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Aarle-Rixtel, 6 februari 2014 

 

 

Betreft: Openbare vergadering op 17 februari 2014 in de Dreef te Aarle-Rixtel.               . 

 
 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel zal op 17 februari a.s. om 19.30 uur in de Dreef te Aarle-
Rixtel haar elfde openbare vergadering houden waar iedereen van harte welkom is en 
waarvoor wij iedereen gaarne uitnodigen.  
Het thema van de avond zal zijn Sociaal en Maatschappelijke ontwikkelingen in Aarle-Rixtel 
gezien in het licht van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente Laarbeek.   
Transitie van Jeugdzorg, Participatiesamenleving en WMO veranderingen, wat betekent dit 
voor de jeugd in Laarbeek en Aarle-Rixtel? Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. 
Dan komt de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze 
transitie zal gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing, de transformatie. 
Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de 
eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders.  
 
De agenda van deze openbare vergadering is als volgt samengesteld: 

 

 Tiener en jongerenwerkgroep Cendra vertelt over de inloop van wekelijks ca. 150 
tieners en welke problematiek zij ondervinden met de bijbehorende zorgvraag. 

 Jongerencentrum OJA zal ingaan op de begeleiding en problematiek bij de oudere 
jeugd die ook geconfronteerd wordt met de veranderingen in wetgeving. 

 Wethouder Joan Briels zal uitleggen wat het betekent dat de gemeente de taak krijgt 
voor de (jeugd)zorg en gaat in op de vraag naar ondersteuning van 
jongerenorganisaties. Wat betekent de “Pilot Zorg Dichtbij” voor Aarle-Rixtel? 

 Na de pauze vertelt Ton Borghs, directeur Zorgboog, over de renovatie van 
Mariëngaarde waar de nadruk ligt op wonen en welzijn, midden in het dorp, geschikt 
voor nieuwe functies, voor nieuwe groepen en capaciteiten.  

 Ten slotte de ronde kapel, zo karakteristiek en vertrouwd dicht bij het centrum van 
Aarle-Rixtel. Daan Verhoeven vertelt hoe deze kapel wordt ingericht tot Medisch 
Centrum voor o.a. de huisartsen, tandarts, apotheek, eerstelijnsbehandelcentrum 
Zorgboog in Balans en het spreekuur JGZ. 

 
Kortom een avond geheel gewijd aan sociaal-maatschappelijke thema’s midden in onze 
samenleving. 
Wij hopen dat U aan onze uitnodiging gevolg kunnen geven en dat wij U op onze openbare 

bijeenkomst mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel  


