
 
 

In de steigers – 1 
(januari 2019) 

 

Piet van Thielplein. 

Samen met gemeente, ondernemers, bewoners,vastgoed en andere direct betrokkenen worden 
plannen ontwikkelt voor de herinrichting van dit plein. Kernwaarden hierin zijn: Veiligheid, 
Sfeer en Beleving en winkeldiversiteit. Er is sprake van een breed draagvlak. De verwachting 
is dat de herinrichting van het plein gelijke tred zal houden met de nieuwbouw van Meneer 
van Thiel. 

  

Heuvelplein 

Er worden besprekingen gevoerd om het Oude Raadhuis meer te gaan gebruiken en voor het 
publiek open te stellen. In mei zal de Jumbo haar winkel op het Heuvelplein openen. Jan 
Linders verhuist tzt mogelijk naar de huidige locatie van ’t Anker. Met alle direct betrokkenen 
zijn gesprekken opgestart die erop gericht zijn om de huidige Passage een toekomstbestendige 
invulling te gaan geven. De werkgroep Activiteiten is enthousiast bezig om de juiste 
belevenissen op het plein te gaan organiseren. 

  

Aarle Rixtel. 

Een werkgroep bestaande uit gemeente, centrummanagement, VVV, ondernemers en 
Rijkswaterstaat zijn gezamenlijk in overleg om te komen tot een aantrekkelijkere invulling 
van de passantenhaven. Hoe kunnen we de havenbezoekers nog beter informeren en 
betrekken bij alle activiteiten, bezienswaardigheden, winkelaanbod, toeristische plekken, 
fietsroutes etc. binnen heel Laarbeek?  

  

Lieshout  

Bavaria bestaat in 2019 300 jaar. In februari zal in overleg met Bavaria worden afgestemd hoe 
we hier ook in Laarbeek in het algemeen en in Lieshout in het bijzonder, zo optimaal mogelijk 
van kunnen gaan mee genieten in de breedste zin van het woord.  

Vincent van Gogh heeft ook de Lieshoutse molen De Vogelenzang vastgelegd. Tijdens zijn 
Nuenense periode heeft Vincent van Gogh een kwart van al zijn werken geproduceerd. Dat hij 
in Nuenen en Eindhoven actief is geweest was algemeen bekend. Het feit dat hij op Laarbeeks 
grondgebied ook actief was, is tot op heden onderbelicht gebleven. 



Van Gogh expert Ton de Brouwer heeft op verzoek van Van Gogh Brabant de locaties van 
een aantal werken nader onderzocht en bevestigde het vermoeden over de rol die Molen de 
Vogelenzang hierin speelde. Reeds in 1912 vertelde zijn Eindhovense vriend Antoon 
Kerssemakers in de Groene Amsterdammer:  
“Zoo hebben wij verscheidene malen schilderexcursies gemaakt in Nuenen, onder meer naar 
dat oud-middeleeuwsch kapelletje, dat daar midden in den akker stond, en naar die mooie 
oude windmolen onder Lieshout, waar ik later nog bij hem zoo’n kranige forsche studie zag 
met die vierkante schaapjes onder langs de molen”. 

Logisch dus dat we dit feit, samen met de gemeente en VVV, op gaan pakken en dit onder de 
aandacht gaan brengen bij onze inwoners maar zeker ook bij onze bezoekers. 

 

Mariahout 

In Mariahout zijn de werkzaamheden rond het Oranjeplein begonnen. Een werkgroep 
bestaande uit alle belanghebbenden is inmiddels bezig om van de officiële opening van het 
nieuwe plein, medio augustus/september, een groot feest voor iedereen te maken. Het 
bijzondere voor dit jaar is dat eea prima samen kan gaan met de viering van 75 jaar 
bevrijding. Aldaar wil met in de zomer uitgebreid stilstaan bij 75 jaar bevrijding. 
 

 
 

 

 

 


