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                   Openbare Vergadering 26 november 2012 
 
Welkom, 
U allen die de moeite genomen hebben om hier naar toe te komen, de vertegenwoordigers van de 
gemeente, de burgemeester en wethouders, de politici, vertegenwoordigers van verenigingen en 
stichtingen maar vooral u die op persoonlijke titel blijk geeft van uw interesse voor het Dorpsplatform.  
 
Activiteiten 2012 
Om u een kort overzicht te geven van de activiteiten waar wij ons mee bezig houden noemen we een 
aantal onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn zonder dat u misschien weet dat wij daarbij 
betrokken zijn geweest zoals: 
 

 Contact met de gemeente 
Een belangrijk overlegorgaan is de gemeente. Er spelen immers veel zaken die door de gemeente 
geïnitieerd worden en betrekking hebben op Aarle-Rixtel. Omgekeerd worden er door ons 
onderwerpen aangedragen die in onze kern spelen waarbij de gemeente een partner is. Zo spelen 
wij een intermediair tussen gemeente en u als inwoner van Aarle-Rixtel. Maar ook kunnen wij een 
bemiddelende rol spelen voor verenigingen en andere belangengroeperingen indien daar behoefte 
aan is.   
Regelmatig vindt overleg plaats met de gemeente maar wij schrikken er niet voor terug om 
tussentijds aan de bel te trekken. 

 Burgerinitiatieven 
Enkele jaren geleden heeft de gemeente de mogelijkheid gecreëerd om een subsidie aan te vragen 
voor initiatieven door burgers, buurtschappen of verenigingen voor activiteiten die een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid van onze dorpskern. Het Dorpsplatform heeft daarvoor middelen van 
de gemeente ontvangen om een tegemoetkoming in de kosten te ondersteunen.  
In 2011 hebben wij 9 projecten kunnen ondersteunen en in 2012 zijn dat er tot nu toe 19 inclusief 
de bijdragen aan de Laarbeekse Vrijwilligers Complimenten. 
Aanvragen kunnen ingediend worden bij het secretariaat van het Dorpsplatform. Alle aanvragen 
worden door een autonome commissie behandeld. Meer informatie vindt u op onze website op de 
pagina Subsidies. 

 Buurtbusproject 
In samenwerking met de andere dorpsraden in Laarbeek is op verassend korte termijn een 
buurtbusproject met succes opgezet.  
Vanaf 7 januari 2013 gaat een buurtbus rijden van Beek en Donk via Mariahout, Lieshout en Aarle-
Rixtel naar het ziekenhuis in Helmond en terug natuurlijk.  
Door intensief en resultaat gericht overleg hebben de vertegenwoordigers van de dorpsfora dit 
buurtbusproject van de grond getild. Belangrijke medewerking daarbij werd verleend door SRE en 
de Hermesgroep. Zij leveren o.a. de bussen die maximaal 8 passagiers mogen vervoeren hetgeen te 
maken heeft met het rijbewijs  van  de chauffeurs.  
De bus vertrekt elk uur tussen 7.30 uur en 18.30 uur. 
Voor dit project hebben zich ca. 40 chauffeurs opgegeven die als vrijwilligers een dagdeel van 4 uur 
in de week de bus willen rijden. Zij krijgen daarvoor een opleiding van Hermes. 
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Woensdag 28 november a.s. is er in het Dorpshuis te Lieshout een voorlichtingsavond waarbij u van 
harte welkom bent. Daar komt u alles te weten over de organisatie, de chauffeurs, de route en het 
rijschema. Meer informatie op de website: www.buurtbuslaarbeek.nl  

 AED project  
Ongetwijfeld heeft u ergens wel iets over het AED project gelezen. AED staat voor Automatische 
Externe Defibrillator. De 4 dorpsfora hebben ook bij dit project voorbeeldig samengewerkt en 
blijven dit doen in een nieuwe stichting onder de naam AED-Alert Laarbeek. Elke dorpsraad levert 
twee vertegenwoordigers in het bestuur van deze stichting die de uitvoering en instandhouding van 
deze levensreddende apparaten regelt. 
Let op, bij een hartstilstand dient eerst reanimatie toegepast te worden, daarna kan pas de AED 
ingezet worden. Daarom heeft elke kern een aantal gekwalificeerde vrijwilligers nodig die 
opgeroepen kunnen worden; zo kan Aarle-Rixtel beschikken over 65 vrijwilligers voor de 7 
apparaten die in Aarle-Rixtel opgehangen worden waarvan er 2 door bedrijven gesponsord worden. 
Wel zoeken wij nog naar enkele vrijwilligers met reanimatiediploma voor het gebied rond 
Brukelum. Kijk ook op de website: www.aedalertlaarbeek.nl  

 Centrumvisie en Centrumdreef 
Een van de projecten uit het iDOP programma is een onderzoek van het centrum, de visie daarop 
en het realiseren van de aangedragen verbeterpunten. Van de in totaal ca. 35 punten zijn er een 
aantal gerealiseerd zoals de beugels rond de bomen, dat lijkt eenvoudig maar pas nadat de 
wethouder ingreep was het zo geregeld. Er staan nog een aantal grotere wensen op het 
programma die niet op korte termijn ingevuld kunnen worden.  
Onlangs hebben we met Aarle Onderneemt afgesproken dat we een gezamenlijke werkgroep 
formeren die de uitwerking van een aantal punten ter hand neemt. Overleg met Aarle Onderneemt 
stellen wij op prijs en zien daarin een versterking van de behartiging van de belangen van de 
ondernemers in Aarle-Rixtel in het belang van leefbaarheid en levendigheid. 
De Centrumdreef is de kortste weg van het Centrum naar de Dreef, niet met de auto maar met 
andere hulpmiddelen die de senioren ten diensten staan om vanuit b.v. Zonnetij naar de Dreef te 
komen. Alle obstakels zijn op deze route geslecht en het is een rustige weg om via de Kapelpad of 
Patronaat en Jan van Rixtelstraat naar de Dreef te gaan. 

 NOC  / de Weg 
U heeft er nog maar amper weet van wat ons allemaal te wachten staat;  een autoweg vlak langs 
buurtschap Opstal, een brug van ca. 800 meter lang op een hoogte van 10 meter boven het 
maaiveld, het wordt een knooppunt van de verlengde A58 en de korte route voor de A2 van Den 
Bosch naar Venlo, en dan nog een nieuwe autoweg over het voetbalveld en de Heikant naar de 
visvijver om daar af te buigen naar de rotonde op de Bakelseweg en dat allemaal over Aarle-Rixtel. 
Dit is geen doemscenario maar werkelijkheid als onze gemeenteraad er niet dwars voor gaat liggen 
en eisen stelt aan de uitvoering van de gekozen tracés. Zoals de provinciale politiek nu wil wordt 
het een ramp voor Aarle-Rixtel. De wegen tegenhouden is een moeilijke zaak, in mijn ogen kan dat 
maar op drie manieren: 1e door de politiek maar dit lijkt mij een uitgemaakte zaak, 2e door 
geldgebrek misschien? Dat kan een belemmering zijn maar als de politiek wil dan vinden ze best 
wel ergens een energiebedrijf dat ze kunnen verkopen, of nog wat langer sparen kan ook en 
tenslotte kan de Raad van Staten nog roet in het eten gooien maar ook van die zijde is een blokkade 
niet te verwachten, misschien wel een hernieuwde beoordeling van de alternatieve trajecten. Maar 
zo ver is het nog niet. 

http://www.buurtbuslaarbeek.nl/
http://www.aedalertlaarbeek.nl/
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Wij als Dorpsplatform proberen onze bestuurders nadrukkelijk te wijzen op de gevolgen voor Aarle-
Rixtel en Laarbeek als de plannen onveranderd doorgang gaan vinden. Wij willen dat de raad en de 
wethouders vastbesloten strijden voor een kwalitatief goede oplossing en dat is kort gezegd een 
verdiepte ligging over Laarbeeks grondgebied en een tunnel onder Beekerheide door met de weg 
aan de noordkant van het Wilhelminakanaal. Met minder mogen we geen genoegen nemen maar 
soms hebben wij de indruk dat het niet voldoende door dringt tot onze bestuurders wat er staat te 
gebeuren.  
In het voorjaar wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verwacht. Daarin staat precies 
opgetekend hoe de tracés gaan lopen en welke kunstwerken er meegenomen worden. Daarop 
kunnen we zienswijzen indienen en ik vraag u allen hierop alert te zijn want wij zullen uw steun 
hard nodig hebben om het maximaal haalbare te bereiken. 

 Ondersteuning Jeugdorganisaties 
Het Dorpsplatform vindt het van groot belang dat er organisaties zijn die zich  het lot van de 
ongebonden jeugd aantrekt. Heel veel jongeren zijn verenigd in sportclubs of bij de scouting maar 
ook zijn er een aantal die nergens bij aangesloten zijn en wel terecht kunnen bij Cendra en OJA. Wij 
vinden hun werk erg belangrijk en ondersteunen hen dan ook vanuit het Dorpsplatform. 

 Dorpsondersteuner  
Vierbinden heeft het begrip dorpsondersteuner geïntroduceerd. Voor Aarle-Rixtel is dat Berrie van 
den Waardenburg. Hij is ook deelnemer aan het Dorpsplatform en vervult een schakel tussen de 
sociale belangenbehartigers en diegene die hulp behoeven. De Dorpsondersteuner is te vinden in 
de oude pastorie aan de Heindertweg.  
U kunt hem ook bereiken via Vierbinden of via het secretariaat van het Dorpsplatform of via onze 
website:  www.dorpsplatform.nl   

 Politie 
Regelmatig hebben we overleg met Politie over actuele zaken en dan komen ook de 
parkeerproblemen en verbalen aan de orde.  Naast Bert Bruggeman is ook Rianne Smits als 
buurtbrigadier in Aarle-Rixtel aangesteld. 

 Opening de Dreef  
Een van de belangrijkste projecten uit de iDOP was wel het verbouwen van de Dreef dat officieel in 
het voorjaar geopend is. 

 Afronding iDOP 
Daarmee is het iDOP project voor Aarle-Rixtel afgerond en komt er ook een einde aan alle iDOP 
projecten in Laarbeek dat onlangs in aanwezigheid van gedeputeerde mevr. Brigite van Haaften in 
Lieshout werd herdacht. 
Het iDOP is een stimulans geweest voor Aarle-Rixtel en wij wachten met spanning op een opvolger. 

 Peelpromotie en Stichting VVV Laarbeek 
Onlangs werd Stichting PeelPromotie opgericht. Hierin hebben de VVV’s Gemert-Bakel, Deurne en 
Asten elkaar gevonden om gezamenlijk de Peel op de toeristische kaart te zetten. Andere 
gemeenten kunnen zich daarbij aansluiten en Laarbeek bereid zich voor op een eigen Stichting VVV 
Laarbeek die zich aan zal sluiten bij Peelpromotie met vertakkingen naar de dorpskernen. Het 
Dorpsplatform wordt gevraagd hieraan medewerking te verlenen. 

 Deelname aan manifestaties. 
Als Dorpsplatform hebben wij deelgenomen aan ‘Leef je in Leef je uit’ in de Dreef en aan de 
Laarbeekdag in het gemeentehuis waarbij wij ons kunnen presenteren aan de samenleving. 

http://www.dorpsplatform.nl/
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Wij kijken terug op een actief Dorpsplatform jaar en bereiden ons voor op een nog intensievere 
samenwerking met u en met het verenigingsleven in Aarle-Rixtel als volgt. 
 
Burgerparticipatie en DorpsPlatform-Participatie 
De gemeente heeft in een tweetal sessies haar voornemen gepresenteerd om werk te maken om burgers 
te betrekken bij beleidsmatige voornemens. Anders dan nu wil de gemeente de burger mee laten denken 
al bij het begin van nieuwe besluitvorming. Dat kan bv. een nieuw bestemmingsplan zijn. 
Het Dorpsplatform zoekt al geruime tijd naar een mogelijkheid om bewoners van Aarle-Rixtel te betrekken 
bij vraagstukken die in ons dorp leven. Wij kennen geen ledenlijst omdat wij een stichting zijn. Daarom 
willen wij u vragen zich aan te melden als participant van Dorpsplatform Aarle-Rixtel. 
Op de openingspagina van onze website kunt u zich aanmelden als deelnemer aan het DPP zoals wij dat 
afgekort noemen. Wij leggen u dan per mail vraagstukken voor die spelen in Aarle-Rixtel of daarmee 
verband houden. Wij willen graag uw mening weten die wij zullen betrekken bij de behandeling van deze 
vraagstukken in het Dorpsplatform. Wij hopen daarmee te bereiken dat een breder publiek kan bijdragen 
aan breed gedragen oplossingen. Meld u zich daarom aan als Dorpsplatform participant. 
 
Agenda 
Tot slot, de agenda 
U heeft de onderwerpen al in de media kunnen lezen: 

 Wat gaat er veranderen in de WMO en de AWBZ  

Brigitte van Bladel en Joan Briels vertellen u de details 

 Een gezonder Laarbeek, hoe staat het hiermee? En hoe gezond zijn de jongeren? 

Ellen van Bree van de GGD Brabant Zuid-Oost legt het u allemaal uit 

 Mariëngaarde en de Kapel?  

Ton Borghs van de Zorgboog gaat het u vertellen 

 Een nieuwe sluis, compleet met sluiswachtershuisje? Voor wie?  

De brug open? Voor wie?  

Uitbreiding Passantenhaven, wanneer?  

Joan Briels gaat het u uitleggen 

 

Na de Pauze van ca. 15 minuten is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan de inleiders.  

 

Ik wens u een leerzame avond toe. 

 

Pieter Verschuuren, 

Voorzitter. 


