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Openbare vergadering 17 oktober 2011 

Inleiding: 

Welkom 
* Wethouder Briels 
* Raadsleden 
* Medewerkers van gemeente Laarbeek 
* Alle gastsprekers 
* Inwoners van Aarle-Rixtel, Lieshout Mariahout en Beek en Donk 
 
Verantwoording. 
Op een avond als vandaag is het gebruikelijk dat wij ook een verantwoording afleggen over 
de onderwerpen en activiteiten die wij sinds de laatste bijeenkomst van 2 februari jl. hebben 
behandeld. 
Wij zijn weliswaar een stichting maar voelen ons toch verplicht om ons open te stellen voor 
u. Daarom kijken we even terug naar de meest in het oog springende onderwerpen gericht 
op de leefbaarheid in onze dorpskern.  
 
Website. 
Diegenen onder u die regelmatig of weleens op onze website kijken hebben de laatste 
maanden duidelijke veranderingen gezien. Veel vaker als voorheen worden actuele 
berichten gepubliceerd en de teksten van de verschillende pagina’s zijn geactualiseerd. Sinds 
wij zelf de website kunnen wijzigen en met dank aan onze secretaris, die zoals hij zelf zegt 
dat hij op moet passen er niet aan verslaafd te raken, zijn wij gestart om ook de agenda en 
de besluitenlijst van onze maandelijkse reguliere vergaderingen op de site te zetten. Mocht 
het zo zijn dat u n.a.v. die agenda een vergadering wilt bijwonen dan kunt u zich melden via 
het e-mailadres dat op de site vermeld staat. 
 
De Weg. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat we tot 1 juli druk zijn geweest met onze pogingen om een weg 
langs het Wilhelminakanaal, de zogenaamde Wilhelminavariant, te voorkomen. In 
samenwerking met o.a. Stichting Landelijk Laarbeek hebben wij de statenleden uitgenodigd 
om alle waardevolle gebieden in het voorgenomen traject te komen bekijken.  
Van bijna alle partijen waren statenleden aanwezig waarmee wij met een bus van Son, over 
alle bruggen van het Wilhelminakanaal en de dichtstbijzijnde wegen naar de Brabantse Kluis 
gegaan zijn alwaar wij nog een indringende poging ondernomen hebben om met 
steekhoudende argumenten de beslissers in Provinciale Staten op andere gedachten te 
brengen. Ook tijdens de vergadering van Provinciale Staten hebben wij het spreekrecht 
benut om onze argumenten kracht bij te zetten. Het resultaat kent u. Wij denken dat er nog 
maar twee reden kunnen zijn die de aanleg van een langs het Wilhelminakanaal kan 
voorkomen en dat is een juridische weg en gebrek aan voldoende geldelijke middelen. 
Wordt vervolgd. 
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Burgerinitiatieven 
Wanneer u met uw vereniging of met uw buurt, ja zelfs u als particulier, ideeën wilt 
uitvoeren waarvan de kern van Aarle-Rixtel of de inwoners baat bij hebben en waar de 
leefbaarheid door vergroot wordt dan kunnen wij u daar financieel bij steunen. Juist voor dit 
doel heeft de gemeente ons een budget ter beschikking gesteld.  Intussen hebben wij al een 
7-tal keren een uitkering kunnen verstrekken en waarvoor dat gebeurd is kunt u vinden op 
onze website. 
 
Dorpsstraat 
Voor velen is de Dorpsstraat een crime om te parkeren, voor anderen is het geen probleem 
want ze komen per fiets, althans het lijkt geen probleem te zijn maar het is passen en meten 
met soms nare gevolgen. Het is niet het enige probleem waar de Dorpsstraat mee te 
kampen heeft. Daarom hebben wij tezamen met de bewoners van de Dorpsstraat een 
inventarisatie gemaakt van alle problemen die zich voordoen en daarbij mogelijke 
oplossingen voorgesteld. 
Met een begeleidend schrijven hebben wij dit rapport aangeboden aan B&W om de 
mogelijke oplossingen te laten bestuderen en een begin te maken met de uitvoering 
daarvan. Dit ligt momenteel bij de betreffende afdeling bij de gemeente en wij hopen 
binnenkort van B&W een positieve reactie te mogen vernemen. U raadt het al, dit alles staat 
ook op onze site. 
 
Pannaveldje 
Jongerenvereniging Cendra gaat voorbereidingen treffen om een pannaveldje aan te leggen 
in de buurt van de scate-ramp voor de Dreef. Een pannaveldje is een trapveldje van ca. 4x6 
tot 6x10 meter, omheind door een laag hekwerkje waarbinnen gevoetbald kan worden. Wel 
met de bedoeling om de bal laag aan de grond te houden en de omheining als “medespeler” 
te gebruiken. 
Wij verlenen hier onze medewerking aan en hopen dat de jeugd daar veel plezier aan zal 
beleven. 
 
Buurtbus. 
Vermeldenswaard is dat er momenteel een Buurtbusproject loopt. Een bus van Helmond, 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Mariahout, Lieshout, Gerwen, Nuenen naar Geldrop,  heen en 
terug. Dit initiatief dat door alle Dorpsfora van Laarbeek gesteund wordt zal binnenkort met 
de gemeente besproken worden. Het zou een welkome aanvulling zijn om diegenen die 
afhankelijk zijn van openbaar vervoer  de mogelijkheid te kunnen bieden om b.v. 
ziekenhuizen in Helmond en Geldrop te kunnen bezoeken. 
 
Tot zo ver enkele onderwerpen van dit jaar. 
 
Kijken we naar de agenda van vanavond dan wil ik daar graag de volgende kanttekeningen 
bij vermelden. 
 
Dorpsondersteuner, een nieuw begrip voor Aarle-Rixtel. 
Medio juni dit jaar werden wij verrast door Stichting Welzijn Laarbeek met de mededeling 
dat er voor Aarle-Rixtel een dorpsondersteuner was aangewezen. Maartje Bressers en Frank 
Mulkens zullen u zo dadelijk nadere uileg geven wat het betekent.  
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Vol goede moed zijn enkele van onze leden in juni naar de toelichting gaan luisteren en zij 
kwamen  teleurgesteld terug met de mededeling dat aan Aarle-Rixtel een ondersteuning 
geboden werd van 2,7 uur per week terwijl de andere kernen 8 á 9 uur per week kregen 
toebedeeld, hetgeen gebaseerd was op de ‘aanvragen’ uit het verleden. Het is bekend dat 
Aarle-Rixtel altijd gewend is geweest om zijn eigen boontjes te doppen en nooit zoveel 
aangeklopt heeft bij Beek en Donk of Lieshout, laat staan Helmond. Er was in Aarle-Rixtel 
geen onderzoek gedaan naar de problematiek die er leeft.  
Gesprekken hierover met SWL hebben er toe geleid dat wij op 19 september jl. een 
bijeenkomst belegd hebben met verenigingen in het bijzijn van Maartje Bressers waarin de 
behoefte aan ondersteuning op een bijzonder kenmerkende manier duidelijk is geworden. 
Dit hebben wij voorgelegd aan SWL om het aantal toegewezen uren te herzien, niet volgend 
jaar maar met ingang van …. zeg het maar…. vandaag. Wij zijn razend benieuwd in hoeverre 
Frank Mulkens ons verzoek kan honoreren. 
 
Centrumvisie 
Voortkomend uit het iDOP, een initiatief van de Provincie met ondersteuning van de 
gemeente, is er door Arcadis een Centrumvisie opgesteld voor de kern van Aarle-Rixtel. Zo 
dadelijk zullen wij u enkele kenmerken van deze visie geven.  
Het Dorpsplatform is gevraagd om bij de uitwerking van de actiepunten die in het rapport 
genoemd worden een sturende en initiërende rol te spelen. 
Wij hebben dan ook alle 37 actiepunten kritisch beoordeeld en daarbij gekeken naar welke 
organisatie of vereniging hierbij het beste een leidende rol kan vervullen. Per brief hebben 
wij deze organisaties aangeschreven om ons op de hoogte te brengen wie uit hun midden 
wij als contactpersoon mogen benaderen voor verder overleg. Tot nu toe hebben wij slechts 
van één enkele aangeschreven organisatie een antwoord mogen ontvangen. Dat is natuurlijk 
veel te weinig en wij zullen met de overige opnieuw contact opnemen. 
Wij hebben de indruk dat, als wij hier geen initiatief tonen, er van alle goede bedoelingen 
niets terecht komt. Maar wij kunnen het niet alleen, u als actiehouders, zoals de 
doelgroepen heten, hebben we nodig en wij vragen dan ook met klem mee te werken  aan 
het realiseren van de genoemde acties die de leefbaarheid en de levendigheid in het dorp 
dan ten goede komen. 
 
Cendra 
Gevestigd in de Dreef is de jongerenorganisatie Cendra meerdere keren per week in touw 
om de jeugd onder 16 jaar een interessant programma te bieden, een luisterend oor te 
hebben en hen met raad en daad bij te staan. Met veel respect kijken wij naar het vaak 
moeilijke werk dat de begeleiders moeten verrichten. Hans Schepers zal u uit ervaring 
vertellen hoe dit in zijn werk gaat. 
 
OJA 
Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel staat open voor de jeugd vanaf 16 jaar. U bent de naam 
in de voorbije maanden beslist wel ergens tegen gekomen.  
Wij geven OJA graag de kans om zich aan u te presenteren. 
Het Dorpsplatform vindt dat OJA moet blijven op de plek waar ze nu zitten of een 
vergelijkbaar alternatief als dat voorhanden is.  
Daarbij doen wij een klemmend beroep op de gemeente om niet aan de zijlijn toe te kijken 
maar mee te denken in het oplossen van de huidige problematiek. Het kan niet zo zijn dat de 
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gemeente om formele redenen geen bijdrage kan leveren aan OJA, concreet vragen wij aan 
de gemeente om de grond te kopen, een goede coachende rol te vervullen en het bestuur 
van OJA te helpen bij het oplossen van het huisvestingsprobleem dat zich aangediend heeft. 
Van de grondeigenaar de Kerk vragen wij om de grond aan de gemeente aan te bieden tegen 
een christelijke prijs, passende bij de doelstelling van de kern. Aan OJA hebben wij gevraagd 
om mogelijkheden te onderzoeken om in de leegstaande uren  de ruimte aan te bieden aan 
andere organisaties zoals bv. de seniorenvereniging. Eveline Aarts, Leroy Keunen en Maikel 
Kuijpers geven u toelichting. 
 
Passantenhaven 
Schitterend, al die bootjes aan de waterkant daarbij de brug naar de Heikant. 
En er komen er nog meer bij want de gemeente gaat de passantenhaven uitbreiden. Hoe dit 
gaat gebeuren en wat het dan wordt zal Wendela de Ridder u zo dadelijk vertellen en laten 
zien. 
U zult zich afvragen hoe dit allemaal te rijmen is met de pogingen van Helmond om de brug 
open te krijgen en de bootjes naar Helmond te zien doorvaren. 
Zolang wij de brug dicht houden voor de scheepvaart is er niks aan de hand. Zo is het 
afgesproken in de gemeenteraad en dat staat!!! 
En zult u zich afvragen, waarom wordt er een heel nieuwe sluis gebouwd? Daarop moet ik 
het antwoord schuldig blijven, dat is een Helmondse aangelegenheid, zij hebben subsidie 
gekregen om de karakteristieke sluis op te knappen.                                                                                                                  
In een eerdere bijeenkomst hebben wij al eens aangegeven dat de schippers heel goed naar 
Helmond kunnen en daarvoor hebben wij drie alternatieve mogelijkheden aangegeven bij 
een dichtblijvende brug in Aarle-Rixtel. 
* Leg aan de andere kant van de brug zogenaamde ‘Witte Bootjes’ waarmee de schippers 
naar Helmond kunnen varen en terug. 
* Maak gebruik van een taxiboot die de toeristen naar Helmond brengt. 
* Laat aan de andere kant van het kanaal een ‘treintje’ lopen om heen en weer op gezette 
tijden naar Helmond te rijden….. 
Maar…. er zijn ook bedreigingen die er op den duur voor zouden kunnen zorgen dat een 
beslissing van de raad om de brug dicht te houden onder druk komt te staan. Bedreigingen 
van hoger hand, vanuit de provincie of vanuit het SRE. De wereld verandert, de omgeving 
verandert, Brabant verandert en de toerist verandert. Dat willen we toch, meer toeristen 
naar Aarle-Rixtel die hun winkelnering in de Dorpsstraat zoeken. 
De bevolking zal afnemen, de toerist is veeleisender, de overheden zoeken regionale 
oplossingen boven lokale oplossingen. Zo heeft de SRE zich gebogen over de kanaalzone van 
Helmond tot Gemert….  
Er wordt op hoger niveau nagedacht over oplossingen op grotere schaal, niet alleen in de 
Waterpoort van de Peel maar in heel Brabant. 
Het zal een meerwaarde moeten hebben voor de lokale bevolking, de middenstand en de 
horeca en laten we blijven zoeken naar oplossingen waar Aarle-Rixtel en Laarbeek baat bij 
hebben en waar de lokale bevolking vooral bij de brug geen last van mag ondervinden. 
 
Dan geef ik nu het woord aan Maartje Bressers en Frank Mulkens. 
Pieter Verschuuren. 


