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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
De gemeente Laarbeek heeft in 2006 een integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (iDOP) 
opgesteld voor Aarle-Rixtel. Het iDOP is een op uitvoering gericht plan om de leefbaarheid in kleine 
kernen zoals Aarle-Rixtel te verbeteren. Het iDOP van Aarle-Rixtel is tot stand gekomen vanuit de 
visie van haar bewoners. De gemeenteraad van Laarbeek heeft de kern en de projecten bezocht 
en heeft zich vervolgens positief uitgesproken over het programma.  

Bij de vaststelling van het iDOP zijn veel projecten echter nog niet klaar voor uitvoering. Veel 
projecten betreffen ‘haalbaarheidsstudies’, ‘beleidsvoornemens’ en ‘inspanningstaken’. Hoewel van 
een aantal projecten bekend was wat de kosten zouden kunnen zijn, is de financiering daarmee 
nog niet rond. Veel projecten zijn afhankelijk van financiering door gemeente, instanties, 
particulieren of een provinciale subsidie. De gemeenteraad van Laarbeek heeft het college dan ook 
opdracht gegeven om de acties zoals beschreven in het iDOP verder uit te werken.  

De uitdaging hierbij is om steeds weer de hoofddoelen waaraan de projecten bijdragen in het vizier 
te houden en de samenhang van de projecten te benutten. Om dit proces te faciliteren is deze 
oplegger opgesteld. Deze oplegger maakt het doorlichten van het iDOP eenvoudiger en geeft 
inzicht in de samenhang tussen de projectvoorstellen die uit het iDOP zijn voortgevloeid en wat de 
subsidiebehoefte is.  

Het iDOP sluit aan bij de provinciale programmalijn ‘Perspectiefrijk Brabant’, waar het accent ligt op 
de sociale aspecten binnen de projecten. Deze programmalijn heeft als doel een impuls te geven 
aan de leefbaarheid in kleine kernen als Aarle-Rixtel door o.a. bij te dragen aan de realisatie van 
plannen. Het is de bedoeling te investeren in een duurzame sociale en culturele basisstructuur. De 
oplegger vormt de basis voor de subsidieaanvraag in het kader van de programmalijn 
‘Perspectiefrijk Brabant’.  

1.2. Werkwijze 
Deze oplegger is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting Platform Aarle-Rixtel en 
de gemeente Laarbeek. Het iDOP met de daarbij behorende projectenlijst is een rapportage van 
het moment waarop het is opgesteld. Er zijn inmiddels nieuwe projecten aan het iDOP toegevoegd. 
Daarnaast biedt het plan de mogelijkheid om ook in de toekomst nieuwe initiatieven toe te voegen. 
Belangen van projecten, werkwijzen en actoren zijn verenigd en de samenhang van de projecten 
uit het iDOP is onderzocht.  Er is gekeken naar prioriteit en uitvoerbaarheid van de projecten om op 
deze manier te komen tot een gefaseerde uitvoering van het iDOP. De op dit moment 
uitvoeringsgerede projecten worden in de oplegger verder uitgewerkt ten behoeve van de 
subsidieaanvraag in het kader van ‘Perspectiefrijk Brabant’.  

1.3. Opbouw van de oplegger 
In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van de projecten uit het iDOP beschreven. In de eerste plaats 
wordt de verhouding tussen het iDOP en de oplegger verduidelijkt.  Vervolgens wordt er ingegaan 
op het effect van de projecten op de leefbaarheid van het dorp en de aard van de projecten. Om de 
projecten uit het iDOP in de juiste context te kunnen plaatsen, wordt er vervolgens een kort 
overzicht gegeven van de projecten die al zijn uitgevoerd ten aanzien van het sociale leven, zorg 
en welzijn in Aarle-Rixtel. Tenslotte wordt er ingegaan op de samenhang tussen de projecten. 
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In hoofdstuk 3 worden de projecten die men op de korte termijn tot uitvoering wil brengen verder 
uitgewerkt. Per project wordt een korte beschrijving gegeven afgesloten met een kort overzicht van 
de kosten waaruit de subsidiebehoefte blijkt. 
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2. Uitvoeringsprogramma voor de leefbaarheid 

2.1. De verhouding tussen iDOP en de oplegger 
Waar het integraal dorpsontwikkelingsprogramma Aarle-Rixtel een formeel document vormt waarin 
afspraken tussen de gemeente Laarbeek en het dorp zijn vastgelegd, vormt deze oplegger de 
onderbouwing voor de behoefte aan subsidie voor de uitvoering van de projecten uit het iDOP. Op 
basis van deze oplegger voeren gemeente en provincie overleg. De uitkomsten van dit overleg 
vormen de basis voor de subsidieaanvraag, waartoe de oplegger als bijlage kan worden 
toegevoegd.  

2.2. Het effect van projecten als basis voor subsidieaanvraag 
Voor een subsidie aanvraag dient de bijdrage van de afzonderlijke projecten aan de leefbaarheid te 
worden toegelicht en moeten de kosten en het benodigde subsidiedeel worden gemotiveerd.  
De wijze waarop een project bijdraagt aan de leefbaarheid is niet altijd eenduidig. Daarom wordt 
het effect op de leefbaarheid op meerdere manieren getoetst: 

1. Het effect van het project zelf; 
2. De wijze waarop een project invloed heeft op andere projecten; 
3. Het soort doel dat het project toe dient (zie schema 2). De projecten worden elk afzonderlijk 

getoetst op de bijdrage van het project aan:  
- Veiligheid (verkeer, geborgenheid, sociale controle); 
- Omgevingskwaliteit (openbare ruimte, recreatie, ontmoeten); 
- Woonklimaat (evenwicht, doorstroom, voldoende aanbod); 
- Werkgelegenheid (nevenactiviteiten, LOG/landbouw, kleinschalig); 
- Voorzieningen (verenigingen, zorg, horeca/winkels, vervoer)  

2.3. Aard van de projecten 
In het uitvoeringsprogramma van het iDOP van Aarle-Rixtel zijn in totaal 7 projecten opgenomen. 
Zij kwamen op het moment van schrijven (oktober 2006) tegemoet aan de wensen van het dorp. 
We zien dat twee projecten intussen zijn uitgevoerd en dat er één project buiten beschouwing wordt 
gelaten (zie schema 1).  
 
Project Stand van zaken 
Realisatie Service Loket in Mariëngaarde Project is uitgevoerd en het loket is geopend 
Haalbaarheidsstudie nieuwe passende 
functies Protestants kerkje 

Er is een stichting die het kerkje gaat besturen en 
zorg zal dragen voor de nodige bijpassende 
activiteiten. 

Behoud Middenstand Dit project wordt in het kader van dorpsontwikkeling 
buiten beschouwing gelaten. Het wordt aan directe 
belanghebbenden (particulieren) overgelaten om dit 
project op te pakken.  

Schema 1: Projecten uit het iDOP die of al zijn uitgevoerd of buiten beschouwing zijn gelaten 
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Anderen projecten zijn iets bijgesteld of veranderd. Zo heeft de Stichting Platform Aarle-Rixtel de 
aanbevelingen uit het iDOP verder uitgewerkt en zijn er nieuwe projecten ontstaan. 
 
De belangrijkste toevoegingen van Stichting Platform Aarle-Rixtel zijn de projecten op het gebied 
van recreatie en toerisme. Deze “dorpse” projecten zijn aangevuld, afgestemd en geclusterd met 
“gemeentelijke” projecten zodat de integraliteit en uitvoerbaarheid nog eens wordt versterkt. Dit 
heeft geleid tot 11 projecten in totaal.  
De projecten hebben een verschillende aard. In de oplegger voor het iDOP Aarle-Rixtel 
onderscheiden we 5 typen projecten: 
• Beheer van bestaande situatie 
• Onderzoeksproject 
• Nieuwe ontwikkeling 
• Verbetering van de communicatie 
• Beleidswijziging 

In schema 2 zijn de 11 projecten uit het uitvoeringsprogramma weergegeven en is voor elk project 
aangegeven om welk type project het gaat. De aanvullende projecten op het iDOP zijn te 
herkennen aan (*). 

2.4. Sociale context Aarle-Rixtel op gebied van sociale leven, zorg en welzijn 
Dat de leefbaarheid van de kleine kernen van groot belang is voor de gemeente Laarbeek, blijkt uit 
de inspanningen die het de afgelopen jaren heeft verricht om de leefbaarheid in Aarle-Rixtel te 
verbeteren. Vanuit het iDOP is door de bewoners nog eens aangegeven waar ze trots op zijn en 
waar voor hen de verbeterpunten zitten. Het proces rondom het opstellen van het iDOP heeft de 
bewoners aangemoedigd om nieuwe projecten aan te dragen en om zelf actief een bijdrage 
hieraan te leveren. Ook zijn een aantal projecten inmiddels uitgevoerd. Om de nog uit te voeren 
projecten in de juiste context te kunnen plaatsen, wordt in deze paragraaf een kort overzicht 
gegeven van de projecten die al zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd in de periode van 2008 - 2011 
ten aanzien van het sociale leven, zorg en welzijn in Aarle-Rixtel en activiteiten en vrijwilligers die 
op dit terrein een rol spelen. 

2.4.1. Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel 
Het Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel (OJA) is een ontmoetingsplek voor jeugdigen en jongeren 
van 16 tot en met 80 jaar. Het OJA draait volledig op vrijwilligers (meer dan 40 man), die zorg 
dragen voor het beheer en exploitatie van het jongerencentrum. De jonge vrijwilligers leren binnen 
de vereniging omgaan met normen en waarden. Ook leren ze verantwoordelijkheid te dragen (en 
nemen) bij het toezicht houden op de naleving van de huisregels. De jongeren die bij het OJA 
werken, worden intern opgeleid tot zelfredzame, daadkrachtige en zelfstandig werkende 
vrijwilligers, hetgeen hen ook zal helpen bij het slagen in de maatschappij. Op deze manier biedt 
het OJA aan jongeren de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Jongeren 
kunnen als vrijwilligers in diverse commissies hun energie en creativiteit kwijt. Het werken bij en 
voor OJA is voor de meeste jongeren de eerste ervaring met vrijwilligerswerk. De prettige 
herinneringen aan het OJA zullen er ongetwijfeld toe bijdragen, dat ze bij een andere organisatie of 
instelling weer de stap maken om vrijwilligerswerk te verrichten. De invoering van de WMO- die als 
hoofddoel heeft de burgers te activeren, heeft er toe geleid dat de bijdrage die het OJA levert aan 
de samenleving nog belangrijker is geworden.  
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2.4.2. Ouderen- en handicapproof 
De gemeente Laarbeek vindt het belangrijk haar informatievoorziening richting haar burgers zo 
optimaal mogelijk te maken en in het bijzonder voor ouderen en gehandicapten. Zo beschikt de 
gemeente over een Sociale kaart. In de Sociale kaart staan gegevens op het brede terrein van zorg 
& welzijn, gezondheid, sociaal-cultureel werk en jeugd- en jongeren. Naast de Sociale kaart gaat de 
gemeente een folder ontwikkelen waarmee bekendheid wordt gegeven aan de diensten van de 
servicepunten. Ook zal het Consultatiebureau voor ouderen ondergebracht worden in de lokale 
servicepunten. Voor de minima gaat de gemeente eveneens een folder ontwikkelen met daarin 
duidelijke informatie over diensten en regelingen die voor deze groep bestemd zijn. Om deze 
ontwikkelingen te realiseren draagt de gemeente € 11.300,- (incidenteel) bij. (Zie bijlage 1).  
Voor de uitvoering van de diensten t.b.v. het project Ouderen- en handicapproof zijn structurele 
middelen nodig, zoals voor het beheren en actueel houden van het productenboek servicepunten, 
de uitvoering van de consultaties voor ouderen, aanpak van de eenzaamheidsproblematiek, de 
vroegsignalering van armoede en het bevorderen dat ouderen en mensen met een beperking 
zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het (maatschappelijk)verkeer. De gemeente zal in de 
periode 2008 – 2011, een € 10.000,- per kern hiervoor uittrekken. (Zie bijlage 1). 

2.4.3. Realisatie serviceloket Mariëngaarde 
De realisatie van het serviceloket in Mariëngaarde is opgenomen als project in het iDOP. Het 
serviceloket is inmiddels opgezet door Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) in breder WMO verband 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). SWL gaat daarvoor als aanvulling op de huidige 
vrijwilligers, die hun werk overigens uitstekend doen, nog extra vrijwilligers benaderen. Deze zullen 
allen een degelijke opleiding krijgen om zodat ze ook alle vragen, die WMO-breed gesteld kunnen 
worden, ook adequaat kunnen beantwoorden. Zo kunnen inwoners van Aarle-Rixtel voor velerlei 
vragen terecht bij het nieuwe WMO serviceloket in Mariëngaarde. Stichting Platform Aarle-Rixtel 
ondersteunt SWL door zitting te nemen in de werkgroep. Het serviceloket zal op termijn onderdeel 
uitmaken van het nog in te richten dorpsservicepunt in de multifunctionele accommodatie de Dreef. 
Voor 2008 is een bedrag van bijna € 40.000,- beschikbaar gesteld voor geheel Laarbeek, waarvan 
ongeveer € 10.000,- voor het serviceloket in Mariëngaarde. Daarnaast is voor de specifieke 
werkvorm Mantelzorg, voor heel Laarbeek, nog een extra bedrag beschikbaar gesteld van               
€ 14.700,- (Zie bijlage 1). 

2.4.4. Leefbaarheidsprojecten 
Voor leefbaarheidprojecten kent de gemeente Laarbeek een jaarlijkse structurele subsidie toe aan 
SWL, op basis van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). In het contract is een bedrag 
opgenomen van € 48.000,- voor de aanpak van jeugdoverlast en een bedrag van € 35.000,- voor 
de bevordering van de leefbaarheid in buurten en kernen. Daarnaast is in de kadernota 2008 nog 
een extra bijdrage geraamd van € 8.000,- voor de financiering van initiatieven van buurt- en 
wijkverenigingen voor de verbetering van het woon- en leefklimaat. Vanuit deze budgetten is ruim € 
20.000,- inzetbaar voor de verbetering van de leefbaarheid in Aarle-Rixtel. (Zie bijlage 1). 

2.4.5. Financiële bijdrage gemeente Laarbeek activiteiten 2008 - 2011 
De totale bijdrage van de gemeente Laarbeek in de periode van 2008 – 2011 aan activiteiten en 
projecten ten aanzien van het sociale leven, zorg en welzijn in Aarle-Rixtel,bedraagt ca. € 145.000,- 
(Zie bijlage 1).  
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1 Ondersteuning startersvereniging t.b.v. bouw starterswoningen   *     +   
2 Realisatie seniorenwoningen   *     +   
3 Herinrichting woonwagenlocaties (*)   *   +     
4 Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt (inclusief realisatie accommodatie Scouting)     *   +   
5 Aanleg centrumdreef (*) * *   *  + +   
6 Realisatie verbouwing accommodatie OJA  *   *   +   
7 Vernieuwing scateramp en verplaatsing fietscrossbaan * *    +  +   
8 Uitwerking centrumvisie  *  *   + +   
9 Ontwikkeling Passantenhaven (*)  *     +    

10 Verstevigen educatieve functie gebied Croy (*)  *     + + +  
11 Promotie recreatieve mogelijkheden van De Heikant (*)  *     + + +  

Schema 2:  projecten uitvoeringsprogramma Aarle-Rixtel doel en aard van de projecten      (*) aanvullende projecten op het iDOP
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2.5. Samenhang tussen projecten 
Voor de uitvoering van de projecten uit het iDOP is het belangrijk om verschillende projecten met 
elkaar in samenhang te brengen. Projecten worden beïnvloed door de andere projecten, het ene 
project kan afhankelijk zijn van het andere en ook kan het ene project het andere versterken. Door 
relaties te leggen tussen deze projecten kan men organisatorisch en projectmatig rekening houden 
met elkaar en kan voorkomen worden dat projecten afzonderlijk worden benaderd zonder de 
hoofddoelen hiervan te bewaken. 
De mate van invloed van projecten op elkaar verschilt en is niet gemakkelijk te kwantificeren. Een 
absolute gevolgtrekking in de zin dat een project alleen mogelijk is indien een ander project is 
uitgevoerd, is meestal niet aanwezig. Daarom is ervoor gekozen om de invloeden alleen kwalitatief 
te beschrijven. In figuur 1 is de samenhang tussen de projecten weergegeven. 
 
De projecten zullen op twee manieren worden beschreven: 
• Redenerend vanuit de sleutelprojecten (zie figuur 1, aangegeven met geel). 

  Sleutelprojecten zijn projecten, die een startpunt vormen voor meerdere andere projecten. 
Ze zijn niet belangrijker dan andere projecten, maar hebben er wel invloed op. 

• Redenerend vanuit een hoofddoel (zie figuur 1, aangegeven met groen). 
Hoofddoelen zijn doelen of projecten, waar veel projecten samenkomen. 

 
De sleutelprojecten 
De sleutelprojecten in Aarle-Rixtel zijn als volgt te beschrijven: 

1. Uitwerking centrumvisie; 
2. Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt. 
 
De Hoofddoelen 
In het iDOP Aarle-Rixtel zijn 4 hoofddoelen te onderscheiden die allen op hun beurt bijdragen aan 
een gezond sociaal-maatschappelijk leefklimaat: 

1. Behoud van een evenwichtige bevolkingsopbouw; 
2. Realiseren nieuw en levendig woon-, recreatie- en winkelcentrum; 
3. Bevorderen participatie in het sociale leven van het dorp; 
4. Benutten van de recreatieve en toeristische potentie 
 
 
De ligging van de projecten is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 1: project-relatie schema 
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Figuur 2: ligging van de projecten uitvoeringsprogramma Aarle-Rixtel 
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2.6. Sleutelprojecten en vervolgprojecten 
 
Uitwerking centrumvisie 
Wat opvalt aan de projecten die door de bewoners genoemd zijn, is dat deze zich bijna allemaal in 
het centrum van het dorp afspelen (inbreiding woningbouw, gemeenschapshuis, accommodatie 
OJA, serviceloket, versterking middenstand). De valkuil is dat bovenstaande aspecten los van 
elkaar worden uitgewerkt. Het opstellen van een centrumvisie zorgt voor de juiste aandacht voor de 
ruimtelijke en functionele relaties tussen de verschillende onderdelen. Zo heeft de uitwerking van 
een centrumvisie direct invloed op de realisatie van een multifunctionele accommodatie in het 
gemeenschapshuis de Dreef en de mogelijkheden voor de realisatie van starters en 
seniorenwoningen in de kern. De centrumvisie zal daarnaast ook een handreiking zijn voor het 
behoud van de middenstand in het dorp. 
 
Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt  
Zoals veel kleine kernen in het landelijke gebied heeft ook Aarle-Rixtel te maken met een 
verschraling van het voorzieningenniveau op het gebied van verenigingen, zorg en welzijn. Veel 
van deze voorzieningen zijn juist voor het minder mobiele deel van de bevolking, zoals de jeugd en 
ouderen, erg belangrijk.  
De te realiseren multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt in gemeenschapshuis de Dreef 
zal ruimte bieden aan meer activiteiten en groepen dan nu het geval is. Er komen hiermee nieuwe 
voorzieningen en functies bij voor het dorp. De multifunctionele accommodatie biedt oplossing voor 
de accommodatieproblematiek die verenigingen en voorzieningen ondervinden en maakt clustering 
van voorzieningen mogelijk. De lokale initiatieven voor sociale activiteiten en zorg- en 
welzijnvoorzieningen worden hiermee alle ruimte gegeven zich te ontwikkelen en optimaal elkaars 
activiteiten op elkaar af te stemmen en te versterken. De sociale samenhang en betrokkenheid van 
de bewoners onderling wordt hiermee versterkt. Door de accommodatie van de Scouting onder te 
brengen in De Dreef moet ook de betrokkenheid van de jeugd bij het dorp versterkt worden. De 
realisatie van een multifunctionele accommodatie ter versterking van verenigingsleven en 
voorzieningen kan gezien worden als een echt sleutelproject voor de leefbaarheid van de kern 
Aarle-Rixtel. 

2.7. Projecten om hoofddoelen te bereiken 
 
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op vier hoofddoelen achter het werken aan een 
gezond sociaal-maatschappelijk leefklimaat in Aarle-Rixtel. Vanuit dit perspectief gezien wordt 
duidelijk gemaakt welke projecten hieraan rechtstreeks bijdragen.  
 
Behoud van een evenwichtige bevolkingsopbouw 
Jongeren en ouderen vormen belangrijke groepen voor Aarle-Rixtel. Zij zijn actief in het 
verenigingsleven en zijn essentieel voor het behoud van de voorzieningen in het dorp. Jongeren 
verdwijnen uit het dorp en met de toename van het aantal senioren stijgt de vraag naar passende 
woonruimte voor deze doelgroep. De realisatie van starters- en seniorenwoningen moet het voor 
jong en oud mogelijk maken in het dorp te blijven wonen en zo een evenwichtige 



Oplegger iDOP Aarle-Rixtel 

27 augustus 2008 - projectnummer 456233  14  

bevolkingsopbouw te behouden. Het ondersteunen van de al opgerichte startersvereniging in haar 
proces naar de realisatie van de gewenste woningen is hiervoor een eerste stap. Wat betreft de 
seniorenwoningen is het vooral een kwaliteitsvraagstuk en zullen bestaande woningen naar de 
behoefte van deze doelgroep moeten worden aangepast en geschikt gemaakt worden.  
De herinrichting van de woonwagenlocatie aan de Havenweg in Aarle-Rixtel moet het leefklimaat in 
het woonwagenkamp verbeteren (o.a. voldoen aan brandveiligheidsnormen) en hiermee deze 
bewonergroep een veilige en handhaafbare woonlocatie bieden en voor het dorp behouden. 
 
Bevorderen participatie in het sociale leven 
Voor het behoud van een gezond sociaal-maatschappelijk leefklimaat in Aarle-Rixtel is het 
belangrijk dat er goede voorzieningen zijn die de participatie in het sociale leven bevorderen. In dit 
kader wil men inzetten op de realisatie van een multifunctionele accommodatie ter versterking van 
het verenigingsleven en de voorzieningen in gemeenschapshuis de Dreef. 

Door de aanleg van de Centrumdreef moeten de voorzieningen in het gemeenschapshuis 
toegankelijker worden en beter tot haar recht komen. Voor de jeugd wil men de aankleding van de 
scate-ramp verbeteren en de fietscrossbaan verplaatsen waardoor de voorzieningen beter worden 
benut.  
Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel (OJA) en de Scouting leveren een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid van Aarle-Rixtel voor jongeren, maar kampen beiden met accommodaties waaraan 
groot en structureel onderhoud noodzakelijk is. De gemeente Laarbeek hecht grote waarde aan het 
jeugd- en jongerenwerk, vooral waar het werk betreft dat vrijwillig bij verenigingen en stichtingen 
gedaan wordt, zoals bij beide groepen het geval is. In dit kader wil men inzetten op de realisatie 
van de verbouwing van de accommodatie van OJA en de realisatie van een nieuwe accommodatie 
voor de Scouting in De Dreef.  
 
Realiseren nieuw en levendig woon-, recreatie- en winkelcentrum 
Aarle-Rixtelnaren vinden dat “de ziel van het centrum” te weinig tot uiting komt. Voorzieningen en 
winkels bevinden zich kris kras door elkaar en daarnaast hangen andere problemen nauw samen 
met de ruimtelijke structuur van het centrum. Dit betreft het behoud van de middenstand (niet 
meegenomen in de verdere uitwerking), starters- en seniorenwoningen, accommodatie OJA en het 
gemeenschapshuis. Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden moet er een visie worden 
opgesteld voor het centrum, zodat alle toekomstige veranderingen gericht zijn op de realisatie van 
het gewenste nieuwe en levendige woon-, recreatie- en winkelcentrum. Hierin moet een onderzoek 
naar de clusteringsmogelijkheden van winkels worden meegenomen. Aandachtspunten bij het 
opstellen van de centrumvisie zijn de verruiming van de regelgeving voor vestiging van nieuwe 
winkels in het centrum, de aankleding en verfraaiing van het centrum en de verbetering van de 
verkeersveiligheid van de Dorpsstraat.  
Daarnaast heeft het benutten van de recreatieve en toeristische potentie van het dorp als positief 
effect dat het de winkel- en horecastructuur van Aarle-Rixtel verder versterkt. Door het versterken 
van de centrumfunctie en het verbeteren van de omgevingskwaliteit en de voorzieningen wordt het 
centrum van het dorp een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een praatje maken of iets 
organiseren. 
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Benutten van de recreatieve- en toeristische potentie 
Aarle-Rixtel wenst haar recreatieve- en toeristische potentie beter te benutten. Dit kan onder 
andere door het toeristisch-recreatieve aanbod rondom al het ‘skôns’ van Aarle-Rixtel 
(bezienswaardigheden) te versterken. In een zeer bijzondere constructie heeft een werkgroep, 
waarin alle partijen betrokken waren onder supervisie van de provincie, een Croy-visie opgesteld. 
Op basis van deze visie rond het cultuurhistorisch waardevolle landgoed Croy, wordt gewerkt aan 
concrete uitvoeringsplannen. In dit kader wil men inzetten op de versteviging van de educatieve 
functie van het gebied Croy. Daarnaast komen nog meerdere projecten aan de orde die van belang 
zijn voor de leefbaarheid en voor nieuwe economische activiteiten in dit gebied.  
Ook wil men de potentie van de Passantenhaven beter benutten door een plan te maken voor de 
uitbreiding hiervan naar een watersportgebied. Door een informatiebord te plaatsen in de 
Passantenhaven over horeca- en winkelgelegenheden wil men bezoekers naar het centrum van het 
dorp trekken. Ook wil men bekendheid geven aan de recreatiemogelijkheden en 
bezienswaardigheden van het gebied De Heikant door deze te promoten. Daartoe is in 2007 een 
gebiedsvisie opgesteld door DLG voor het gebied de Heikant. Deze visie is in eerste instantie 
bedoeld om nieuwe recreatieve en toeristische activiteiten in het gebied mogelijk te maken. 
Inmiddels zijn de eerste activiteiten daarvoor uitgevoerd. Bij het klooster van de zusters van ’t Heilig 
Bloed is de Brabantse Kluis gerealiseerd. Het gaat hier om een herberg met 
overnachtingsmogelijkheden. In de nabijheid daarvan ligt het Biggetjesbos met de Ganzenroute. 
Een educatieve voorziening die kinderen op een speelse wijze informatie verstrekt over varkens en 
natuureducatie en waaraan een fietsroute gekoppeld is, die langs een achttal agrarische bedrijven 
voert. Versterking en uitbreiding van deze voorzieningen wordt voorzien. 
Een vernieuwend en sterk toeristisch-recreatief aanbod kan leiden tot een input in de lokale 
economie (middenstand én horeca) en helpt daarmee het voorzieningenniveau in stand houden. 
Met andere woorden: meer recreatie en toerisme zorgen voor meer activiteit en meer 
werkgelegenheid in Aarle-Rixtel en dragen daarmee bij aan de realisatie van een levendig woon- 
en winkelcentrum.  
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3. Plan van aanpak: projecten op de korte termijn 

3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de projecten worden beschreven die Stichting Platform Aarle-Rixtel en 
gemeente op korte termijn willen realiseren. Het zijn uitvoeringsprojecten, die men wil voordragen 
voor een provinciale subsidie. Het gaat om díe projecten uit het uitvoeringsprogramma met een 
hoge prioriteit én gereedheid op de korte termijn.  

3.2. Specificatie 
Om beter zich te krijgen op de prioritering en uitvoerbaarheid van de projecten zijn in schema 3 al 
deze facetten naast elkaar gezet. Per project wordt er ingegaan op de volgende aspecten: 

Acties: Hier zijn de acties op hoofdlijnen beschreven die nodig zijn om het project tot stand 
te brengen. 

Prioriteit: In deze kolom is aangegeven of het project een hoge, midden of lage prioriteit 
heeft. Bij een hoge prioriteit gaat het om projecten die belangrijk zijn voor het dorp 
om de leefbaarheid te vergroten. 

Gereedheid: Hier is aangegeven of het project op korte (2008 - 2011), middellange (2009 -2015) 
of lange (2016 – 2020) termijn gereed kan zijn. 

Kosten: In deze kolom is een indicatie weergegeven van de kosten van het project. 

3.3. Projecten met een hoge prioriteit 
Het Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft 8 projecten aangewezen die een hoge prioriteit hebben, 
los van haalbaarheid en termijn (zie schema 3). Het gaat om de volgende projecten (willekeurige 
volgorde): 

 
1. Ondersteuning startersvereniging t.b.v. bouw starterswoningen  

2. Herinrichting woonwagenlocaties 

3. Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt  

4. Realisatie en verbouwing accommodatie OJA 

5. Uitwerking centrumvisie 

6. Ontwikkeling Passantenhaven  

7. Verstevigen educatieve functie gebied Croy  

8. Promotie recreatieve mogelijkheden van Buurtschap Heikant 
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€ 
1 Ondersteuning 

startersvereniging 
t.b.v. bouw 
starterswoningen 

a. Bieden procesondersteuning aan startersvereniging 
b. Samen met de gemeente bepalen waar en wanneer de woningen gebouwd kunnen worden 

(inclusief politieke goedkeuring) 
c. Bouwen van de woningen voor starters  

+ 
+ 
 

+ 

 
 
 

 + 
+ 
 
 

 
 
 

+ 

  
50.000 

 
1.500.000 

2 Realisatie 
seniorenwoningen 

a. Realisatie plan Zonnetij (voormalig Witte poort) 
b. Realisatie plannen uitbreiding zorgcomplex Mariëngaarde 

 + 
+ 

 +  
+ 

 10.000.000 

3 Herinrichting 
woonwagenlocaties 

Voorgesteld wordt pas met de uitwerking van de volgende maatregelen te starten nadat 
duidelijkheid is verkregen over doorgaan wegtracé eventuele nieuwe Oost-Westverbinding naast 
Wilhelminaknaal: 
a. Vrijmaken terrein t.b.v. de bouw van 2 nieuwe woonwagenstandplaatsen; 
b. Bouwen van 2 nieuwe vervangende standplaatsen en aanleg toegangsweg incl. 

infrastructuur; 
c. Verplaatsen van de 2 huurwoonwagens; 
d. Sloop sanitaire unit standplaats havenweg 14 en herinrichting terrein; 
e. Verplaatsen woonwagen nr. 18 met aanpassen infrastructuur vanuit unit standplaats 8 (oud); 
f. Sloop sanitaire unit standplaats havenweg 18. 

+    +  Totale 
kosten  

 347.500 
(excl. sloop, 
bodemsan.) 

4 Multifunctionele 
accommodatie / 
dorpsservicepunt 

a. Aanpassing buitenzijde gebouw en buitenterrein; 
b. Huisvesten bibliotheek en serviceloket in de huidige ruimte peuterspeelzaal; 
c. Vaste plek realiseren voor de harmonie in de huidige ruimte van Savant in combinatie met 

de toneelzaal;  
d. Vergaderruimte creëren voor Katholieke Bond voor Ouderen (KBO); 
e. Het terrein naast de Dreef van de huidige gemeentewerf toewijzen aan de 

handboogvereniging voor een nieuw doelhuis;  
f. Huisvesten Scouting op de gemeentewerf in de huidige loods; 
g. Inpandig realiseren extra bergruimte aansluitend op sporthal voor opslag materiaal welke 

gebruikt kan worden voor het organiseren van grotere evenementen;  
h. Aanschaf extra meubilair, podium etc voor de inrichting. 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

  + 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

   
 
 
 

1.012.000 

Schema 3: Projecten uitvoeringsprogramma naar prioriteit, gereedheid en kosten     *   Aanvullend project op iDOP 
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€ 
5 Realisatie verbouwing accommodatie OJA a. Toetsen verbouwingsplan door Bouw en Woningtoezicht gemeente 

b. Afhankelijk van de uitkomst onder “a”, vervolg procedures 
c. Na vergunningverlening uitvoering verbouwingsplan 

+ 
+ 
+ 

  + 
+ 
 

 
 

+ 

 750.000 

6 Aanleg centrumdreef a. Planontwikkeling en ontwerp 
b. Aanleg centrumdreef 

 + 
+ 

  + 
+ 

 50.000 

7 Verbetering scateramp en verplaatsing 
fietscrossbaan 

a. Verbetering aankleding skateramp 
b. Verplaatsing fietscrossbaan naar Heikant 

  + 
+ 

 + 
+ 

 10.000 
90.000 

8 Uitwerking centrumvisie a. Opstellen integrale centrumvisie (=streefbeeld)  
b. Toetsen centrumvisie 
c. Opstellen programma (activiteiten; financiële onderbouwing; planning) 

+ 
+ 
+ 

 
 

 + 
+ 
+ 

 
 

 

 50.000 

9 Ontwikkeling Passantenhaven  a. Plaatsing informatiebord bij Passantenhaven 
b. Opstellen plan ter uitbreiding van de Passantenhaven naar een 

watersportgebied 

+ 
+ 

  + 
+ 

  5.000 
100.000 

10 Versteviging educatieve functie gebied Croy a. Keuze voor de te ontwikkelen producten 
b. Realisatie van de producten 

+ 
+ 

  + 
+ 

   
15.000 

11 Promotie recreatieve mogelijkheden van 
Buurtschap Heikant 

a. Ontwikkelen en uitvoeren promotieactiviteiten van de geïnventariseerde 
recreatieve mogelijkheden en bezienswaardigheden 

+   +   10.000 

Vervolg schema 3: Projecten uitvoeringsprogramma naar prioriteit, gereedheid en kosten     *   Aanvullend project op iDOP 
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3.4. Realiseerbare projecten op de korte termijn 
Nu het totaalplaatje compleet is, is het interessant om te kijken welke van de projecten met hoge 
prioriteit op de korte termijn (vóór 2011) realiseerbaar zijn en daarmee in aanmerking kunnen 
komen voor subsidie uit de regeling Perspectiefrijk Brabant (zie schema 3). Ook zijn de projecten 
opgenomen die een minder hoge prioriteit hebben maar wel op de korte termijn uitgevoerd kunnen 
worden.  

 

De volgende projecten worden nader uitgewerkt (zie ook figuur 3): 

1. Ondersteuning startersvereniging t.b.v. bouw starterswoningen  

2. Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt  

3. Uitwerking centrumvisie 

4. Ontwikkeling Passantenhaven  

5. Versteviging educatieve functie gebied Croy 

6. Promotie recreatieve mogelijkheden van Buurtschap Heikant 
 
Benadrukt moet worden dat ook de overige projecten, die niet in bovenstaande lijst staan, 
uitgevoerd zullen worden, maar op een andere termijn of via een andere financieringsbron. Er is 
voor de aanvraag van de subsidie onder het Programma Perspectiefrijk Brabant gekeken naar de 
meest kansrijke projecten voor binnen deze subsidieregeling.  

Extra aandacht vraagt het project “Realisatie verbouwing accommodatie OJA”, dat volgens schema 
3 toch als een project met hoge prioriteit én deels op de korte termijn uitvoerbaar uit de bus komt. 
Met de grondeigenaar, het kerkbestuur, is wel al overeenstemming bereikt en het bouwen zal in 
eigen beheer met eigen mensen gedaan worden. Het probleem zit in de financiën. Pas als hiervoor 
een oplossing gevonden is zal een aanvang kunnen plaatsvinden. Ook moeten de nodige 
planmatige wijzigingen nog worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit plan niet binnen de 
gestelde periode van 2008 – 2011 gerealiseerd kan worden. 
 
Vermeldenswaard zijn ook de ontwikkelingen rondom het Protestantse kerkje waar, door een 
enthousiaste groep Aarle-Rixtelnaren, tal van sociaal-culturele activiteiten worden georganiseerd. 
Op het moment van opstellen van deze ‘oplegger’ bestaat er nog geen inzicht in eventueel 
benodigde financiële ondersteuning. Zeker is wel dat de ondernomen activiteiten bijdragen aan het 
behoud van dit waardevolle cultuurhistorisch erfgoed en een impuls geven aan de versterking van 
de culturele agenda in de kern.  
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Het aandeel sociaal-maatschappelijke projecten is weergegeven in schema 4.  

 

 

 

PARTICIPATIE 
 
 

 
 

 
 
 
 
WELZIJNS- EN ZORGASPECTEN CULTURELE ASPECTEN

Multifunctionele 
accommodatie / 

dorpsservicepunt  

 
Schema 4: aandeel sociaal-maatschappelijke projecten 
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Figuur 3: ligging van de realiseerbare projecten op de korte termijn 



Oplegger iDOP Aarle-Rixtel 

27 augustus 2008 - projectnummer 456233  22  

3.4.1. Ondersteuning startersvereniging t.b.v. bouw starterswoningen (project 1) 
Doelstelling 
Het behoud van jongeren in de kern door middel van de realisatie van starterswoningen.  
 
Achtergrond 
De gemeente Laarbeek, en 
specifiek Aarle-Rixtel, zal 
de komende 25 jaar te 
maken krijgen met een 
sterke vergrijzing van de 
bevolking. Behoud van 
jongeren is daarmee een 
must voor de leefbaarheid 
van Aarle-Rixtel. Daarom is 
het startersproject van 
buitengewoon belang voor 
de kern. De nieuwbouw- 
projecten in de gemeente: 
Zonnetij en Mariëngaarde, 
zijn vooral gericht op de 
realisatie van senioren- en 
zorgwoningen. De jongeren 
zijn ook niet zo enthousiast 
voor deze bouwplannen in 
verband met de planning op 
de lange termijn.  

Figuur 4 

Vandaar dat er inmiddels een startersvereniging is opgericht en waarvan de leden (inmiddels 29) 
een huis willen bouwen op de korte termijn. In oktober 2008 zal er een volgordeloting plaatsvinden 
binnen de vereniging. Tot het moment van loting staat het vrij aan starters om lid te worden van de 
vereniging. De gemeente heeft al een stuk grond op het oog, zodat dit project aan de vooravond 
staat van de daadwerkelijke uitvoering. 
 
Omschrijving activiteiten 

Deelproject 1: 
 Bieden procesondersteuning aan de startersvereniging 
 Samen met de gemeente bepalen waar en wanneer de woningen gebouwd kunnen worden 

(inclusief politieke goedkeuring) 

Deelproject 2: 
 Bouwen van de woningen voor starters  

 
Bijdrage van het project aan de leefbaarheid 
Met de realisatie van starterswoningen wordt de vergrijzing tegengegaan door het mogelijk te 
maken voor jongeren om in hun dorp te blijven wonen. Hiermee wordt de draagkracht voor het 
verenigingsleven en andere voorzieningen zoals scholen behouden, van essentieel belang voor het 
behoud van een levendige, actieve dorpsgemeenschap. 
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Financiering 

Ondersteuning startersvereniging t.b.v. bouw starterswoningen 
Partij Middelen Begroot bedrag 
Gemeente Laarbeek - eigen middelen €   5.000 
Startersvereniging  € 20.000 
Woningstichting Laarbeek  €  5.000 
 Restant/tekort  € 20.000 
 Totale kosten € 50.000 
Vervolgtraject: Realisatie van de starterswoningen; In stand houding startersvereniging in de toekomst 
Schema 5: Kosten en financiering project “Ondersteuning startersvereniging t.b.v. bouw starterswoningen” 
 
Partners 
Startersvereniging, gemeente Laarbeek, Woningstichting Laarbeek, BIEB  

3.4.2. Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt (project 2) 
 
Doelstelling 
Versterking van het verenigingsleven en voorzieningen in het dorp door middel van de realisatie 
van een uitbreiding en versterking van de multifunctionele accommodatie met o.a. een  
dorpsservicepunt in gemeenschapshuis de Dreef. 
 
Achtergrond 
Aarle-Rixtel heeft een zeer 
actief verenigingsleven en 
telt maar liefst 48 
verenigingen. Dit maakt dat 
er veel activiteiten 
georganiseerd worden. 
Veel van de verenigingen 
maakten of maken gebruik 
van zaalaccommodaties in 
het dorp. Doordat de 
belangrijkste particuliere 
zaalaccommodaties in de 
kern óf verdwenen zijn óf 
op termijn weg gaan, zijn 
veel verenigingen hun 
accommodatie kwijt. Er is 
behoefte aan een 
multifunctionele ruimte 
waar een groot aantal 
verenigingen gebruik van  
kan maken en waar tevens tal van ondersteunende voorzieningen geclusterd 
kunnen worden. De gemeente heeft inmiddels een plan opgesteld om het gemeenschapshuis de 
Dreef te verbouwen en in te richten om aan deze behoefte te voldoen.  

Figuur 5 
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Problematiek 
Concreet doen zich in Aarle-Rixtel de volgende accommodatieproblemen voor: 

• Bibliotheek: huurt nu een ongeschikte op zichzelf staande ruimte en zou graag onderdeel 
gaan uitmaken van gemeenschapshuis De Dreef. 

• Serviceloket: de gemeente wil in alle gemeenschapshuizen een serviceloket realiseren waar 
burgers voor allerlei vragen terecht kunnen. 

• Harmonie de Goede Hoop: zijn nu gehuisvest op 5 verschillende locaties, hebben 
opslagproblemen en er moet veel met instrumenten gesleept worden. 

• Bond van Ouderen (KBO): is een sterk groeiende vereniging. Hebben behoefte aan een 
grote ruimte voor bijeenkomsten met alle leden. Bovendien bestaat er behoefte aan een 
ruimte om te vergaderen en een ruimte voor het secretariaat. 

• Carnavalsvereniging: maakte altijd gebruik van zaal Kersten, maar deze accommodatie is 
inmiddels gesloopt. Hebben nu twee jaar als proef gebruik gemaakt van de sporthal in de 
Dreef. Probleem daarbij is dat er geen bergruimte is voor stoelen, tafels, podium etc. Deze 
materialen moeten daardoor worden gehuurd. 

• Peuterspeelzaal de Rakkertjes: gesitueerd in gemeenschapshuis De Dreef. Er is een redelijk 
grote afstand tot de drie basisscholen. In het Huisvestingsplan Onderwijs gaat deze 
peuterspeelzaal naar de nieuwe te realiseren Brede School aan de Heindertweg. 

• Handboogvereniging: maakt nu gebruik van een ruimte van zaal van Bragt. Betreffende 
ondernemer wil stoppen en accommodatie komt te vervallen. De vereniging zoekt grond voor 
nieuw te bouwen doelhuis. 

• Zorgorganisatie Savant: heeft nu kantoor in gemeenschapshuis De Dreef. Hebben 
aangegeven naar Donk te willen en te willen participeren in het nieuw te realiseren 
voorzieningencluster Donk. 

• Stichting Aarlese Revue: heeft geen ruimte om te oefenen en opslag voor decors e.d., is 
probleem. 

• Scouting Aarle-Rixtel: hebben nu eigen locatie en blokhut midden in woonwijk. De blokhut 
moet worden gerenoveerd maar de middelen daarvoor ontbreken.  

 
Omschrijving activiteiten 
Alle hieronder genoemde activiteiten dragen aan het geschikt maken van het gemeenschapshuis 
de Dreef bij, zodat een nog verdere clustering van voorzieningen voor Aarle-Rixtel gerealiseerd kan 
worden en de accommodatieproblematiek voor verenigingen en instellingen wordt opgelost. Tevens 
wordt daarbij de functionaliteit, de gebruiksmogelijkheden en de gebruiksintensiteit van de Dreef 
bevorderd.  

 Aanpassing buitenzijde gebouw en buitenterrein; 

 Huisvesten bibliotheek samen met serviceloket in de huidige ruimte peuterspeelzaal; 

 Vaste plek realiseren voor de harmonie in de huidige ruimte van Savant in combinatie met 
de toneelzaal, waardoor alle activiteiten kunnen worden samengebracht op deze ene 
locatie; 

 Vergaderruimte creëren voor Katholieke Bond voor Ouderen (KBO); 

 Het terrein naast de Dreef van de huidige gemeentewerf, welke per 1 juni 2008 verhuist 
naar het bedrijventerrein, toewijzen aan de handboogvereniging voor een nieuw doelhuis;  

 Huisvesten Scouting op de huidige gemeentewerf in de huidige loods die bouwkundig deel 
uit maakt van het gemeenschapshuis; 
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 Inpandig realiseren extra bergruimte aansluitend op sporthal voor opslag van stoelen, 
tafels, podium, geluidsinstallatie, verlichting e.d., welke gebruikt kunnen worden voor het 
organiseren van grotere evenementen zoals carnaval, concerten van de harmonie, 
bijeenkomsten van KBO etc., in de sporthal; 

 Aanschaf extra meubilair, podium etc voor de inrichting. 

Bijdrage van het project aan de leefbaarheid 
De realisatie van een multifunctionele ruimte in gemeenschapshuis de Dreef betekent een 
versterking van het verenigingsleven en de voorzieningen in het dorp. Voorzieningen worden niet 
alleen geclusterd in een dorpsservicepunt, er komen ook een aantal nieuwe functies bij, zoals een 
grote zaal accommodatie, een bibliotheekpunt, een servicepunt en een ontmoetingsruimte voor 
ouderen. De clustering van voorzieningen maakt dat de Dreef een ontmoetingsplek wordt voor de 
dorpelingen en dat voorzieningen elkaar versterken.  
 

Financiering 

Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt 
Partij Middelen Begroot bedrag 
Inbreng derden en zelfredzaamheid - eigen middelen €    75.000 
Gemeente Laarbeek 
(Opbrengsten gemeente a.g.v. inbreiding / verkoop/ 
besparing huur etc.) 

- eigen middelen €  550.200 

 Restant/tekort  €   386.800 
 Totale kosten € 1.012.000 
Vervolgtraject:  
 
Schema 6: Kosten en financiering project “Multifunctionele accommodatie / dorpsservicepunt” 
 
Partners 
Gemeente Laarbeek, KBO, SWL 

3.4.3. Uitwerking centrumvisie (project 3) 
 
Doelstelling 
Komen tot een concreet kader voor het toetsen van deelprojecten ten behoeve van een nieuw en levendig 
woon-, recreatie- en winkelcentrum van Aarle-Rixtel. 
 
Achtergrond 
Aarle-Rixtel heeft geen afgebakend centrum waaromheen zich de belangrijkste gebeurtenissen in 
het dorp concentreren maar is een uitgestrekt lint. Dit wordt versterkt doordat winkels verdwijnen en 
de bebouwing niet wordt bestemd voor gebruik dat aansluit bij de centrumstructuur. Daarnaast 
worden de wegen gebruikt door doorgaand verkeer dat het centrum onveilig maakt. De bewoners 
hebben behoefte aan een centrum met gezellig groen, geconcentreerde terrassen en het behoud 
van de unieke bebouwing en bebouwingstijlen. Om te komen tot een ‘centrum’ van het dorp zal een 
visie opgesteld moeten worden.  
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Omschrijving activiteiten 
Uitwerken van een centrumvisie (planvorming), met daarin aandacht voor: 

 Versterken cultuurhistorie (behoud van unieke bebouwing en bouwstijlen) 
 Inbrengen van gewenste winkelvoorzieningen; 
 Economische factor voor uitplaatsing minder gewenste objecten/functies; 
 Stedelijke verdichting van centrum; 
 Verkeersveiligheidverbeterende maatregelen in centrumgebied;  
 Parkeerproblematiek in centrumgebied; 
 Mogelijkheden voor inpassing van kwalitatief goede (eet)café’s met geconcentreerde 

terrassen 
 
Bijdrage van het project aan de leefbaarheid 
De uitwerking van een centrumvisie 
levert een kader voor het toetsen 
van deelprojecten. Hiermee kunnen 
de gewenste functies van het 
dorpshart vormgegeven worden en 
de identiteit van het dorp behouden. 
Een uitgewerkte visie die zorg 
draagt voor een uitgesproken 
identiteit en functies van het 
centrum draagt bij aan het 
versterken van het hart van het 
dorp als ontmoetingsplek waar men 
graag komt en verblijft. Dit maakt 
dat men graag in het dorp woont en 
blijft wonen en maakt het dorp nog 
aantrekkelijker voor bezoekers van 
buiten. Ook kan het een impuls 
betekenen voor het behoud van de 
middenstand. Figuur 6 

 

Financiering 

Uitwerking centrumvisie  
Partij Middelen Begroot bedrag 
Gemeente Laarbeek - eigen middelen €  25.000 
 Restant/tekort  €  25.000,- 
 Totale kosten €  50.000,- 
Vervolgtraject: Realisatie “nieuwe” centrum volgens opgestelde centrumvisie 
 
Schema 7: Kosten en financiering project “Uitwerking centrumvisie” 
 
Partners 
Gemeente Laarbeek, Ondernemersvereniging Aarle-Rixtel. 
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3.4.4.  Ontwikkeling Passantenhaven (project 4) 
 
Doelstelling 
Het verbeteren van het toeristisch-recreatieve gebruik van de Passantenhaven en het leveren van een 
wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van ‘Laarbeek, Waterpoort van de Peel’.  
 
Achtergrond 
Laarbeek heeft de ambitie om Waterpoort van de 
Peel te zijn. De Waterpoort omvat verschillende 
deelgebieden, zoals landschapsontwikkeling, 
vastgoedontwikkeling, maatschappelijke en 
economische ontwikkeling. Onder dit laatste valt ook 
de ontwikkeling van de watersportsector, waar de 
Passantenhaven onderdeel van uitmaakt. Deze 
Passantenhaven is een aantal jaren geleden 
ontwikkeld in het kanaal aan de Aarlese Brug. Dit is 
een groot succes, de haven ligt vol in de zomer. De 
ligging ten opzichte van de kern van Aarle-Rixtel 
vraagt om oplossing voor bereikbaarheid van de 
kern en de winkelmogelijkheden. Informatie over 
openingstijden en ligging van horecagelegenheden 
en winkels aan bezoekers ontbreekt.  
De Passantenhaven leent zich bij uitstekend om 
uitgebreid te worden tot een waar watersportgebied 
aangrenzend aan de haven. Toerisme en recreatie 
zijn speerpunten voor de gemeente Laarbeek en de 
Passantenhaven kan voor de nabije toekomst van 
grote waarde zijn voor de leefbaarheid van Aarle-
Rixtel als nieuwe economische drager.  
 

Figuur 7 Omschrijving activiteiten 
 Plaatsing informatieborden bij Passantenhaven over openingstijden en ligging van 

horecagelegenheden en winkels in Aarle-Rixtel; 
 Opstellen plan ter uitbreiding van de Passantenhaven naar een watersportgebied 

 
 
Bijdrage van het project aan de leefbaarheid 
Het project leidt tot een betere benutting van de recreatieve potentie van Aarle-Rixtel en helpt het 
dorp op de kaart te zetten als Waterpoort van de Peel en betekent daarmee een impuls voor de 
leefbaarheid van het dorp. Het project draagt bij aan de versterking van de toerisme- en 
recreatiesector. Dit is een van de pijlers voor het behoud van de werkgelegenheid in het dorp.  
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Financiering 

Ontwikkeling Passantenhaven 
Partij Middelen Begroot bedrag 
Gemeente Laarbeek - eigen middelen €   55.000,- 
Uitvoeringsimpuls revitalisering (UIR) 
(cofinanciering mogelijk door zowel publieke als private sector) 

- subsidie €   50.000,- 

Stichting Recreatie Toervaart   
 Restant/tekort  €   0,- 
 Totale kosten € 105.000 
Vervolgtraject: Realisatie uitbreiding Passantenhaven en omgeving tot een watersportgebied 
 
Schema 8: Kosten en financiering project “Ontwikkeling Passantenhaven” 
 
Partners 
Gemeente Laarbeek, Ondernemersvereniging Aarle-Rixtel, LTA  Laarbeek. 
 

3.4.5. Verstevigen educatieve functie gebied Croy (project 5) 
 
Doelstelling 
Inwoners van de omliggende dorpen, scholieren, recreanten en toeristen op de hoogte brengen van 
belangrijke en waardevolle (cultuurhistorische) elementen in het gebied. 
 
Achtergrond 
Het project maakt onderdeel uit van 
de gebiedsontwikkeling van 
Landgoed Croy. Dit landgoed ligt 
tussen de kernen Aarle-Rixtel, 
Stiphout en Helmond en het 
bosgebied ten zuiden van Lieshout. 
Het proces van de 
gebiedsontwikkeling heeft als doel 
om op lange termijn voldoende 
economische dragers in het Croy-
gebied te houden, waarbij de 
ecologische, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden worden 
behouden en versterkt en de functie 
van uitloopgebied, waaronder ook 
voor de bewoners van de omliggende 
kernen, wordt ingevuld. Het 
verstevigen van de educatieve functie 
van gebied is een van de onderdelen. 
 Figuur 8 
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Omschrijving activiteiten 
 Inventariseren mogelijkheden en behoeften 
 Keuze voor de te ontwikkelen producten 
 Realisatie van de producten 

 
Bijdrage van het project aan de leefbaarheid 
Het project leidt tot meer recreatieve en educatieve mogelijkheden voor zowel de eigen bewoners 
als bezoekers. Hiermee wordt de belevingswaarde van het gebied vergroot evenals de binding van 
de inwoners van Aarle-Rixtel met het eigen buitengebied en haar historie. Dit versterkt de identiteit 
en de aantrekkelijkheid om in Aarle-Rixtel te (blijven) wonen. Daarnaast draagt het project bij aan 
de versterking van de toerisme- en recreatiesector. Dit is een van de pijlers voor het behoud van de 
werkgelegenheid in het dorp.  

Financiering 

Verstevigen educatieve functie gebied Croy 
Partij Middelen Begroot bedrag 
Gemeente Laarbeek - eigen middelen € 22.500,- 
POP2 (Plattelands Ontwikkelings Programma) 
(cofinanciering alleen mogelijk door publieke sector) 

- subsidie EU (max 50%) € 22.500,- 

 Restant/tekort  € 0,- 
 Totale kosten € 45.000 
Vervolgtraject:  
 
 

Schema 9: Kosten en financiering project “Verstevigen educatieve functie gebied Croy” 
 
Partners 
Gemeente Laarbeek, Stichting Streekontwikkeling Croy, SAS 
 

3.4.6. Promotie recreatieve mogelijkheden buurtschap de Heikant (project 6)  
 
Doelstelling 
Ontwikkelen en uitvoeren promotieactiviteiten van de geïnventariseerde recreatieve mogelijkheden 
en bezienswaardigheden van buurtschap de Heikant.  
 
Achtergrond 
Ten oosten van Aarle-Rixtel en de Zuid-Willemsvaart ligt in het buitengebied van de gemeente 
Laarbeek het Buurtschap de Heikant. De Heikant kan uitstekend inspelen op de vraag naar 
recreatiemogelijkheden voor wandelend- en fietsend publiek. Het gebied kent een aantal 
recreatieve mogelijkheden en bezienswaardigheden. Taak is om deze te bundelen en de 
geïnteresseerde recreanten hierop opmerkzaam te maken. Er zullen acties ondernomen moeten 
worden om bekendheid te geven aan de rust en recreatieve- en sportieve mogelijkheden van dit 
gebied. In 2007 is een ontwikkelingsvisie opgesteld voor dit Buurtschap met daarin tal van actuele 
mogelijkheden voor de versterking van het toerisme en recreatie in het gebied. Er ligt hiermee al 
een basis voor uitvoeringsgerichte projecten van zowel overheden als particulieren. 
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Bij de start van het project zijn rugzakjes aangeschaft voor promotieactiviteiten. Voor de continuïteit 
dienen nieuwe rugzakjes aangekocht te worden. Door de ligging is het project vandalismegevoelig. 
Kosten moeten gemaakt worden voor vervanging en onderhoud. 
 
Omschrijving activiteiten 

Figuur 9 

 Promotieactiviteiten uitvoeren (rugzakjes) 
en instandhouding/onderhoud voorziening 

 
 
Bijdrage van het project aan de leefbaarheid 
Evenals het voorgaande project leidt dit project 
tot meer recreatieve mogelijkheden voor zowel 
de eigen bewoners als bezoekers. Dit draagt bij 
aan de omgevingskwaliteit en de 
aantrekkelijkheid om in Aarle-Rixtel te wonen. 
Het project draagt bij aan de versterking van de 
toerisme- en recreatiesector. Dit is een van de 
pijlers voor het behoud van de werkgelegenheid 
in het dorp.  
 

 

 

Financiering 

Promotie recreatieve mogelijkheden buurtschap de Heikant 
Partij Middelen Begroot bedrag 
Gemeente Laarbeek - eigen middelen €  5.000,- 
POP2 - subsidie €  5.000,- 
 Restant/tekort  €         0,- 
 Totale kosten € 10.000,- 
Vervolgtraject:  
 
 

Schema 10: Kosten en financiering project Promotie recreatieve mogelijkheden buurtschap de Heikant 
 
Partners 
PION, particuliere ondernemers in het gebied, gemeente Laarbeek 
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3.4.7. Totaal overzicht projectkosten 
In schema 11 is een totaal overzicht te vinden van de projectkosten op de korte termijn.  
 

PROJECTNAAM 

TO
TA

LE K
O

STEN
 

G
EM

EEN
TE 

PA
R

TIC
U

LIER
 

D
ER

D
EN

 

SU
B

SID
IES / 

FO
N

D
SEN

 

VERZOEK 
OM 

SUBSIDIE

Sociale paragraaf             
Multifunctionele accommodatie / 
Dorpsservicepunt*  €  1.012.000   €  550.200     €    75.000     €  386.800 

SUBTOTAAL (euro)  €  1.012.000   €  550.200  
 €        
-   €    75.000  

 €         
-   €  386.800 

(%) 80% 43% 0% 6% 0% 30% 
              

Overige projecten             
Ondersteuning startersvereniging 
t.b.v. bouw starterswoningen  €        50.000   €       5.000    €    25.000     €    20.000 

Uitwerking Centrumvisie 
 €        50.000   €    25.000         €    25.000 

Ontwikkeling Passantenhaven 
 €     105.000   €    55.000       €  50.000 €        -  

Versteviging educatieve functie 
gebied Croy  €        45.000   €    22.500         €    22.500 
Promotie recreatieve 
mogelijkheden buurtschap de 
Heikant  €        10.000   €       5.000      €     5.000 €       -  

SUBTOTAAL (euro)  €     260.000   €  112.500  
 €        
-   €    25.000   €  55.000  €    67.500 

(%) 20% 9% 0% 2% 4% 5% 

TOTAAL (euro)  €  1.272.000   €  662.700  
 €        
-   €  100.000   €  55.000  €  454.800 

(%) 100% 52% 0% 8% 4% 36% 

Schema 11: Totaal overzicht projectkosten op de korte termijn 

3.4.8. Subsidiebehoefte 
De kosten voor de uitvoering van de projecten op de korte termijn wordt geraamd op € 1.272.000,- 
Voor een bedrag van € 815.200 (64%) zijn de kosten gedekt. De totale subsidiebehoefte voor de 
uitvoering van de projecten uit het iDOP Aarle-Rixtel op de korte komt hiermee op € 456.800,- 
(36%).  
 
* dit project bestaat uit meerdere projectonderdelen waarmee een 9-tal doelstellingen worden 
gerealiseerd. 
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3.4.9. Investeringsritme 
Voor de periode van 2008 t/m 2011 zijn de gemeentelijke uitgaven voor de realisatie van de projecten als volgt voorzien (schema 12):  
 
 

PROJECTNAAM 

TO
TA

LE K
O

STEN
 

realisatie projecten inzet  middelen 

  

  

        gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente 

    2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 totaal 
Multifunctionele accommodatie / 
Dorpsservicepunt  €  1.012.000 €   12.000 €  1.000.000     €     10.000 €  540.200     €   550.200  
Ondersteunen startersvereniging t.b.v. bouw 
startterswoningen  €       50.000  €       25.000 €       25.000      €      2.500 €      2.500   €       5.000  

Uitwerking Centrumvisie 
 €       50.000     €       50.000        €    25.000   €     25.000  

Ontwikkeling Passantenhaven                               
 €     105.000   €       15.000 €       90.000      €    15.000 €    40.000   €     55.000  

Versteviging educatieve functie gebied Croy 
 €       45.000   €       20.000 €       25.000      €    10.000 €    12.500   €    22.500   

Promotie recreatieve mogelijkheden buurtschap 
de Heikant  €       10.000   €       10.000       €      5.000     €      5.000   

TOTAAL (euro)  €  1.272.000 €   12.000 €  1.070.000 €    190.000  €        -  €     10.000  €  572.700  €    80.000 €      -  €   662.700 
 
Schema 12: Investeringen per jaar t/m 2011 
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Bijlage 1:  Overzicht gemeentelijke investeringen projecten t.b.v. 
sociale leven, zorg en welzijn in Aarle-Rixtel 

 
 
Ouderen en handicapproof 
 
TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE LAARBEEK ACTIVITEITEN 2008 - 2011 
PARTIJ MIDDELEN BEGROOT BEDRAG 
Gemeente Laarbeek Incidenteel 2008 € 11.300,- 
 Structureel 2008 - 2011 € 40.000,- (€10.000/jaar) 

Totale bijdrage gemeente € 51.300,- 
 
Serviceloket Mariëngaarde en mantelzorg 2008 
PARTIJ INCIDENTELE MIDDELEN BEGROOT BEDRAG 
Gemeente Laarbeek Eigen middelen  € 10.000 (=25% totale budget) 
 Eigen middelen € 3.675 (=25% budget mantelzorg)

Totale bijdrage gemeente €13.675 
 
Leefbaarheidsprojecten periode 2008 - 2011 
PARTIJ STRUCTURELE MIDDELEN BEGROOT BEDRAG 
Gemeente Laarbeek Eigen middelen  € 20.000 (=22% totale budget) 

Totale jaarlijkse bijdrage gemeente € 20.000 
Totale bijdrage gemeente periode 2008 - 2011 € 80.000 (4x20.000) 

 

 
Totaal geïnvesteerd bedrag gemeente Laarbeek periode 2008 - 2011 
OMSCHRIJVING GEÏNVESTEERD BEDRAG 
Ouderen- en handicapproof €   51.300,- 
Serviceloket Mariëngaarde en mantelzorg €   13.675,-  
Leefbaarheidsprojecten  €   80.000,- 

Totale investering gemeente Laarbeek 2008 - 2011 € 144.975,- 
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Bijlage 2: Kaarten (A3-formaat) ligging van de projecten 
 
 
 
Kaartmateriaal op A3-formaat: 
 

• Figuur 2: Ligging van de projecten uit het iDOP Aarle-Rixtel 
 

• Figuur 3: Ligging van de te realiseren projecten op de korte termijn 
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