
 

 

  

 
 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel houdt  openbare vergadering op 26 
november 2012 
 
Wij laten u hierbij weten dat wij op 26 november 2012  om 20.00 uur in MFA De Dreef  te 
Aarle-Rixtel onze negende openbare vergadering houden waar iedereen van harte welkom 
is.  
Op de agenda voor deze vergadering  staan de volgende punten: 
 

 Opening door Pieter Verschuuren,  voorzitter van Stichting Dorpsplatform Aarle-

Rixtel. 

 WMO – Veranderingen en schrappen van voorzieningen 
Wat betekenen de bezuinigingen voor de Aarlese mensen? Wat krijg ik wel gratis en 
wat niet meer? Wat gaat er met de AWBZ gebeuren en wat wordt er helemaal niet 
meer beschikbaar gesteld? Kortom veel onzekerheid en vragen die voortvloeien uit 
bezuinigingen en transities (overheveling) door de overheid naar de gemeente. 
Wethouder Joan Briels en Brigit van Bladel proberen antwoorden te geven op deze 
brandende vragen. 

 Een gezonder Laarbeek! 
Hoe gezond is onze jeugd en waar liggen de gevaren? 
Drankgebruik, roken, drugs en andere slechte gewoontes hebben grote invloed op de 
gezondheid van de jongere generatie. Door onwetendheid over de gevaren die 
roken, drinken en drugs met zich meebrengen wordt het een grote bedreiging voor 
de gezondheid van de jongere generatie. De aanslag op het lichaam en de geest zijn 
angstaanjagend. 
Ellen van Bree van GGD Brabant Zuidoost zal een toelichting geven op basis van 
ervaring met- en cijfers over de Laarbeekse jongeren. 

 Mariëngaarde een verzorgingstehuis!  
En de kapel, wat gaat daar mee gebeuren? 

Mariëngaarde wordt volledig verbouwd en gereed gemaakt voor 24-uurszorg. Hoe 
gaat dat er dan uitzien? Wie mogen daar gebruik van maken? Welke voorzieningen 
zijn er en voor hoeveel mensen is er plaats? De heer Ton Borghs, lid van de Raad van 
Bestuur van de Zorgboog weet hier alles van en komt het u allemaal vertellen. Ook 
zal hij de toekomstplannen van de kapel van Mariëngaarde uit de doeken doen, wat 
gaat daarmee gebeuren? 
Allemaal vragen waar de heer Ton Borghs antwoord op zal geven. 

 Passantenhaven – De Brug – Een vernieuwde sluis 7 

Waarom een nieuwe sluis? Er is toch geen scheepvaart mogelijk!? Of misschien toch? 
En hoe moet dat dan met een brug die niet open mag, de Gemeenteraad van Aarle-



Rixtel heeft dat destijds zo beslist! De passantenhaven, die zou toch uitgebreid 
worden en waarom is dat dan nog niet gebeurd?  
Allemaal vragen bij de Aarlese mensen maar geen antwoord en het houdt hen wel 
bezig! Hebben de drie bouwwerken iets met elkaar te maken? Wat steekt hier 
achter? Wie zou beter hierop antwoorden kunnen geven dan wethouder Joan Briels? 
Hij komt naar De Dreef om het u uit te leggen en uw vragen te beantwoorden. 

 
Zoals gebruikelijk sturen wij per e-mail een uitnodiging voor deze vergadering aan alle 
verenigingen en  stichtingen in Aarle-Rixtel die ons destijds hun e-mailadres hebben 
doorgegeven.  Verder worden ook B&W en alle raadsleden uitgenodigd. Mocht u om welke 
reden dan ook geen uitnodiging ontvangen hebben beschouw dit bericht dan als een 
uitnodiging aan u persoonlijk. 
Op onze website www.dorpsplatform.nl en op facebook Dorpsplatform Aarle-Rixtel houden 
wij u op de hoogte van het volledige programma voor de avond van 26 november a.s. 
Heeft u vragen voor Dorpsplatform Aarle-Rixtel, stuur dan een mailtje naar 

info@dorpsplatform.nl. Dit kan ook via Contact op onze website. 
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