
 

 

 

 

 

 

De iDOP’s, zit er (boven) op! 
 

Afronding iDOP’s , eindmanifestatie te Lieshout. 
 
2006 Provinciaal initiatief ter bevordering van de leefbaarheid in de 

dorpskernen genaamd Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma. 
 
2006 * Eerste bijeenkomsten met inwoners van A-R , o.l.v. Arcadis 

* Horen van de probleemstellingen in het dorp, in de kern 
 * inventariseren van de wensen. 

* Aarle-Rixtel behoort bij de eerste 6 kernen die een voortrekkersrol 
moesten vervullen bij het opzetten van de opleggers voor het iDOP 
Samen met de dorpen Duizel, Megen, Mariahout, Helenaveen en 
Sterksel. 

 
2007 * uitwerking van de ingebrachte onderwerpen door het Dorpsplatform 
 * met medewerking van het SRE en de gemeente Laarbeek. 
 
2008  * Arcadis werkt het geheel uit tot een oplegger die in augustus 2008 

werd gepresenteerd met daarin de volgende 6 overgebleven projecten:  

 De Dreef, de Multifunctionele Accommodatie die een facelift 
behoefde. 
Dit project neemt 85%  voor zijn rekening van het totaal aan iDOP 
gelden voor Aarle-Rixtel. Het was ook nodig, en het resultaat mag er 
zijn. Een schitterende accommodatie die aan tal van verenigingen in 
Aarle-Rixtel ruimte biedt. 

 Ondersteuning Startersvereniging bij het bouwen van 10 woningen 
Door de subsidie konden een aantal duurzame werkzaamheden 
uitgevoerd worden zoals energiebesparende ventilatie systemen en 
deugdelijke grondwerken met respect voor een oud bestaand kerkhof 
van de zusters. 

 Versteviging educatieve functie van het gebied Croy. 
Door de realisatie van het Plan Strijp  kwam de landelijke omgeving 
van het kasteel Croy binnen handbereik van de dorpskern en kon het 
met behulp van de iDOP gelden een belangrijke schakel worden in de 
wens naar een vriendelijke natuurlijke omgeving dicht bij de kern. 



 

 

 

 

 

 

ook op recreatief gebied en toerisme is het gebied nu beter 
ontwikkeld. 

 Promotie recreatieve mogelijkheden van Buurtschap De Heikant. 
Dit gebied draagt bij aan de ontwikkeling van het recreatieve karakter 
en aantrekkingskracht voor toerisme, een functie die voor veel 
dorpskernen van overlevingsbelang is voor de toekomst. 

 Ontwikkeling Passantenhaven 
Aarle-Rixtel ligt ingesloten door twee belangrijke kanalen, de 
Zuidwillemsvaart en het Wilhelminakanaal, daarnaast nog enkele 
riviertjes. Door de promotie van de passantenhaven trekken we 
toerisme naar het dorp. De iDOP bijdrage heeft daar aan bijgedragen 
maar het is nog lang niet genoeg. Wij wachten al een jaar op de 
toegezegde uitbreiding om meer recreanten de mogelijkheid te 
bieden in Aarle-Rixtel aan te meren, gebruik te maken van de 
aanwezige  voorzieningen, te recreëren en vooral ook weer terug te 
komen. Wij vragen de provincie de gemeente Laarbeek positief te 
ondersteunen bij ons streven om de passantenhaven uit te kunnen 
breiden en uit te laten groeien naar een heuse jachthaven. Daardoor 
wordt de leefbaarheid vergroot en daarbij hebben we uw hulp nodig. 

 Centrumvisie 
Door de bijdrage uit de iDOP gelden zijn wij in staat geweest om een 
centrumvisie op te laten stellen, een onderzoek naar de leefbaarheid 
in het centrum van Aarle-Rixtel. 
Nu het rapport er ligt wacht het nog op realisering van de 
uitgebrachte adviezen die vooral betrekking hebben op het 
aantrekkelijk maken van het centrum, de parkeerproblematiek, de 
verkeersveiligheid enz. Het gaat te ver om hier alle geïnventariseerde 
probleemstellingen op te noemen maar ze zijn wel bekend bij de 
gemeente en daarom wil ik u graag betrekken bij dit probleem dat 
door de gemeente alleen niet opgelost kan worden. 
Laten we nog maar niet spreken van de ontwikkelingen die op ons 
afkomen met betrekking tot de Noodoostcorridor die een belangrijke 
aanslag plegen op de leefbaarheid in onze dorpskern. 

Tot slot: 
Het is moeilijk te begrijpen dat enerzijds de provincie veel geld uittrekt voor het 
leefbaar houden van Dorpskernen, wat wij overigens zeer waarderen, maar dat 
de provincie anderzijds deze leefbaarheid enorm onder druk zet door het 
aanleggen van twee autosnelwegen. Wij vragen u uw niet geringe invloed aan 



 

 

 

 

 

 

te wenden om tot kwalitatief aanvaardbare oplossingen te komen door tunnels 
te gebruiken en geen bruggen. Dit moest ik toch even kwijt. 


