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Goodiebags passantenhaven Aarle-Rixtel
Met ondersteuning van het Centramanagement Laarbeek en in samenwerking met gemeente
Laarbeek, VVV en Aarle Onderneemt zijn goodiebags ontwikkeld. Deze worden in de haven
van Aarle-Rixtel door medewerkers van Snoeperij Jantje uitgereikt aan passanten. De inhoud
van deze goodiebag is actueel en dus iedere week wel een beetje anders. Zo zit er
bijvoorbeeld altijd de Mooi Laarbeekkrant in, actuele gemeentelijke info, diverse fietsroutes,
het programma van het openluchttheater in Mariahout, het overzicht van exposities in het
Oude raadhuys op t Heuvelplein en wat typische Laarbeekse hebbedingetjes Het eerste
exemplaar is begin mei overhandigd. Zie onze website onder het tabblad publicaties voor
meer informatie.
Aarle Rixtel.
Op 15 mei is er in het kader van de masterclass Economie, georganiseerd door Provincie en
alle Peelgemeenten, in Aarle-Rixtel een schouw gelopen door een 20-tal deelnemers aan deze
masterclass. De groep bestond dus uit allemaal deskundigen op het gebied van inrichting
centra, ruimtelijke ordening en economische zaken. Doel was om te bezien wat er in het
centrum, het winkelgebied van Aarle-Rixtel zou kunnen worden gedaan op het gebied van
inrichting en toekomstbestendigheid op gebied van winkelaanbod, woon-werkverhouding,
verkeersproblematieken en recreatie. De bevindingen vanuit deze schouw kunnen we prima
gebruiken voor het maken van de juiste keuzes in de toekomst.
Mariahout
In Mariahout zijn de werkzaamheden rond het volledig vernieuwen van het Oranjeplein in de
eindfase. Een werkgroep bestaande uit alle belanghebbenden is inmiddels bezig om van de
officiële opening van het nieuwe plein 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. Op
zondag 8 september zal het feest zijn op het Oranjeplein met de officiële opening, muziek,
optredens, kinderactiviteiten en een gezellige Picnick op het Plein! Het ondernemersfonds
steunt deze activiteit met een donatie van zowel ZLTO als het Centramanagement Laarbeek.

Beek en Donk .
Op het heuvelplein hangen sinds 28 mei nieuwe fleurige hanging baskets aan zo’n 25
lantaarnpalen. Dit geeft niet alleen een geweldig mooi en fleurig beeld maar levert ook een
prima bijdrage aan de biodiversiteit van de omgeving.
Bij de samenstelling van de bloemenkeuze voor deze baskets is hier bewust naar gekeken en
is er gekozen voor oa Petunia’s en Bidens. Deze 2 plantensoorten zijn zeer geliefd bij diverse
insectensoorten en vlinders en dragen zodoende ook een beetje bij aan het in stand houden
hiervan.

