
 
  

 

In de steigers – 3 
(maart 2019) 

 

 

Tijdens de deze maand gehouden bestuursvergadering bleek dat onze centrummanager bij 
heel veel projecten betrokken is. Met de hem toegemeten tijd (16 uur/week) is het voor hem 
veelal niet mogelijk de projecten ook zelf uit te voeren. Hij treedt wel op als verbindende 
factor. Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad van 1 maart jl. (te lezen via de link op 
de pagina ‘Publicaties’ van onze website). 

 

AED-buitenkast Sparta 25 
 
Wij zullen samen met ZLTO de kosten voor plaatsing van deze kast voor onze rekening 
nemen. De kast wordt door AED Laarbeek geplaatst als het AED-apparaat van Sparta 25 is 
vernieuwd.  

 
Koningsnacht/Koningsdag Heuvelplein 

Met de aanvragers vindt thans overleg plaats over enkele nog niet duidelijke punten in de 
begroting. Zodra die punten zijn toegelicht, bespreken we als bestuur welke bijdrage we dit 
jaar aan dit project zullen geven. 

 
Piet van Thielplein. 

Samen met gemeente, ondernemers, bewoners,vastgoed en andere direct betrokkenen worden 
plannen ontwikkelt voor de herinrichting van dit plein. Deze plannen zullen zoals het er nu 
uitziet rond de zomer van dit jaar gereed zijn. Realisatie zal naar verwachting plaatsvinden in 
het eerste kwartaal van 2020.  
  

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. De 
verhuizing van Jan Linders naar de huidige locatie van ’t Anker is vooralsnog op losse 
schroeven te komen staan. Binnen de gemeente wordt opnieuw bezien wat met deze locatie te 
doen.   

  



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?  

Op 15 mei zal in Aarle-Rixtel een schouw worden gehouden door een aantal door de 
provincie aangetrokken deskundigen. Doel is om te bezien wat er in Aarle-Rixtel moet 
worden gedaan of zou kunnen worden gedaan op het gebied van Retail en Recreatie.   

 
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. 
 
  
 
Vergroening schoolpleinen basisscholen 
 
Daltonbasisschool 't Otterke wil graag het schoolplein opwaarderen tot een groen, natuurlijk, 
leerrijk ontmoet- en beweegplein. Meer groen zorgt voor meer rust, mogelijkheden voor  
buitenlessen, minder pestgedrag en betere leerresultaten. Wij hebben besloten in voorkomend 
geval daarvoor een bedrag ter beschikking te stellen. Daarmee hebben we de weg vrijgemaakt 
voor cofinanciering, een vereiste om van andere organisaties ook een bijdrage te ontvangen. 
De verwachting is dat t.z.t. de andere basisscholen van Laarbeek ook voor deze aanpassing 
van hun schoolplein zullen kiezen. Wij houden ook met het steunen van deze aanvragen 
rekening. 

 

Veiligheid  

Op maandag 13 mei zal er om 19.00 uur een vervolgbijeenkomst ‘roofovervallen’ 
plaatsvinden op het gemeentehuis van Laarbeek. Zie ook onze website:  
http://centramanagementlaarbeek.nl/publicaties . 
 
 
Het project ‘Veilig ondernemen’ verloopt voorspoedig. In de volgende ‘in de steigers’ zal 
daar meer informatie over worden gegeven. 

 


