 

24% 10% 33% 14% 20% 

Tekort aan woningen voor starters en senioren (aanleunwoningen) / 
Woningbouw senioren 85 pers. Er liggen plannen om te bouwen, 
komen niet tot uitvoering. Missmatch tussen kopen/huurprijs en 
doelgroep (te hoog). Doorstroming te weinig: bouwen voor 
doelgroep! Samenstelling in kern moet homogeen in opbouw zijn. 

29% 10% 15%  14% 

Leefbaarheidsloket voor zorg, veiligheid, welzijn in kern, 
(buurtbrigadier) / Informatiepunt: van VVV tot servicepunt overheid, 
zorg en welzijn 

18%  18% 0% 9% 

Betaalbaar wonen (starters en ouderen), welzijn (te weinig diensten) 
en zorgvoorlichting (te weinig PGB, te veel bureaucratie) --> snellere 
verzilvering is probleem - samenhang in beleid 

   35% 9% 

Herontwikkelen centrum 18% 8%   7% 
Middenstand veroudert, opvolging financieel heel moeilijk voor jonge 
ondernemers + instandhouden diversiteit / Te weinig winkels - bijv. 
voor kleding 

 15% 8% 2% 6% 

Zorgbehoefte en -verleners zou op A-R schaal moeten zijn   21%  5% 
Dorpstraat druk, veiligheid kan voor groepen beter (handhaving = 
oplossing, infrastructuur inrichting) / Teveel verkeer dorpsstraat 
(parkeerprobleem, wandelgebied geblokkeerd, fietsen gevaarlijk) --> 
tegenstrijdige functies, verkeersveiligheid, geluidsoverlast 

  5% 14% 5% 

Dreiging weg (Ruit om Eindhoven)  15%   4% 
Tekort aan betaalbare huurwoningen 0% 10%   3% 
Dreigend verlies historisch karakter door nieuwbouwplannen zonder 
dorpskwaliteit 

 10%   3% 

Hertenkampje is te dicht op drukke straat    9% 2% 
Openbaar vervoer 0% 8%   2% 
Vervoer ouderen en gehandicapten    7% 2% 
Te weinig bankjes in dorp en buitengebieden    7% 2% 
Kerkhof te klein / vol 6%    2% 
Buurtbrigadier A-R vaker zien in de wijk 6%    2% 
Verkeersveiligheid, geen trottoir aan zijde Boscheweg  5%   1% 
Beek en Donk zuigt alle voorzieningen naar zich toe  5%   1% 
Speelplekken kleine kinderen 0%  3%  1% 
3 scholen (2 goed bezet, 1 ervan verouderd en te klein), 1 slecht bezet 
en oud (bijzonder onderwijs) 

 3%   1% 

Te weinig hotelaccommodatie   3%  1% 
Gebouw huisarts is slecht    2% 1% 
Afstand huisarts - apotheek is te groot    2% 1% 
Betere fiets-wandelpaden in de kern en buitengebied (bijv. Naar 
Stiphout) 

   2% 1% 

Onderwijshuisvesting (brede school multifunctioneel)    2% 1% 
Slechte ontsluiting naar Eindhoven, in spits staat alles vast    2% 1% 
Onderzoek naar woningbehoefte nu en toekomst 0%    0% 
Goedkope koopwoningen voor starters 0%    0% 
Voetbalveldjes 0%    0% 
Slechte handboogzaal 0%    0% 
Visie ontwikkeling Witte Poort 0%    0% 
Parkeergelegenheid 0% 0%   0% 
Opvullen lege plekken in dorp  0%   0% 
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punt 
score vol-
wassenen 1 

score vol-
wassenen 2 

score 
55+ 1

score 
55+ 2 Totaal 

Rapport ouderen/handicapproof 8 locaties: nog geen invulling   0%  0% 
Te weinig werkgelegenheid lokaal   0%  0% 
Verkeer: onduidelijke 30km-zone door ontbreken drempels   0%  0% 
Onderhoud groenvoorzieningen     0% 0% 
Er is geen mortuarium    0% 0% 
Stankoverlast Artex    0% 0% 
Passantenhaven moet veel mooier gemaakt worden, om kansen 
toerisme beter te benutten 

   0% 0% 

Hondenuitlaatplekken worden slecht schoongemaakt    0% 0% 
Er is een aanplakbord voor aankondigingen van bewoners nodig    0% 0% 

 

Goede punten Aarle-Rixtel jongerenavond 
 
Omschrijving groep 1 groep 2 gemiddeld
Jongerencentrum 59% 52% 56%
Veel voorzieningen in de openbare ruimte (speelveldjes, 
trapveldjes, skateramp etc.) 18% 14% 16%
Gezellig en mooi dorp met verbondenheid tussen inwoners 14% 10% 12%
Er zijn veel activiteiten 5% 19% 12%

 

Verbeterpunten Aarle-Rixtel jongerenavond 
 
Omschrijving groep 1 groep 2 gemiddeld
Onderhoud aan jongerencentrum (o.a. dak) 44% 41% 43%
De kwaliteit en ligging van de voorzieningen in de openbare 
ruimte is niet optimaal 18% 41% 29%
Er zijn te weinig betaalbare starterswoningen (koop en huur) 15% 18% 16%
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