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1. INLEIDING

Opstarten centramanagement Laarbeek
De Gezamenlijke Ondernemers Organisaties Laarbeek (GOOL) heeft in samenwer-
king met de gemeente en de Kamer van Koophandel Brabant het initiatief genomen
om centramanagement voor de Laarbeekse centra Beek en Donk (Piet van Thielplein
en Heuvelplein), Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout op te starten.

Tijd is rijp voor verbreding en professionalisering samenwerking
De eerste fundamenten voor centramanagement zijn al goed neergelegd. Zo is er
onder de koepel van de GOOL al sprake van een structurele samenwerking en is er
op initiatief van de GOOL een Stichting Centramanagement Laarbeek ingesteld.
Daarnaast is er door de GOOL al een notitie opgesteld ‘Vijf kernen, één centrumbe-
leid’ (2009) waarin een eerste inventarisatie van de ambities gemaakt is. Dankzij de
verrichte werkzaamheden is de tijd nu rijp om de samenwerking te verbreden en te
professionaliseren.

Nu behoefte aan op maat gesneden plan van aanpak
De ambities van ondernemersorganisaties en andere locale actoren op kernniveau
en de gemeente dienen vertaald te worden in één gezamenlijk plan van aanpak
centramanagement voor de Laarbeekse centra. Voorliggend rapport is hier het re-
sultaat van.

Totstandkoming plan van aanpak
Het opstellen van het plan van aanpak is gebeurd in nauwe samenspraak met de
Begeleidingscommissie centramanagement Laarbeek. Daarnaast zijn er gesprekken
gevoerd over de Laarbeekse centrumgebieden met publieke- en private partijen. Een
overzicht van de gesprekspartners is opgenomen in bijlage 1. Het plan van aanpak is
op 20 juli 2010 in concept gepresenteerd aan de begeleidingscommissie. Vervolgens
is op 11 oktober 2010 de concept-eindrapportage besproken met de commissie. Op
basis van de beide stappen is het plan van aanpak definitief gemaakt.

De kaders
Voor de ontwikkeling van de centrumgebieden in Laarbeek zijn er diverse beleids-
nota’s, notities en rapporten beschikbaar die als kader dienen voor het centramana-
gement:
• Vijf kernen – één centrumbeleid – Een projectconcept als opstap naar een Laar-

beeks centrummanagement (2009)
• Koopstromenonderzoek SRE (2009)
• Beleidsplan 2009 – 2012 Toerisme en Recreatie Laarbeek (2008)
• IDOP Beek en Donk (2008)
• IDOP Lieshout (2008)
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• Laarbeek, Waterpoort van de Peel (2007)
• Zorg om het Dorp Mariahout – een levensloopbestendig dorp (2007)
• IDOP Mariahout (2006)
• Centrumvisie Aarle-Rixtel (2010)
• IDOP Aarle-Rixtel (2006)
• Economisch Actieplan Laarbeek (2005)
• Advies en actieplan versterking winkelstructuur (2000)

Leeswijzer
Achtereenvolgens komen in deze rapportage aan bod:
• De positionering van de gemeente Laarbeek in de regio, de analyse, positione-

ring en de gebiedsafbakening van de centrumgebieden in de gemeente (H 2).
• Centrale ambities en doelstellingen centramanagement Laarbeek en afzonderlij-

ke centrumgebieden (H 3).
• Het projectenprogramma centramanagement Laarbeek en de afzonderlijke cen-

trumgebieden (H 4).
• De organisatie van het centramanagement (H 5).
• De vervolgstappen (H 6).
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2. POSITIONERING GEMEENTE LAARBEEK EN CENTRUM-
GEBIEDEN

Om de koers van het centramanagement te kunnen bepalen, is het van belang dat
de identiteit en de positie van de gemeente en de afzonderlijke kernen helder is. In
dit hoofdstuk wordt hier invulling aan gegeven. Op gemeentelijk- en op kernniveau
worden de ambities bepaald, de begrenzing van de centrumgebieden wordt aange-
geven en is er vanuit het economisch functioneren bezien een SWOT-analyse opge-
steld. De basis hiervoor vormen de gesprekken die in het kader van dit onderzoek
gevoerd zijn, de IDOP’s en andere onderliggende rapporten en notities zoals ge-
noemd in de inleiding. De SWOT-analyse is niet uitputtend, alleen de in het kader
van deze opdracht relevante én praktische items zijn in de analyse meegenomen.

2.1 Gemeente Laarbeek

Inleiding
De gemeente Laarbeek is gelegen ten noorden van Helmond en telt circa 21.700
inwoners. Hiervan wonen er ongeveer 9.800 in Beek en Donk, 5.700 in Aarle-Rixtel,
4.400 in Lieshout en 1.900 in Mariahout. Iedere kern heeft een eigen centrum, enkel
Beek en Donk heeft twee centra: het Heuvelplein in Beek en het Piet van Thielplein
in Donk.

Profilering Laarbeek
Laarbeek profileert zich als ‘Waterpoort van de Peel’. De gemeente ligt op de krui-
sing van verschillende waterwegen en beschikt over een broekgebied, meerdere
waterlopen, vennen en poelen, een gracht en grondwaterwingebied. De kracht van
Laarbeek zit in haar landelijke uitstraling (ruimte, groen), authenticiteit, gastvrij-
heid, kleinschaligheid en rust. De vier kernen hebben ieder hun eigen bijzonderhe-
den: Aarle-Rixtel is een dorp met karakter vanwege de monumentale panden, Beek
en Donk staat bekend om haar groene uitstraling en de mooie Muziektuin, Lieshout
is verbonden met de bierbrouwerij van Bavaria en Mariahout is een bezoek waard
vanwege de Mariagrot en het openluchttheater. Verspreid over de kernen zijn er
verschillende kwaliteitsvolle horecavoorzieningen gevestigd. Bovendien zijn er in het
buitengebied een aantal trekkers aanwezig zoals het Kasteel Croy en Herberg de
Brabantse Kluis. Via diverse fiets- en wandelroutes is het mogelijk de kernen in de
gemeente en het aantrekkelijke buitengebied te verkennen.
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Voorzieningenaanbod Laarbeek
In de gemeente Laarbeek is ruim 25.000 m² wvo1 detailhandel gevestigd, verspreid
over 107 verkooppunten. Verder zijn er 46 horecazaken en 38 dienstverlenende be-
drijven aanwezig. Ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal is
het aanbod in de dagelijkse artikelensector redelijk op niveau en het aanbod in de
niet-dagelijkse artikelensector beperkt. Uit het koopstromenonderzoek SRE 2009
blijkt dat zowel de koopkrachtbinding in de dagelijkse artikelensector (77%) als in
de niet-dagelijkse artikelensector (27%) ten opzichte van omliggende gemeenten en
landelijke referenties laag ligt.

Positionering en ambitie van de gemeente Laarbeek binnen de regio
De dorpen in de gemeente Laarbeek hebben met name een boodschappenfunctie.
Naar de toekomst toe wordt er naar gestreefd de verzorgingsfunctie van de ver-
schillende dorpen voor de eigen inwoners van de gemeente te behouden en te ver-
sterken. Hierbij ligt de nadruk op gemak en compleetheid in het dagelijks bood-
schappenaanbod.

De dorpen in de gemeente Laarbeek hebben ieder een eigen profiel, uitstraling en
aantrekkingskracht. De dorpen zijn complementair aan elkaar: zij kunnen op geheel
eigen wijze ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. Denk bijvoorbeeld aan
de Mariagrot en het Openluchttheater in Mariahout, de Bavariabrouwerij in Lies-
hout, de passantenhaven in Aarle-Rixtel en het Heuvelplein in Beek. De ambitie is
erop gericht daar waar mogelijk de bovenlokale verzorgingsfunctie verder uit te
bouwen. Dit gebeurt onder andere door het verbinden van de lokale kwaliteiten,
het versterken van toerisme, marketing, promotie, de evenementenfunctie en de
horecafunctie. De eigen identiteit van de dorpen dient hierin nadrukkelijk tot uiting
te komen.

SWOT-analyse gemeente Laarbeek
Sterke punten

• Profilering als ‘Waterpoort van de Peel’.

• Aantal sterke evenementen met bovenlokale aantrekkingskracht.

• Bijzondere kwaliteiten buitengebied: landelijke uitstraling.

• Aantal trekkers aanwezig in buitengebied zoals Kasteel Croy en Herberg de Brabantse Kluis.

• Draagvlak voor centramanagement aanwezig.

• Goed overleg tussen horeca en gemeente.

Zwakke punten

• Ontbreken van actuele visie op de detailhandelsstructuur.

• Relatief veel koopkrachtafvloeiing.

• Kansen laten liggen verplaatsing supers Lieshout en Aarle-Rixtel.

• Daghoreca ondervertegenwoordigd.

• Te weinig prioriteit bij PR / Promotie: onbekend maakt onbemind.

• Evenementen nauwelijks onderlinge synergie.

• Vergunningen worden onvoldoende kritisch beoordeeld.

                                                     
1 Winkelvloeroppervlak
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• Organisatiegraad niet altijd optimaal (m.n. Lieshout).

• Ondernemers zijn gemiddeld genomen niet goed geïnformeerd.

Kansen

• Actualiseren detailhandelsstructuurvisie zodat er beter gestuurd kan worden op marktontwikke-

lingen.

• Versterken horecafunctie (o.a. Heuvelplein Beek en de Heuvel in Lieshout).

• Verbeteren inrichting centrumgebieden: aankleding entrees, groen, straatmeubilair, verblijfskwali-

teit pleinen.

• Versterken van promotie / marketing / PR: uitbrengen magazine, nieuwe arrangementen, inzetten

communicatiemiddelen, activeren VVV agentschap, productontwikkeling.

• Verbinden van toeristisch-recreatieve producten.

• Opstellen evenementenbeleid en afstemmen evenementenkalender.

• Organiseren nieuw gemeentelijk evenement.

• Betekenis Bavaria kan nog meer uitgenut worden, ook door centramanagement.

• Lokale horeca betrekken bij (grote) evenementen.

• Klimaat voor startende ondernemers verbeteren / broedplaatsfunctie stimuleren.

• Flexibiliteit in bestemmingsplannen (bestemmen centrumdoeleinden zodat zowel detailhandel als

horeca ontwikkelingsmogelijkheden heeft).

• Uniformiteit in winkelopeningstijden.

• Samenwerking ondernemers versus gemeente gaat steeds beter, ontwikkelt zich positief.

• Communicatie verbeteren: nieuwsbrief uitbrengen, themabijeenkomsten organiseren, website.

Bedreigingen

• Winkelvoorzieningen verdwijnen: leefbaarheid in het geding.

• De weekmarkt functioneert in een aantal kernen matig.

• Gemeenschapshuizen beperken ontwikkelingsmogelijkheden horeca.

2.2 Piet van Thielplein

Positionering en ambitie van het Piet van Thielplein
Het Piet van Thielplein vormt het belangrijkste winkelconcentratiegebied in de ge-
meente. Het plein kan getypeerd worden als een functioneel winkelplein met een
relatief groot aanbod aan non-food artikelen en beperkt ondersteunende horeca en
dienstverlening (24 winkels, 3 horecazaken en 5 dienstverlenende bedrijven). Be-
langrijke trekkers vormen Plus, Hema en Zeeman. De ambitie van het Piet van Thiel-
plein is om haar positie als belangrijkste winkelconcentratiegebied binnen de ge-
meente te versterken.
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SWOT-analyse Piet van Thielplein
Sterke punten

• Belangrijkste winkelconcentratie in de gemeente.

• Aantal sterke trekkers op het plein, ook in de non-food branche (o.a. Hema, Zeeman).

• Ruime, gratis parkeermogelijkheden dichtbij de winkels.

• Goede bereikbaarheid.

• Nieuw elan ondernemersvereniging: steeds meer organiserend vermogen.

Zwakke punten

• Postkantoorlocatie belemmert de zichtlijnen.

• Winkelondersteunende horeca te beperkt aanwezig.

• Matige uitstraling / verouderde inrichting plein.

• Op sommige momenten parkeerproblemen doordat bewoners op het plein parkeren.

• Aanvraag vergunningen kan beter (braderie kan niet georganiseerd worden omdat er al een an-

dere vergunning voor de betreffende dag vergeven is).

Kansen

• Eventuele versterking winkelaanbod en winkelondersteunende horeca.

• Herinvulling locatie postkantoor (als verbindende schakel Koppelstraat).

• Verbetering uitstraling plein: groenvoorzieningen, bestrating, meubilair, vlaggen.

• Verbeteren bestaande evenementen en nieuwe weekendevenementen organiseren.

• Gezamenlijk adverteren.

• Onderscheid kort- en langparkeren (aanwijzen langparkeerlocatie).

• Aanleggen zebrapad tussen Koppelstraat en Piet van Thielplein.

• Aanleggen van verkeersdrempels op het plein.

Bedreigingen

• Afname voorzieningenaanbod kleinere kernen (bedrijfsopvolging, schaalvergroting).

• Concurrentiepositie, ook in de regio.

Gebiedsafbakening Piet van Thielplein
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2.3 Heuvelplein

Positionering en ambitie Heuvelplein
Het Heuvelplein is een authentiek, aantrekkelijk plein met een goed geoutilleerd
boodschappenaanbod en een sterker accent op horeca. Op het Heuvelplein zijn 23
winkels, 4 horecazaken en 11 dienstverlenende bedrijven aanwezig. Het gevestigde
horeca-aanbod heeft met name een avondfunctie. De belangrijkste trekkers zijn
EMTÉ en Jan Linders. Het Heuvelplein wil zich naar de toekomst toe ontwikkelen tot
aantrekkelijk verblijfsplein door een versterking van het horeca-aanbod en het ver-
beteren van de verblijfskwaliteit.

SWOT-analyse Heuvelplein
Sterke punten

• Authentieke uitstraling plein.

• Supermarkten vormen trekkers voor het plein (Emté en Jan Linders).

• Belangrijke horecafunctie.

Zwakke punten

• Tweedelige structuur met weinig samenhang.

• Winkels liggen enigszins verspreid.

• Heuvelpassage geen relatie met het plein en niet attractief.

• Verblijfsklimaat kan nog verbeterd worden.

• Redelijk goede organisatiegraad, maar daadkracht en samenwerking beperkt.

Kansen

• Woningbouw Beekse Akkers (circa 800 woningen).

• Positieve ontwikkeling horeca stimuleren, daghoreca versterken, uitbreiding terrassen ook in relatie

tot plein.

• Meer harmonie tussen parkeer- en verblijfsfunctie.

• Centrale blikvanger plaatsen op plein.

• Speelvoorzieningen creëren.

• Uitbouwen evenementenaanbod.

• Activiteiten rondom kermis en horeca uitbouwen.

• Verbeteren bewegwijzering.

Bedreigingen

• Afname voorzieningenaanbod kleinere kernen (bedrijfsopvolging, schaalvergroting).

• Concurrentiepositie.
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Gebiedsafbakening Heuvelplein

2.4 Centrum Aarle-Rixtel

Positionering en ambitie centrum Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel beschikt over een langgerekt, authentiek dorpslint (de Dorpsstraat) met
een winkelfunctie voor de eigen kern en bijzondere horecazaken die een kernover-
stijgende functie hebben. In het centrum van Aarle-Rixtel zijn 17 winkels, 12 horeca-
zaken en 8 dienstverlenende bedrijven gevestigd. Commerciële voorzieningen en
woningen wisselen elkaar af in de Dorpsstraat. De supermarkt heeft weinig meer-
waarde voor de winkelstructuur omdat deze afzijdig gelegen is in het zuidelijk deel
van de Dorpsstraat. Bijzonder is het relatief sterke horeca-aanbod in het centrum en
de passantenhaven in het dorp met een toeristische functie, grenzend aan het oos-
telijke uiteinde van de Dorpsstraat. In Aarle-Rixtel is het streven gericht op het creë-
ren van een compact dorpscentrum met een sterk boodschappenaanbod voor de
inwoners van Aarle-Rixtel. De toeristisch-recreatieve functie kan nog verder versterkt
worden door het aanpakken van de passantenhaven en het intensiveren van de
promotie en de marketing.
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SWOT-analyse centrum Aarle-Rixtel
Sterke punten

• Attractieve, historische bebouwing.

• Nog redelijk compleet winkelaanbod.

• Aanwezigheid van goede horecazaken met een bovenlokale aantrekkingskracht.

• Relatie Passantenhaven.

• Sterke en actieve ondernemersvereniging.

Zwakke punten

• Supermarkt heeft weinig meerwaarde dorpsstructuur.

• Winkellint wordt onderbroken door woningen.

• Oversteekbaarheid Dorpsstraat wordt belemmerd door hard rijdend verkeer.

• Parkeerfunctie Dorpsstraat niet optimaal, verscholen parkeermogelijkheden achterzijde winkellint.

Kansen

• Creëren compact dorpscentrum, mogelijkheden onderzoeken om supermarkt te verplaatsen.

• Verblijfsklimaat versterken door gezellig groen, terrassen, straatmeubilair, bloembakken.

• Versterken toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht door uitbreiden passantenhaven, versterken

evenementenaanbod, arrangementen, promotie en PR, horeca op de kaart zetten, relaties met het

buitengebied versterken.

• Stimuleren veilige verkeerssituatie: ingrepen snelheid te verminderen.

• Verbeteren straatparkeren in combinatie met verwijzen achterliggende parkeerplaatsen.

Bedreigingen

• Afname voorzieningenaanbod kleinere kernen (bedrijfsopvolging, schaalvergroting).

• Concurrentiepositie.

Gebiedsafbakening centrum Aarle-Rixtel



Hoofdstuk 212

2.5 Centrum Lieshout

Positionering en ambitie centrum Lieshout
De kern Lieshout heeft een beperkt aantal dorpsvoorzieningen die gericht zijn op
het boodschappen doen voor de eigen bevolking. De voorzieningen zitten sterk
verspreid over de Dorpsstraat, Heuvel en Molenstraat. In het centrum van het dorp
zijn 9 winkels, 7 horecazaken en 5 dienstverlenende bedrijven gevestigd. Aan de
noordzijde van de Dorpsstraat zit een solitaire Jumbo en aan de zuidzijde van de
Dorpsstraat bevindt zich de Heuvel waar enkele horecazaken aanwezig zijn. Opval-
lend is dat een vijftal zaken leegstaan in het centrum van Lieshout. Bijzondere trek-
ker in het dorp vormt de brouwerij van Bavaria in relatie tot de horeca op de Heuvel
(Bavaria Brouwerij Café). De ambitie voor het centrum van Lieshout vormt het creë-
ren van een compact dorpscentrum met een sterk boodschappenaanbod voor de
inwoners van Lieshout. De toeristisch-recreatieve functie kan nog versterkt worden
door de relatie met Bavaria te intensiveren en het verbeteren van het verblijfskli-
maat op de Heuvel.

SWOT-analyse centrum Lieshout
Sterke punten

• Aantrekkelijk Heuvelplein.

• Lokale verbondenheid met Bavaria.

• Dialectenfestival is een kwaliteit.

Zwakke punten

• Te weinig concentratie winkelvoorzieningen.

• Supermarkt heeft weinig meerwaarde dorpsstructuur (solitair gelegen).

• Horecavoorzieningen, zoals een grand café of een minihotel, worden gemist.

• Veel leegstand.

• Matige organisatiegraad via LIMO (Lieshoutse en Mariahoutse Ondernemers).

• Weinig lokale betrokkenheid en samenhang.

• Nauwelijks activiteiten in het centrum.

Kansen

• Clustering dagelijks winkelaanbod.

• Heuvelplein uitbouwen als centraal ontmoetingspunt (concentreren horeca-aanbod, mogelijkhe-

den leegstaande panden, VVV agentschap, Bavaria merchandise, gebruik kiosk, evenementen en

markt verplaatsen naar de Heuvel).

• Behoefte aan multifunctioneel dorpscafé met een grotere zaal (biljart, terras).

• Relatie met Bavaria verder versterken.

• Versterken organisatiegraad en samenwerking.

Bedreigingen

• Afname voorzieningenaanbod kleinere kernen (bedrijfsopvolging, schaalvergroting).

• Concurrentiepositie.
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Gebiedsafbakening centrum Lieshout

2.6 Mariahout

Positionering en ambitie Mariahout
Mariahout heeft nog enkele publieksgerichte voorzieningen ter verzorging van het
eigen dorp (7 winkels, 4 horecazaken en 1 dienstverlenend bedrijf), waarbij de su-
permarkt de basisvoorziening vormt. Dankzij de Mariagrot en het Openluchttheater
heeft de kern een toeristische aantrekkingskracht. Naar de toekomst toe wil Maria-
hout de leefbaarheid voor de inwoners in de kern in stand houden door het behou-
den van het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast wil ze haar toeristische poten-
tie beter benutten door de synergie tussen de toeristische trekkers te vergroten en
de toeristische kernkwaliteiten meer uit te dragen.
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SWOT-analyse Mariahout
Sterke punten

• De Mariagrot en het openluchttheater hebben toeristische potentie en regionale aantrekkings-

kracht.

• De huidige voorzieningen ‘dragen’ de leefbaarheid van het dorp.

• Enorme betrokkenheid dorp en onderlinge cohesie.

• ‘Zorg om het dorp’ actieve organisatie.

Zwakke punten

• Ruimtelijke en fysieke knelpunten centrum (o.a. garage).

• Oranjeplein heeft niet de uitstraling van een centraal dorpsplein.

• (Beperkte) leegstand.

• Onvolledig aanbod dankzij beperkt draagvlak.

• Verkeersfunctie Mariastraat: hier wordt relatief hard gereden.

• Matige organisatiegraad via LIMO.

Kansen

• Oranjeplein: creëren centraler dorpshart met meer levendigheid.

• Renovatie openluchttheater.

• Beleid ontwikkelen voor vrijkomende grond / panden centrum.

• Synergie creëren in toerisme en recreatie: openluchttheater, Mariagrot, horeca.

• Vanuit draagvlak ‘Zorg om het dorp’ en openluchttheater kan samenwerking verder uitgebouwd

worden.

Bedreigingen

• Afname voorzieningenaanbod kleinere kernen (bedrijfsopvolging, schaalvergroting).

• Concurrentiepositie.

Gebiedsafbakening Mariahout
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2.7 Resumé: positionering en ambitie centrumgebieden

In onderstaand schema is kernachtig weergegeven hoe de centrumgebieden ten
opzichte van elkaar gepositioneerd worden en wat de ambitie vormt per centrum-
gebied.

Centrumgebied Positionering Ambitie

Piet van Thielplein • Belangrijkste winkelconcentratiegebied

in de gemeente.

• Functioneel winkelplein met een relatief

groot aanbod aan non-food artikelen en

beperkt ondersteunende horeca en

dienstverlening.

Positie als belangrijkste winkel-

concentratiegebied binnen de

gemeente versterken.

Heuvelplein • Authentiek plein met vooral een bood-

schappenfunctie en een sterker accent op

horeca (zowel dag- als avondhoreca).

Ontwikkelen tot aantrekkelijk

verblijfsplein door een verster-

king van het horeca-aanbod en

het verbeteren van de verblijfs-

kwaliteit.

Aarle-Rixtel • Authentiek dorpslint met een winkel-

functie voor de eigen kern.

• Bijzondere horeca-elementen met een

kernoverstijgende functie.

• Toeristische relatie met passantenhaven.

Creëren van een compact dorps-

centrum met een sterk bood-

schappenaanbod voor de eigen

inwoners en een versterking van

de toeristisch-recreatieve functie

door het aanpakken van de pas-

santenhaven en het intensiveren

van de promotie en marketing.

Lieshout • Beperkte dorpsvoorziening gericht op

boodschappen doen voor de eigen be-

volking.

• Bijzondere potenties Bavaria-brouwerij

ook in relatie tot Heuvel.

Creëren van een compact dorps-

centrum met een sterk bood-

schappenaanbod voor de eigen

inwoners en een versterking van

de toeristisch-recreatieve functie

door de relatie met Bavaria te

intensiveren en het verbeteren

van het verblijfsklimaat.

Mariahout • Dorpssupermarkt als basisvoorziening.

• Eigen toeristische aantrekkingskracht.

Het huidige voorzieningenniveau

in stand houden en de toeristi-

sche potentie beter benutten

door de synergie tussen de toeris-

tische trekkers te vergroten en de

toeristische kernkwaliteiten meer

uit te dragen.
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3. CENTRALE AMBITIE EN DOELSTELLINGEN

Ambitie centramanagement
In de aanloop naar dit plan van aanpak is het ambitieniveau in de gesprekken met
de begeleidingscommissie en in de gesprekkenronde nadrukkelijk naar voren geko-
men. Op basis hiervan is de ambitie als volgt geformuleerd:
De ambitie is om in samenwerking tussen gemeente en ondernemers de aantrekke-
lijkheid en aantrekkingskracht van de Laarbeekse centra in complementariteit2 te
vergroten, vertaald in een versterking van het economisch functioneren en de bele-
vingswaarde, voor de inwoners, ondernemers en bezoekers aan de gemeente Laar-
beek. Het centramanagement vervult hierbij een brugfunctie tussen de gemeente en
de afzonderlijke kernen.

Focus op centrumgebieden
De focus ligt vanwege de gebiedsgerichte insteek op de centrumgebieden. Dit
neemt echter niet weg dat vanuit de relaties met andere economische activiteiten
(o.a. evenementen, toerisme, bedrijventerreinen, promotie) vanuit het centrum na-
drukkelijk de samenhang hiermee moet worden opgezocht.

Gezamenlijke doelstellingen prioritair
In de doelstellingen van het centramanagement ligt de prioriteit bij de gezamenlijke
doelstellingen van de centra. De overkoepelende doelstellingen voor het centrama-
nagement luiden als volgt:
• Versterken van de verzorgingsfunctie van de verschillende gebieden voor mini-

maal de eigen inwoners van de gemeente en daar waar mogelijk versterken van
de bovenlokale verzorgingsfunctie.

• Streven naar complementariteit tussen de centra waarbij het geheel meer is dan
de som der delen.

• Versterken van de economische functie van de centrumgebieden (wisselwerking
tussen detailhandel, horeca, recreatie en toerisme).

• Nadrukkelijk de wisselwerking (synergie) opzoeken met de toeristische functies
in de gemeente, omdat deze van belang zijn voor het economisch functioneren
van de centrumgebieden.

• Versterken samenwerking en centrale regie op het gebied van marketing, pro-
motie en evenementen.

• In stand houden / verbeteren bereikbaarheid en parkeren.
• Verbeteren van de aankleding en uitstraling van de centrumgebieden.
• In stand houden van leefbare, veilige en schone centrumgebieden die voor een

ieder goed toegankelijk zijn.

                                                     
2 Hiermee wordt bedoeld dat de dorpen op een eigen wijze ten opzichte van elkaar gepositioneerd

worden.
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• Versterken en intensiveren van de samenwerking met centrale regie tussen
overheid en bedrijfsleven.

• Optimaliseren van de organisatiegraad van ondernemers in de kernen.

Uitwerking naar individuele doelstellingen per gebied
Vanuit de gezamenlijke doelstellingen moet ook richting worden gegeven aan de
afzonderlijke doelstellingen per gebied / centrum. Hier zitten bij de uitwerking ook
de verschillen tussen de centra.

Beoogd resultaat
Het beoogd resultaat is:
• Identiteit dorpen uitdragen onder de noemer Laarbeek.
• Leefbaarheid kernen waarborgen.
• Meer organiserend vermogen, beter contact tussen gemeente, ondernemers en

vastgoedeigenaren.
• Heldere communicatiestructuren.
• Verhogen verblijfswaarde.
• Meer bezoekers en langere verblijfsduur.
• Toename bestedingen en werkgelegenheid.
• Meer synergie tussen evenementen, toerisme en voorzieningen.
• Verbetering promotie / PR en evenementenkalender.
• Bundelen van kennis en budgetten.

Realisatie met een praktische, uitvoeringsgerichte organisatie
Het centramanagement Laarbeek dient vooral neergezet te worden als een prakti-
sche, uitvoeringsgerichte organisatie zonder te vervallen in een vergadercultuur
zonder duidelijke doelen. Naast (pragmatisch) beleid en coördinatie houdt men zich
vooral bezig met projecten en projectmatig werken.

Uitgangspunt centramanagement: voortbouwen op het goede
In Laarbeek zijn momenteel al veel zaken op kernniveau goed geregeld die een soli-
de basis bieden voor het centramanagement. Voorbeelden hiervan zijn de organisa-
ties ‘Zorg om het dorp’ in Mariahout en de sterke ondernemersvereniging in Aarle-
Rixtel. Hetgeen wat momenteel al goed geregeld is, moet vooral zo blijven. Uit-
gangspunt van het centramanagement is voortbouwen op het goede en aanpakken
van zaken die verbetering behoeven, bij voorkeur vanuit een gecoördineerde aan-
pak.

Draagvlak: positief op basis van gesprekkenronde
Naar aanleiding van de gesprekkenronde met winkeliers en horeca-ondernemers op
kernniveau en de gemeente kan er geconcludeerd worden dat er voldoende draag-
vlak is voor het invoeren van centramanagement in de gemeente Laarbeek. Enkel bij
de vastgoedeigenaren is het draagvlak nog beperkt. De vastgoedsector kan eventu-
eel op een later moment nog aangehaakt worden op het centramanagement.
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4. PROJECTENPROGRAMMA

4.1 De indeling van de thema's voor het centramanagement

In dit hoofdstuk wordt het projectenprogramma voor het centramanagement uit-
gewerkt. Zowel de uitkomsten uit de gesprekkenronde als de informatie uit de di-
verse rapporten zoals de IDOP’s en het Economisch Actieplan Laarbeek zijn meege-
nomen in het programma. De projecten worden gerubriceerd via de onderstaande
thema’s en werkgebieden:
• ruimtelijk-economische structuur;
• inrichting en beheer openbare ruimte, bereikbaarheid;
• promotie, marketing en evenementen;
• communicatie en draagvlak.

Onderscheid gemeentebrede projecten en gebiedsgerichte projecten
In de uitwerking van de projecten wordt een onderscheid gemaakt in de gemeente-
brede projecten (welke van belang zijn voor alle centra) en de gebiedsgerichte pro-
jecten. De basis voor het centramanagement zit juist in de gemeentebrede projec-
ten. Er is immers een aantal projecten te benoemen waar alle kernen baat bij heb-
ben en waar sprake is van een gemeenschappelijk doel. Deze projecten vragen om
een centrale coördinatie op gemeentelijk niveau. Tevens is het draagvlak op kernni-
veau te beperkt om deze projecten op deze schaal op te pakken. De gemeentebrede
projecten vormen de koepel en het kader voor de uitwerking van de gebiedsgerich-
te projecten. Dit wil zeggen dat op gemeenteniveau de koers wordt bepaald, en dat
deze op kernniveau verder wordt uitgewerkt. De uitwerking is uiteraard ook afhan-
kelijk van de organisatie en inbedding van het centramanagement op kernniveau.

Binnen de verdeling tussen de gemeentebrede en gebiedsgerichte projecten zal
vanuit het Stichtingsbestuur altijd bepaald dienen te worden welke projecten cen-
traal worden uitgevoerd en welke gebiedsgericht. In dit hoofdstuk gaan wij in op de
gemeentebrede en de gebiedsgerichte projecten. Het gaat hierbij om een voorlopig
programma dat uiteraard continu aan dynamiek en vernieuwing onderhevig kan en
mag zijn.

Quick-wins belangrijk
Voor het draagvlak van het centramanagement is het belangrijk om binnen het
projectenprogramma quick-wins te benoemen. Praktische projecten die snel tot
zichtbare resultaten kunnen leiden. In paragraaf 4.8 worden voorstellen gedaan
voor quick-wins, zowel op gemeentelijk- als op kernniveau.
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4.2 Gemeentebrede projecten

4.2.1 Ruimtelijk-economische structuur

Project: Vernieuwing detailhandels- en horecabeleid
Het vigerende detailhandelsbeleid voor de gemeente Laarbeek is gebaseerd op het
‘Advies en actieplan versterking winkelstructuur’ van DHV uit 2000. Momenteel
doen er zich een aantal ontwikkelingen voor die gevolgen hebben voor de gemeen-
telijke visie op de detailhandelsstructuur. Zo groeit het consumentendraagvlak in
Beek en Donk dankzij woningbouw op de Beekse Akkers (circa 800 woningen) en
spelen er initiatieven voor perifere detailhandelsvestiging. Daarnaast is uit de ge-
sprekkenronde gebleken dat er op kernniveau wensen zijn om het detailhandels-
aanbod en het horeca-aanbod verder te versterken, om zo de aantrekkelijkheid van
de afzonderlijke kernen te vergroten. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om de
winkelfunctie op het Piet van Thielplein te versterken en zijn er uitbreidingsmoge-
lijkheden voor detailhandel op het Heuvelplein dankzij de woningbouw op de Beek-
se Akkers? Kan het horeca-aanbod nog versterkt worden en zo ja, op welke plekken
dan? Om te kunnen beoordelen welke ontwikkelingsmogelijkheden er nu daadwer-
kelijk zijn voor detailhandel en horeca op kernniveau en om concrete verzoeken te
beoordelen, dient de gemeente haar huidige beleid inzake detailhandel en horeca
te herijken in een retailstructuurvisie. De verantwoordelijkheid voor het herijken van
het retailbeleid ligt bij de gemeente. Om draagvlak te creëren voor het beleid is het
echter van groot belang dat dit in nauwe samenspraak gebeurt met het centrama-
nagement. De gemeente kan de uitwerking van de retailstructuurvisie zelf op zich
nemen of hiervoor een externe partij inschakelen. De actuele retailstructuurvisie kan
ook gebruikt worden als aanjager voor gebiedsgerichte acties op het vlak van ont-
wikkeling en branchering. Binnen deze visie kunnen ook de mogelijkheden voor een
betere supermarktlocatie in Lieshout en Aarle-Rixtel worden onderzocht.

Project: Uniformiteit in winkelopeningstijden
Momenteel zijn de winkelopeningstijden nog niet in alle kernen van de gemeente
Laarbeek hetzelfde. Om duidelijkheid te scheppen voor de consument, kan het van
belang zijn dat de winkelopeningstijden tussen de kernen gestroomlijnd worden.
Het centramanagement dient hierin een sleutelrol te vervullen.

Project: Flexibiliteit bestemmingsplannen
Om de centrumgebieden in Laarbeek te versterken is het noodzakelijk om het vige-
rende bestemmingsplan te bezien op de (on)mogelijkheden. Veel panden in de cen-
trumgebieden hebben momenteel een detailhandelsbestemming, een horecabe-
stemming of een woonbestemming enzovoort. Daar waar functieverbreding of uit-
breiding van het aanbod gewenst is (bijvoorbeeld uitbreiding van winkelaanbod,
horeca-aanbod en/of dienstverlening) kan gekozen worden voor het wijzigen van de
bestemming in ‘centrumdoeleinden’. Op deze manier kan op een locatie zowel de-
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tailhandel, horeca als dienstverlening zich vestigen. Het centramanagement dient als
aanjager hiervoor via de ‘achterbannen’ de knelpunten te benoemen en te kijken
waar kansen aanwezig zijn voor meer flexibiliteit.

Project: Bedrijfsopvolging
In Laarbeek is de kans groot dat er een aantal winkels gaat sluiten wegens een ge-
brek aan bedrijfsopvolging. Veel huidige winkeleigenaren zijn kleine zelfstandigen
die overwegen in de nabije toekomst te stoppen. Opvolging is moeilijk te vinden,
mede doordat het steeds lastiger wordt om voldoende klanten te trekken en de
investeringskosten voor startende ondernemers erg hoog zijn. De verlaging van het
voorzieningenniveau die hiermee gepaard gaat, vormt een bedreiging voor de dor-
pen in Laarbeek. Het centramanagement zou het initiatief dienen te nemen om via
een eerste onderzoek inzicht te verkrijgen in de knelpunten rondom bedrijfsopvol-
ging. Dit kan via een enquête.
Hoewel de mogelijkheden om dit probleem aan te pakken beperkt zijn, kunnen er
een aantal acties worden benoemd die bijdragen aan het op peil houden van het
voorzieningenniveau in de kernen:
• Er kan een promotiecampagne gestart worden waarin de inwoners van Laarbeek

gestimuleerd worden te winkelen in hun eigen dorp.
• De randvoorwaarden voor winkelen in eigen dorp dienen zo aantrekkelijk mo-

gelijk gemaakt te worden, bijvoorbeeld door het creëren van een compact win-
kelcentrum, goede (gratis) parkeergelegenheid dichtbij de winkels, sfeer en ge-
zelligheid, veilige verkeerssituatie enzovoort. De projecten die voorgesteld wor-
den in dit plan van aanpak dienen hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

• Het starten van een winkel dient aantrekkelijk gemaakt te worden door het
activeren van een startersbeleid (zie onderstaand project).

Project: Stimuleren van startend ondernemerschap
Om het voorzieningenniveau in Laarbeek op peil te houden en de aantrekkings-
kracht van de kernen te vergroten, kan het centramanagement zich hard maken
voor het stimuleren van startend ondernemerschap in de gemeente. Dit is ook als
actiepunt opgenomen in het Economisch Actieplan Laarbeek. Startend onderne-
merschap kan op verschillende manieren worden gestimuleerd:



Hoofdstuk 422

• De informatievoorziening voor starters behoeft mogelijk verbetering, bijvoor-
beeld door een informatiefolder voor starters uit te brengen. Hierin kan infor-
matie opgenomen worden over huisvestingsmogelijkheden, een ‘vergunnin-
genwijzer’ enzovoort. Uiteraard dient deze informatie ook via de website van
het centramanagement en de gemeentelijke website beschikbaar te zijn.

• Het centramanagement kan een rol spelen in het huisvestingsbeleid door een
overzicht van leegstaande panden op te nemen op haar website en hierin actief
te bemiddelen tussen ondernemer en eigenaar.

• Jaarlijks kunnen er (naar gelang de behoefte) voorlichtingsbijeenkomsten geor-
ganiseerd worden om starters te informeren.

• Het centramanagement kan in samenwerking met de bedrijfscontactfunctionaris
bezien of er nog mogelijkheden zijn om de zichtbaarheid van de bedrijfscontact-
functionaris te verbeteren.

• De ministeries van EZ en SZW hebben in 2009 microfinanciering in Nederland
geïntroduceerd voor (startende) ondernemers die coaching en/of krediet nodig
hebben, maar moeite hebben die te vinden. De gemeente dient te beslissen hoe
de coaching wordt vormgegeven en hoe de lokale intake en adviesmodule
wordt ingericht. Het centramanagement kan de gemeente stimuleren hier actief
mee aan de slag te gaan en (startende) ondernemers op de hoogte te brengen
van de mogelijkheden.

4.2.2 Inrichting en beheer openbare ruimte, bereikbaarheid

Project: Praktische plannen voor inrichting openbare ruimte
De inrichting en de uitstraling van de centrumgebieden in Laarbeek kan nog verbe-
terd worden. De grootte van de ingreep is per gebied verschillend. Op het Piet van
Thielplein (Donk) en het Oranjeplein (Mariahout) is een complete herinrichting zeer
wenselijk en op het Heuvelplein (Beek) en de Heuvel (Lieshout) gaat het om het
verbeteren van de verblijfskwaliteit. Daarnaast kan in alle centrumgebieden de sfeer
en de uitstraling nog versterkt worden door een aantal kleinere ingrepen, zoals het
toevoegen van groen (bloembakken, ‘hanging baskets’ en/of bomen), het plaatsen
van nieuw straatmeubilair, het verbeteren van de verlichting en het accentueren van
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de entrees tot de centrumgebieden. Op gemeenteniveau dient voor de centrumge-
bieden in Laarbeek praktische plannen voor de inrichting opgesteld te worden (met
vooral verbeteringsvoorstellen), zonder de onderlinge synergie tussen de gebieden
uit het oog te verliezen. Vervolgens dient het centramanagement de plannen voor
de verdere herinrichting mede te initiëren en kan het centramanagement tevens een
rol spelen bij de communicatie over en het draagvlak voor de uitvoering.

Project: Opstellen beheerplan en beheervisie
Het centramanagement dient in samenwerking met de gemeente en de onderne-
mers het initiatief te nemen voor het opstellen van een gezamenlijke beheervisie en
–plan. In de beheervisie wordt opgenomen wat de wensen en eisen zijn ten aanzien
van beheer en belevingswaarde in de centra van Laarbeek. In de beheervisie wordt
aandacht besteed aan reclame-uitingen, uitstallingen, eenduidige feestverlichting en
sfeerverlichting, terrassenbeleid, ophalen vuilcontainers enzovoort. De beheervisie
wordt vertaald in een beheerplan waarin afspraken en regels (het beleid) vastgelegd
worden. In het beheerplan staat duidelijk omschreven wie (gemeente en onderne-
mers) waarvoor verantwoordelijk is. Niet alleen de handhaving van het beleid, maar
ook een goede communicatie en afstemming met en tussen ondernemers zijn uit-
eindelijk van groot belang om de belevingswaarde in het centra te borgen. De ver-
antwoordelijkheid hiervoor ligt gedeeltelijk op kernniveau. Een vast aanspreekpunt
bij de gemeente voor beheerszaken kan een goede communicatie en afstemming
bevorderen. Het beheerplan c.q. de visie kan ook als aanjager fungeren voor nieuwe
projecten onder de vlag van het centramanagement.

Project: Stimuleren van de gevel- en beeldkwaliteit
De uitstraling van de wanden en de gevels in een centrum (het verticale vlak) bepa-
len mede de attractiewaarde van een centrumgebied. Het centramanagement kan
via de contacten met de vastgoedeigenaren een stimulerende en activerende rol
spelen in het verbeteren van de gevel- en beeldkwaliteit. Deze rol kan op meerdere
niveaus worden opgepakt:
• inventarisatie verbeterpunten en stimuleren eigenaren;
• opstellen beeldkwaliteitsplan als richtinggevend kader;
• prijs voor de beste opgeknapte gevel of etalage;
• instellen stimuleringsfonds gevel- en beeldkwaliteit.

Project: Optimaliseren bereikbaarheid, verkeer en parkeren
Bereikbaarheid, parkeren en de verkeersfunctie zijn voor de economische positie van
de centra van groot belang. Met het oog hierop levert het centramanagement in-
breng in de discussie en heeft in deze een adviserende functie richting gemeente.
Het gaat bij bereikbaarheid, verkeer en parkeren immers met name om een publieke
taak. Daarnaast kan het centramanagement een belangrijke rol spelen bij het aan-
dragen van praktische voorstellen en oplossingen om knelpunten adequaat op te
lossen.
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In het kader van bereikbaarheid en parkeren zijn de volgende zaken voor het cen-
tramanagement van belang:
• De Mariastraat in Mariahout en de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel zijn beide drukke

doorgaande wegen waar relatief hard wordt gereden. Dit doet afbreuk aan de
winkelbeleving. De mogelijkheden voor verkeersremmende maatregelen (zoals
flitspalen, drempels) moeten worden bezien.

• Een herijking van het parkeerregime in de zin van het toevoegen van een blau-
we zone kan een oplossing zijn voor eventuele parkeerproblemen in de cen-
trumgebieden. Dit is met name interessant op het Piet van Thielplein. Mogelijk-
heden voor parkeeropvanglocaties voor langparkeerders (ondernemers en be-
woners) liggen hier in het verlengde van.

• Een optimale bewegwijzering naar de parkeerlocaties, met name de parkeerlo-
caties achter de winkels in Aarle-Rixtel, dient te worden bewerkstelligd.

• Continue zoektocht naar optimalisatie parkeren en bevoorrading.

4.2.3 Promotie, marketing en evenementen

Project: Vernieuwde en gezamenlijke aanpak promotie, evenementen en marketing
Laarbeek
De gemeente Laarbeek heeft voldoende te bieden om zich op toeristisch-recreatief
gebied op de kaart te zetten. Echter, wel kan de toeristische potentie van Laarbeek
nog beter worden benut. Dit wordt ook onderschreven in het Economisch Actieplan
Laarbeek. De gemeente Laarbeek heeft veel te bieden, maar dit wordt nog te wei-
nig uitgedragen. Verondersteld wordt dat de activiteiten inzake marketing en pro-
motie verder uitgebouwd kunnen worden, maar ook beter kunnen worden afge-
stemd. In een sterk concurrerende omgeving waarbij omliggende gemeenten zoals
Helmond en Gemert-Bakel op het gebied van promotie en marketing flink aan de
weg timmeren, zal een uitvoeringsgericht beleid op het gebied van promotie, mar-
keting en evenementen nodig zijn om de concurrentiepositie van Laarbeek te ver-
sterken.

Afstemming en coördinatie evenementen
De gemeente Laarbeek kent een uitgebreide evenementenkalender. Thans ont-
breekt het aan een goede afstemming en coördinatie tussen de evenementen. Er
zijn wel meerdere organisaties actief die zich bezighouden met het organiseren van
een evenement, maar een dwarsdoorsnede ontbreekt. Dit leidt niet tot een optimale
inzet en synergie van kennis, capaciteit en middelen.
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Werkgroep marketing, promotie en evenementen
Onder de vlag van het centramanagement kan een werkgroep promotie, marketing
en evenementen in het leven worden geroepen. Deze werkgroep draagt zorg voor
de gewenste afstemming, coördinatie, innovatie, kwaliteitsverbetering alsook voor
het streven naar kostenvoordelen op het gebied van promotie, marketing en eve-
nementen. Uiteraard dient het instellen van een werkgroep wel in goed voerleg met
de bestaande overlegstructuren (zoals de gemeentelijke werkgroep toerisme) te
gebeuren. In de op te richten werkgroep marketing, promotie en evenementen
dient de aandacht primair uit te gaan naar het bepalen van de toeristisch-
recreatieve kernkwaliteiten (het onderscheidende karakter) van Laarbeek. Dit vormt
immers de centrale boodschap in de marketing en promotie. De evenementen die
opgepakt worden in de werkgroep richten zich vooral op de profilering van Laar-
beek in zijn totaliteit.

Uitvoeringsplan promotie, marketing en evenementen Laarbeek
Vanuit de in te stellen werkgroep dient een praktisch uitvoeringsplan promotie,
marketing en evenementen Laarbeek opgesteld te worden. Het uitvoeringsplan kan
de volgende elementen bevatten:
• Gewenste identiteit en beeldmerk Laarbeek.
• Communicatiemiddelen om gewenste identiteit uit te dragen: slogan, banieren,

website etc.
• Uitbrengen magazine waarin Laarbeek als toeristisch-recreatieve gemeente op

de kaart wordt gezet (lokale bijzonderheden, winkelen, horeca, buitengebied).
• Nieuwe arrangementen opzetten. Bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes koppelen

aan lokale bezienswaardigheden en/of lokale horeca.
• Mogelijkheden om toeristisch-recreatieve producten beter met elkaar te verbin-

den.
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• Activeren VVV-agentschap om zo een informatiepunt te creëren voor toeristen
in de gemeente. Positionering van de VVV op gemeenteniveau en de gevolgen
hiervan op kernniveau (o.a. huisvesting).

• Eventueel realiseren van infopunten in de verschillende centrumgebieden waar-
op informatie over de detailhandel- en horecavoorzieningen en bezienswaar-
digheden in de verschillende centrumgebieden getoond wordt.

• Productontwikkeling: bijvoorbeeld promoten streekproducten en pakket samen-
stellen.

• Mogelijkheden bezien voor versterken zichtbare relatie tussen Bavaria en de
gemeente Laarbeek (o.a. tijdens evenementen) en daarnaast eventueel de mer-
chandise van Bavaria nog sterker neerzetten in de gemeente.

• Inventarisatie functie en kwaliteitsbeeld evenementen.
• Aanwijzen van mogelijke evenementenlocaties en het gebruik van de locaties,

bijvoorbeeld de kermis in Beek en Donk.
• Opzetten en beheer evenementenkalender.
• Nieuwe evenementen, kansen voor een betere synergie tussen de bestaande

evenementen en het versterken van de bestaande evenementen. Bijvoorbeeld
het dialectenfestival, een evenement met landelijke bekendheid, kan nog verder
uitgebouwd worden.

• Organisatie van een nieuw evenement wat de gemeente Laarbeek op de kaart
zet. De profilering van Laarbeek als ‘Waterpoort van de Peel’ en de muziek die
zo eigen is voor de dorpen in Laarbeek vormen aanknopingspunten voor het
thema van zo’n evenement. Eén centraal thema, op één centraal tijdstip, ge-
meentebreed georganiseerd, met aanhaking van alle dorpen.

• Mogelijkheden bezien voor het betrekken van de lokale horeca bij grotere eve-
nementen, zoals Bavaria Open Air of een kermis.

• Evaluatie en mogelijke verbeterpunten vergunningentoetsing gemeente Laar-
beek.

4.2.4 Communicatie en draagvlak

Project: Communicatieplan centramanagement
Communicatie over het centramanagement is niet alleen in de opstartfase van groot
belang om draagvlak te verwerven. De ondernemers, de leden en niet-leden van
ondernemersorganisaties, de eigenaren, de gemeente, de politiek en de bewoners
zullen met grote regelmaat op de hoogte gesteld en gehouden moeten worden van
de activiteiten van het centramanagement. Communicatie is niet alleen een middel
om te informeren, maar ook om het centramanagement intern te promoten en om
ondernemers en andere belanghebbenden te enthousiasmeren.

Voor de opstart van het centramanagement zal derhalve een beknopt communica-
tieplan opgesteld dienen te worden. In het plan kunnen de volgende onderwerpen
en deelonderwerpen aan de orde te komen:



Hoofdstuk 4 27

• Nieuwsbrief centramanagement: frequentie, inhoud, verspreiding etc.
• Website centramanagement: eventueel ondergebracht bij de website van de

GOOL of van de gemeente Laarbeek.
• Presentatie en informatieavonden centramanagement: frequentie, vaststellen

jaarplan centramanagement etc.
• Relatiebeheer centramanagement: afstemmen onderhoud contacten, functie

secretariaat.
• Monitoring en evaluatie centramanagement.
Het oppakken van de nieuwsbrief heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Project: Vergroten draagvlak in het eerste jaar
Het versterken van het draagvlak voor centramanagement bij ondernemers, ge-
meente en vastgoedeigenaren is van essentieel belang om centramanagement te
kunnen opstarten in Laarbeek. Draagvlak bij ondernemers is daarnaast ook nodig
om tot een structurele vorm van financiering te komen. Daarom heeft dit project
een hoge prioriteit voor het eerste jaar. In het eerste jaar dienen in ieder geval de
volgende zaken opgepakt te worden:
• Voorliggend plan wordt met het College en de Raad besproken.
• Er komt op korte termijn een bijeenkomst voor alle ondernemers in de centra

om voorliggend plan te presenteren. Expliciet wordt benadrukt dat de noodzaak
voor invoering van centramanagement en een ondernemersfonds hoog is. Daar-
naast worden de voortgang en de vervolgstappen van het centramanagement
besproken.

• Er worden lokale ambassadeurs ingezet om draagvlak te creëren bij onderne-
mers voor invoering van een ondernemersfonds.

• Een nieuwsbrief voor de ondernemers kan bijdragen aan het verbeteren van de
communicatie en het vergroten van het draagvlak. In het eerste jaar dienen ten
minste circa 3 nieuwsbrieven verspreid te worden onder alle ondernemers in de
centrumgebieden die de ondernemers informeren over de stand van zaken
rondom het centramanagement.

• Geleidelijk aan het draagvlak vergroten voor centramanagement bij eigenaren
door hen op de hoogte te brengen van de voortgang rondom centramanage-
ment en hen te betrekken in de projecten.

• Positieve communicatie bevordert het draagvlak. De quick-wins die geboekt zijn,
worden onder andere via de media duidelijk gecommuniceerd richting de on-
dernemers, de gemeente, de eigenaren en de bewoners van Laarbeek.

• Aan het einde van het eerste jaar licht het bestuur van het centramanagement
de geboekte resultaten (activiteiten en prioriteiten) van het centramanagement
toe.
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4.3 Piet van Thielplein

4.3.1 Ruimtelijk-economische structuur

Project: Versterking ruimtelijk-economische structuur
Er is voor het Piet van Thielplein een aantal acties te benoemen die bijdragen aan
een verbetering van de ruimtelijk-economische structuur:
• De aantrekkingskracht van het Piet van Thielplein kan nog vergroot worden

door het toevoegen van enkele winkels. Uit het Koopstromenonderzoek SRE
2009 blijkt dat consumenten nog o.a. kledingwinkels en een discountsupermarkt
missen. Ook wordt in dit onderzoek bevestigd dat consumenten nog daghoreca
missen op het Piet van Thielplein. Mogelijk is er marktruimte voor het toevoegen
van enkele winkels en daghorecavoorzieningen, omdat het Piet van Thielplein
de belangrijkste winkelconcentratie in de gemeente is en het inwonertal van
Beek en Donk de komende jaren nog gaat groeien. De retailstructuurvisie dient
hiervoor de kaders te scheppen.

• De postkantoorlocatie belemmert de zichtlijnen dankzij haar omvang en promi-
nente plaats op het plein en draagt in negatieve zin bij aan de uitstraling. Daar-
om is het van belang dat het centramanagement een actieve rol gaat spelen in
de mogelijke uitplaatsing van het postkantoor en de herontwikkeling van de lo-
catie als attractieve kop van het plein.

4.3.2 Inrichting en beheer openbare ruimte, bereikbaarheid

Project: herinrichting en opwaardering openbare ruimte en gevels
De sfeer en uitstraling van het Piet van Thielplein laat te wensen over. In het Koop-
stromenonderzoek SRE 2009 wordt de uitstraling, sfeer en gezelligheid door consu-
menten als belangrijkste verbeterpunt benoemd. De openbare ruimte van het Piet
van Thielplein dient aangepakt te worden om de uitstraling en sfeer van het plein te
verbeteren. Hiervoor dient een inrichtingsplan te worden opgesteld door de ge-
meente in samenwerking met het centramanagement. De lokale organisatie van het
Piet van Thielplein is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het plan. In
het kader van de opwaardering van de openbare ruimte op het Piet van Thielplein
dienen de volgende zaken meegenomen te worden:
• Bloemen en groen: aanplant van bomen, hanging baskets, bloembakken, gevel-

groen, etc..
• Plaatsen van straatmeubilair.
• Glascontainers zijn ongelukkig geplaatst en dienen verplaatst te worden.
• Het versmallen van de oprit van het Piet van Thielplein.
• Plaatsen van banieren en/of vlaggen.
• Terrassen: overleg over de mogelijkheden van extra terrassen / daghoreca, zowel

naar locatie als de regelgeving.
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• Gevelaanpak: aanspreken van ondernemers en eigenaren op de kwaliteit en
uitstraling gevels.

Project: Verbeteringsvoorstellen verkeer en parkeren
Op het gebied van verkeer en parkeren kan een aantal concrete aandachtspunten
voor het Piet van Thielplein worden benoemd. Deze aandachtspunten dienen door
het centramanagement meegenomen te worden.
• Op sommige momenten is de parkeerdruk op het Piet van Thielplein hoog door-

dat veel bewoners en ondernemers hun auto op het parkeerterrein parkeren.
Het invoeren van een blauwe zone behoort tot de opties, omdat lang parkeer-
ders dan geweigerd worden op het plein. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor
is, dat er in de buurt wel een alternatieve parkeeropvanglocatie voor langpar-
keerders geboden moet worden.

• Om het verkeer op het plein af te remmen, is het zinvol om verkeersdrempels
aan te leggen.

• Een zebrapad is wenselijk om de oversteekbaarheid van het plein naar de win-
kels aan de Koppelstraat te bevorderen.

4.3.3 Promotie, marketing en evenementen

Project: Uitbouwen activiteiten rondom marketing, promotie en evenementen
De ondernemers op het Piet van Thielplein hebben de ambitie om hun activiteiten
op het gebied van marketing, promotie en evenementen verder uit te bouwen. Dit
kan door de ondernemers in samenwerking met het centramanagement opgepakt
worden. Het betreft de volgende acties:
• Het Piet van Thielplein kan nog extra gepromoot worden door de ondernemers

gezamenlijk te laten adverteren in de gemeente Laarbeek.
• Een aantal bestaande evenementen, zoals de braderie, kunnen nog verder uit-

gebouwd worden. Tevens zouden er enkele nieuwe weekendactiviteiten opge-
zet kunnen worden, bijvoorbeeld een muziekevenement op het plein met een
aantal tappunten. Hiervoor kan de samenwerking opgezocht worden met de
horeca in Beek en Donk en verenigingen. Een belangrijk aandachtspunt bij het
organiseren van evenementen is de aanvraag van vergunningen. Hiervoor gaat
de werkgroep marketing, promotie en evenementen in gesprek met de gemeen-
te.

• Wellicht is het interessant om gezamenlijk met de ondernemers in Beek een
evenement te organiseren op een centrale plaats in het dorp, bijvoorbeeld in de
Muziektuin. De horeca en de winkeliers in Beek en Donk zouden gestimuleerd
kunnen worden aan het initiatief mee te werken.
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4.4 Heuvelplein

4.4.1 Ruimtelijk-economische structuur

Project: Versterking aanbod en structuur
De ondernemers op het Heuvelplein hebben de wens uitgesproken het winkelaan-
bod en het horeca-aanbod (zowel dag- als avondhoreca) op het plein te willen ver-
sterken. Wellicht zijn hier mogelijkheden voor, dankzij de komst van circa 800 wo-
ningen op de Beekse Akkers. Het beleid ten aanzien van detailhandel en horeca
dient afgeleid te worden uit de retailstructuurvisie die op gemeentelijk niveau dient
te worden opgesteld.

De Passage heeft momenteel nog onvoldoende aansluiting op het Heuvelplein. Het
centramanagement dient samen met de eigenaar van de passage te bezien of er
(her)ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de Passage en of de Passage beter aan-
gesloten kan worden op het plein. Dit ook binnen de kaders van de gewenste de-
tailhandelsnota.

4.4.2 Inrichting en beheer openbare ruimte, bereikbaarheid

Project: Versterken verblijfsfunctie Heuvelplein
Om het Heuvelplein te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsplein dient er een
praktisch inrichtingsplan opgesteld te worden. Dit wordt op gemeenteniveau opge-
pakt door de gemeente Laarbeek in samenwerking met het centramanagement. De
lokale organisatie van het Heuvelplein is verantwoordelijk voor een adequate uit-
voering van het plan. Om de verblijfskwaliteit op het Heuvelplein te vergroten, is
het van belang om de volgende zaken mee te nemen:
• Meer harmonie creëren tussen parkeer- en verblijfsfunctie, wel met aandacht

voor het bewaken van de parkeerbalans.
• Plaatsen van een centrale blikvanger op het plein, zoals een kunstwerk, een fon-

tein of een ‘dorpspomp’.
• Mogelijke uitbreidingsmogelijkheden voor terrassen, eventueel op het plein.
• Het plaatsen van speelvoorzieningen op het plein.
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Project: Bewegwijzering
Door het plaatsen van bewegwijzeringsborden in Beek en Donk kan de vindbaar-
heid van het Heuvelplein nog vergroot worden. Zowel langs auto- als fietsroutes
dient de bewegwijzering helder te zijn.

4.4.3 Promotie, marketing en evenementen

Project: Organiseren spraakmakend evenement
Naast de Oranjemarkt worden er geen grootschalige activiteiten georganiseerd op
het Heuvelplein. De ondernemers op het Heuvelplein willen naar de toekomst toe
een tweede, groter evenement gaan organiseren. Ideeën zijn onder andere een bra-
derie in samenwerking met Radio Kontakt, een sportevenement of een evenement
in het thema van de ‘Octoberfesten’.

4.5 Centrum Aarle-Rixtel

Voor het centrum van Aarle-Rixtel is in 2010 een centrumvisie opgesteld. Het doel
van de centrumvisie is het bereiken van een leefbaar en levendig centrum van Aarle-
Rixtel. In de centrumvisie is een uitvoeringsprogramma opgenomen met diverse
projecten. De projecten in de centrumvisie passen perfect onder de themavelden van
het centramanagement en kunnen gezien worden als een verdieping van de activi-
teiten op kernniveau die onder de vlag van het centramanagement uitgevoerd wor-
den. De projecten voortkomend uit de centrumvisie zijn dan ook nadrukkelijk be-
trokken in het projectenprogramma voor Aarle-Rixtel.

4.5.1 Ruimtelijk-economische structuur

Project: Creëren van een compacter centrum
De ruimtelijk-economische structuur in het centrum van Aarle-Rixtel is niet optimaal
omdat het centrum een uitgestrekt lint is: (winkel)voorzieningen zijn onvoldoende
geclusterd. De belangrijkste trekker in het dorp, de supermarkt, heeft onvoldoende
meerwaarde voor de voorzieningenstructuur omdat deze buiten het winkelconcen-
tratiegebied gelegen is.
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In het Koopstromenonderzoek SRE 2009 wordt door consumenten de verspreide
ligging van de winkels als een belangrijk verbeterpunt aangehaald.

Om de ruimtelijk-economische structuur van het centrum van Aarle-Rixtel te verster-
ken, kunnen de volgende acties opgepakt worden:
• Door de ondernemers is er de behoefte uitgesproken voor toevoeging van win-

kelaanbod, mits dit een aanvulling is op de bestaande voorzieningen. Daarnaast
wil men de mogelijkheden bezien voor toevoegen en clusteren van horecabe-
drijven. Er is onder andere behoefte aan een grand café. Ook dienen de moge-
lijkheden te worden bezien voor verplaatsing van de supermarkt naar een cen-
trale plaats in het centrum. Al deze aspecten worden meegenomen in de retail-
structuurvisie op gemeenteniveau.

• Leegstaande panden en / of voormalige winkelpanden waarvan de etalages ver-
dwenen zijn vormen een onderbreking van het lint in het centrum. ‘Lege’ etala-
ges kunnen ingericht worden met wisselende kunstexposities van lokale kunste-
naars, reclame van ondernemers of toeristische informatie.

4.5.2 Inrichting en beheer openbare ruimte, bereikbaarheid

Project: Vergroten sfeer en gezelligheid in de openbare ruimte
De sfeer en gezelligheid in het centrum van Aarle-Rixtel kan nog vergroot worden
door een aantal ingrepen door te voeren. Hierbij valt te denken aan het volgende:
• Bloemen en groen: aanplant van bomen, hanging baskets, bloembakken, gevel-

groen, etc..
• Plaatsen van passend straatmeubilair.
• Plaatsen van banieren en/of vlaggen.
• Terrassen: er is behoefte aan terrasruimte bij verschillende cafés. Met name het

pleintje aan de Kouwenberg kan een geschikte locatie zijn voor terrasruimte.
• Inrichting pleintjes: inrichten als ontmoetingsplek en eventueel plaatsen van

speelvoorzieningen (Jeu de Boules, skatevoorzieningen, schaken / dammen,
speeltoestel enzovoort).

• Gevelaanpak: aanspreken van ondernemers en eigenaren op de kwaliteit en
uitstraling gevels.

Project: Optimalisering verkeer- en parkeerfunctie
Om de verkeer- en parkeerfunctie in het centrum te optimaliseren, worden de vol-
gende acties voorgesteld:
• De Dorpsstraat wordt veelvuldig gebruikt door doorgaand verkeer, wat ener-

zijds afbreuk doet aan de winkelbeleving en anderzijds bijdraagt aan het in
stand houden van de winkelvoorzieningen in het centrum. Het afsluiten van het
doorgaand verkeer kan negatieve gevolgen hebben voor het aantal centrumbe-
zoekers. In de centrumvisie wordt voorgesteld het plein voor de kerk zo in te
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richten dat de auto ‘te gast is’, wat zal zorgen voor een verlaging van de snel-
heid van het verkeer.

• Op dit moment wordt er lang geparkeerd op de parkeerplaatsen bij de super-
markt, kerk en boerenbond. Deze parkeerplaatsen dienen beschikbaar te zijn
voor de mensen die een ‘snelle boodschap’ willen doen volgens het principe
‘stop en shop’. Dit betekent dat ondernemers, het personeel en de aanwonen-
den hun auto’s tijdens winkeltijden niet voor de winkels parkeren maar deze
aan de achterzijde plaatsen. De verborgen parkeerruimte achter de winkels
wordt nu nog onvoldoende benut.

• Om extra parkeerplaatsen te realiseren in het centrum, dient rekening gehou-
den te worden met de plek waar de Brede School wordt gerealiseerd. Het veldje
aan de achterzijde van de woningen aan de Dorpsstraat / Kannelustenweg kan
gebruikt worden als parkeerplaats tijdens grotere evenementen.

4.5.3 Promotie, marketing en evenementen

Project: Toeristische potentie benutten
Aarle-Rixtel heeft een karakteristiek, historisch centrum en een aantrekkelijk en
waardevol landschap. Er zijn enkele bijzondere toeristisch-recreatieve elementen
aanwezig zoals kasteel Croy, de klokkengieterij en de passantenhaven. Tevens heeft
het dorp enkele goede restaurants en cafés. Er kan dus gesteld worden dat Aarle-
Rixtel vanuit toeristisch-recreatief perspectief voldoende te bieden heeft. De toeris-
tisch-recreatieve voorzieningen dienen elkaar te versterken. Daarom is de ambitie
van het centramanagement erop gericht de synergie tussen bestaande voorzienin-
gen te vergroten. In de gesprekkenronde en in de centrumvisie worden de volgende
voorstellen gedaan:
• Rondleidingen door het centrum.
• Uitgifte van een kaart met recreatiemogelijkheden, attracties en verblijfsplaat-

sen in Aarle-Rixtel.
• Arrangementen met het Kouwenbergs Kerkje, bv. door een consumptiebon toe

te voegen voor een café bij een concertkaartje, het organiseren van een speciaal
concertdiner enzovoort.

• Arrangementen voor fietsers en wandelaars: Aarle-Rixtel centrum als opstappunt
voor routes, arrangementen in de vorm van lunch, picknickmogelijkheden, ijs
maken, boerderij bezoeken enzovoort.

• De wens is uitgesproken om de heemkamer naar het centrum te verplaatsen,
gezien haar toeristisch-recreatieve meerwaarde.

• Mogelijkheden verkennen voor het toegankelijker maken van de klokkengiete-
rij, bijvoorbeeld door een apart museumgedeelte te creëren of een doorkijk te
maken door middel van een glazen wand naar het productiegedeelte.

• Mogelijkheden verkennen voor het toevoegen van overnachtingsmogelijkheden
in de vorm van bijvoorbeeld een hotel, Bed & Breakfast.
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• Er is behoefte aan een VVV-punt in Aarle-Rixtel dat dagelijks geopend is. Dit
dient op gemeenteniveau binnen de kaders van het centramanagement afge-
stemd te worden.

• Door een website met informatie over het centrum van Aarle-Rixtel in te stellen
kan een bredere doelgroep worden bereikt. Dit dient afgestemd te zijn met de
marketing- en promotionele activiteiten op gemeenteniveau.

Project: Versterken centrumevenementen
In Aarle-Rixtel worden al verschillende evenementen georganiseerd, met als belang-
rijkste de Jaarmarkt in het centrum van Aarle-Rixtel die circa 40.000 bezoekers trekt.
Het probleem is, dat veel evenementen slechts een beperkte meerwaarde bieden
voor het centrum, omdat zij buiten het centrum van Aarle-Rixtel georganiseerd
worden (o.a. op De Dreef). Naar de toekomst toe willen de ondernemers een aantal
bestaande evenementen naar het centrum halen en / of een aantal nieuwe activitei-
ten en evenementen opzetten. Met name een goede afstemming tussen de evene-
menten en sterke onderlinge samenwerking tussen evenementenorganisaties (o.a.
stichtingen, verenigingen) en, winkeliers en horecabedrijven is van belang.
• Het centrum leent zich er uitstekend voor om vaker evenementen te organise-

ren. Zeker wanneer horecagelegenheden de mogelijkheid hebben om op deze
dagen een groot terras te plaatsen wanneer een deel van de Dorpsstraat wordt
afgesloten en op de diverse pleintjes activiteiten worden georganiseerd zal dit
bijdragen aan een leefbaar en levendig centrum.

• Het Klokkendorper festival kan nog beter tot haar recht komen door de samen-
werking met de horeca te vergroten in de arrangementensfeer, bijvoorbeeld
door een aanbieding van lunch of diner, afsluiting van een deel van de Dorps-
straat/Kouwenberg en de gelegenheid om de activiteiten van de cafés te promo-
ten.

• De pleinen aan de Kouwenberg en ’t Heuveltje bieden kansen voor het organi-
seren van diverse activiteiten.

• Er kan een rondje langs de kroegen in Aarle-Rixtel georganiseerd worden.

Project: Passantenhaven uitnutten
De gemeente Laarbeek zet in op water als ruggengraat van ontwikkelingen en als
drager van allerlei activiteiten met de slogan ‘Laarbeek, Waterpoort van De Peel’.
Onderdeel hiervan vormt mogelijk de versterking van de Aarlese passantenhaven
met uitgebreidere aanlegmogelijkheden. Op deze manier wordt de ‘Waterpoort van
de Peel’ daadwerkelijk beleefbaar voor toervaarders, die vanaf dit punt de Peel in
kunnen trekken. Bovendien draagt de uitbreiding van de passantenhaven in positie-
ve zin bij aan het toeristisch-recreatieve imago van Aarle-Rixtel en brengt het wel-
licht de nodige voordelen met zich mee voor de ondernemers. De versterking van de
passantenhaven kan door de gemeente in samenwerking met de ondernemers on-
der de vlag van het centramanagement opgepakt worden. Hieronder worden een
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aantal ideeën geopperd die kunnen bijdragen aan een versterking van het karakter
en de aantrekkelijkheid van de passantenhaven:
• Realiseren van een infopunt nabij de passantenhaven met informatie over de

Peel, detailhandel- en horecavoorzieningen en bezienswaardigheden in Aarle-
Rixtel.

• Ruimtelijke relatie met het centrum versterken door de entree tot het centrum
te accentueren, de oversteekbaarheid te bevorderen en de openbare ruimte
daarop in te richten.

• Toevoegen van een trekker zoals een horecapunt en / of een fietsverhuurpunt.
• Plaatsen van een blikvanger zoals een fontein en / of een billboard nabij de pas-

santenhaven.
• Promotie van de passantenhaven bij toeristische attracties, verblijfsaccommoda-

ties, horecagelegenheden, winkels enzovoort.

4.6 Centrum Lieshout

4.6.1 Ruimtelijk-economische structuur

Project: Onderzoeken mogelijkheden clustering dagelijks winkelaanbod
De winkels in het centrum van Lieshout kunnen niet optimaal profiteren van elkaars
aantrekkingskracht omdat het winkelaanbod onvoldoende geconcentreerd is en de
supermarkt solitair gelegen is. Om de winkels toekomst te geven, dient te worden
bezien of er mogelijkheden zijn om het dagelijkse winkelaanbod te clusteren. Het
centramanagement dient hiervoor in gesprek te gaan met de gevestigde onderne-
mers en eigenaren en mogelijke vastgoedontwikkelaars. Via deze weg wordt ver-
kend wat de wensen en eisen zijn van gevestigde ondernemers en wat de mogelijk-
heden zijn om dit te realiseren. Ook nu geldt weer dat de retailstructuurvisie hier-
voor de kaders moet bepalen.

Project: Heuvel uitbouwen als centraal ontmoetingspunt
Het dorpsplein de Heuvel is een belangrijk karakteristiek element van Lieshout. Be-
trokken partijen zijn van mening dat de functie van de Heuvel als centraal ontmoe-
tingspunt moet worden hersteld:
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• Horecavoorzieningen verlevendigen het dorpsaanzien. Bestaande en komende
horecaondernemingen moeten worden gestimuleerd zich op en rond de Heuvel
te vestigen. Zowel uit het IDOP als uit de gesprekkenronde blijkt dat de bewo-
ners uit Lieshout behoefte hebben aan een multifunctioneel dorpscafé met een
grotere zaal en een terras.

• Op de Heuvel staat een aantal panden leeg (waaronder het oude gemeente-
huis). Dit biedt onder andere mogelijkheden voor nieuwvestiging van horeca,
een kleinschalige verblijfsaccommodatie, een VVV-agentschap en een aparte
winkel die zich richt op de merchandise van Bavaria. Deze functies passen goed
bij de functie van een centraal, levendig dorpsplein.

• Activiteiten zorgen voor een levendige sfeer op de Heuvel. Daarom dient te
worden bezien of er mogelijkheden zijn om evenementen zoals de kermis en het
Klankfestijn en reguliere activiteiten zoals de weekmarkt te verplaatsen naar de
Heuvel. Bestaande elementen op de markt zoals de kiosk kunnen hierin betrok-
ken worden.

• De relatie met Bavaria dient op de Heuvel zichtbaar versterkt te worden. Dit is
onder andere mogelijk door een merchandise punt van Bavaria te openen en
Bavaria nadrukkelijker te betrekken bij evenementen die op de Heuvel georga-
niseerd worden.

4.6.2 Communicatie en draagvlak

Project: Vergroten lokale betrokkenheid en samenhang
In Lieshout is er vanuit de ondernemers weinig lokale betrokkenheid en samenhang.
Tevens hebben ondernemers in Lieshout nauwelijks tot geen interesse om activitei-
ten te organiseren. Dit zie je onder andere terug in het beperkt aantal ondernemers
dat aangesloten is bij de LIMO. Het versterken van het draagvlak en het bevorderen
van de organisatiegraad onder ondernemers in het centrum van Lieshout is van es-
sentieel belang om het centrummanagement in Lieshout van de grond te krijgen.
Het project heeft dan ook hoge prioriteit voor het eerste jaar. De volgende zaken
dienen opgepakt te worden:
• Het opzetten van een actieve acquisitiecampagne op kernniveau. Er worden

enkele ambassadeurs ingeschakeld die leden gaan werven voor de LIMO en on-
dernemers gaan informeren over het centramanagement. Tegelijkertijd probeert
men draagvlak te creëren voor het invoeren van een ondernemersfonds. De rol
van ambassadeur kan bijvoorbeeld opgenomen worden door een persoon die
zeer lokaal betrokken is.

• Op gemeentelijk niveau worden een aantal zaken opgepakt die het draagvlak
voor het centramanagement moeten vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het or-
ganiseren van informatieavonden, het uitbrengen van nieuwsbrieven en het
communiceren van quick-wins die geboekt zijn. De lokale organisatie op kernni-
veau is verantwoordelijk voor het betrekken van de lokale ondernemers (com-
municatie) en een degelijke verspreiding van de informatie.
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• Versterken van bestaande evenementen met oog voor locatiebeleid kan een
goed middel zijn om het draagvlak op lokaal niveau te vergroten. Zo kan de
kwaliteit van de Braderie vergroot worden door de ondernemers actief te be-
trekken bij de organisatie. Tevens kunnen de mogelijkheden worden bezien
voor verplaatsing van de kermis naar de Heuvel en de Dorpsstraat.

4.7 Mariahout

4.7.1 Inrichting en beheer openbare ruimte, bereikbaarheid

Project: Oranjeplein versterken als centraal hart van het dorp
Om het Oranjeplein weer herkenbaar te maken als het centrale hart van het dorp,
dient het plein heringericht te worden. Zowel een verfraaiing van het plein als een
verbetering van de voorzieningen is gewenst. Voor de herinrichting dienen de vol-
gende zaken meegenomen te worden:
• De centrale functie van het plein moet blijken uit de levendigheid. Dagelijkse

activiteiten (dankzij o.a. de speeltuin en de jeu de boules baan) en evenementen
op het plein zijn daarom van belang.

• Het Oranjeplein dient zo ingericht te worden dat het de uitstraling krijgt van
een knus, nostalgisch en groen plein.

• Na de herinrichting dienen de voorzieningen op het plein (de pinautomaat, de
speelparkeerplaats, de skateramp, de Jeu de Boules baan, de rolschaatsbaan, het
voetbalveldje en de speeltuin) een meer samenhangend geheel te vormen.

• Momenteel staat het pand van meubelzaak Van Heeswijk leeg. Deze ruimte ligt
centraal in het dorp en is daardoor erg geschikt voor met name seniorenwonin-
gen.

• Enkele opties voor de concrete uitwerking zijn ook al bedacht door Mariahoute-
naren en vastgelegd in het plan ‘Herinrichting Oranjeplein’ van de organisatie
‘Zorg om het Dorp Mariahout’. Zo zou de weg voor de meubelzaak onderdeel
kunnen gaan uitmaken van het plein, waardoor er ruimte is voor terrassen bij de
aan het plein gelegen horeca. Eventueel zou aan de kant van de Julianastraat
kleinschalige woningbouw gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld senioren-
woningen).
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4.7.2 Promotie, marketing en evenementen

Project: Synergie vergroten toeristisch-recreatieve voorzieningen
Mariahout heeft een aantrekkende werking op toeristen. Specifiek voor Mariahout
zijn de Mariagrot (circa 50.000 bezoekers per jaar), het openluchttheater (circa
10.000 bezoekers per jaar) en de landelijke omgeving. Het openluchttheater wordt
momenteel compleet gerevitaliseerd en het programma wordt uitgebreid waardoor
het aantal bezoekers naar de toekomst mogelijk gaat toenemen.

De recreatieve potentie van Mariahout wordt nog onvoldoende benut. Een goed
voorbeeld daarvan is, dat de grote bezoekersstromen naar de Mariagrot en het
openluchttheater nog nauwelijks vastgehouden worden in Mariahout. Door de syn-
ergie tussen de bestaande toeristisch-recreatieve trekpleisters te verbeteren kan de
aantrekkingskracht van Mariahout worden vergroot.
• De horeca in Mariahout dient toegankelijk te zijn voor bezoekers aan de Maria-

grot en het openluchttheater. Dit wil zeggen, dat de horecagelegenheden ook
open moeten zijn wanneer het openluchttheater bijvoorbeeld een voorstelling
heeft. Er kunnen eventueel arrangementen samengesteld worden voor een di-
ner in combinatie met het bezoek van een voorstelling in het openluchttheater.

• Tijdens Mariahoutse evenementen kan bekeken worden of de horeca en de ac-
commodatie van het openluchttheater ook actief betrokken kunnen worden.

• In het kader van de revitalisering van het openluchttheater dient te worden be-
zien of er mogelijkheden zijn om het openluchttheater directer te laten aanslui-
ten op de weg. Tevens dient de ingang van het openluchttheater een prominen-
tere uitstraling te krijgen. De parkeermogelijkheden en het aantal fietsenstallin-
gen in de omgeving van het openluchttheater dienen voldoende te zijn voor het
ontvangen van een groter aantal bezoekers.

• De toeristisch-recreatieve mogelijkheden in Mariahout zijn nog onvoldoende
bekend bij het publiek. Daarom dient het promotiebeleid verbeterd en uitge-
breid te worden. Dit wordt op gemeenteniveau voor Laarbeek opgepakt.

Project: Organiseren van nieuwe evenementen
De lokale betrokkenheid in Mariahout is groot. Dit zie je terug in de evenementen
die georganiseerd worden zoals Koninginnedag, de vlooienmarkt en het volleybal-
toernooi. Om de betekenis van het Mariahouts centrum (het Oranjeplein) te verster-
ken, is het wenselijk om het aantal eigen activiteiten te vergroten. Hier zijn al idee-
en over, bijvoorbeeld het organiseren van een volksfeest aan het einde van de zo-
mervakantie. Op kernniveau kan het centramanagement inventariseren of er be-
hoefte is bij ondernemers, bewoners en lokale organisaties om nieuwe evenementen
in Mariahout te organiseren.
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4.8 Overzicht projectenprogramma

In onderstaand overzicht zijn de projecten op gemeenteniveau en op kernniveau
opgenomen.

Gemeentebreed

• Vernieuwing detailhandels- en horecabeleid

• Uniformiteit in winkelopeningstijden

• Flexibiliteit bestemmingsplannen

• Bedrijfsopvolging

• Stimuleren van startend ondernemerschap

• Praktische plannen voor inrichting openbare ruimte

• Opstellen beheerplan en beheervisie

• Stimuleren van de gevel- en beeldkwaliteit

• Optimaliseren bereikbaarheid, verkeer en parkeren

• Vernieuwde en gezamenlijke aanpak promotie, evenementen en marketing Laarbeek met o.a. de

organisatie van één centraal evenement rond het thema ‘Laarbeek, waterpoort van de Peel’.

• Communicatieplan centramanagement

• Vergroten draagvlak in het eerste jaar

Piet van Thielplein

• Versterken ruimtelijk-economische structuur

• Herinrichting en opwaardering openbare ruimte en gevels

• Verbeteringsvoorstellen verkeer en parkeren

• Uitbouwen activiteiten rondom marketing, promotie en evenementen

Heuvelplein

• Versterking aanbod en structuur

• Versterken verblijfsfunctie Heuvelplein

• Bewegwijzering

• Organiseren spraakmakend evenement

Aarle-Rixtel

• Creëren van een compacter centrum

• Vergroten sfeer en gezelligheid in de openbare ruimte

• Optimalisering verkeer- en parkeerfunctie

• Toeristische potentie benutten
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• Versterken centrumevenementen

• Passantenhaven uitnutten

Lieshout

• Onderzoeken mogelijkheden clustering dagelijks winkelaanbod

• Heuvel uitbouwen als centraal ontmoetingspunt

• Vergroten lokale betrokkenheid en samenhang

Mariahout

• Oranjeplein versterken als centraal hart van het dorp

• Synergie vergroten toeristisch-recreatieve voorzieningen

• Organiseren van nieuwe evenementen

4.9 Suggesties quick-wins

In deze paragraaf worden op gemeenteniveau en per kern een aantal suggesties
voor quick-wins benoemd die in de opstartfase van het centramanagement (2010 –
2011) opgepakt kunnen worden.

Quick-wins op gemeenteniveau
• Promotie van Laarbeek door het uitbrengen van een glossy magazine over bij-

zonderheden kernen / toeristisch-recreatieve activiteiten in de gemeente.
• Shoppingbag lanceren met slogan van Laarbeek.
• Opzetten en beheer evenementenkalender.
• Evenementen verbinden met elkaar, zodat synergie gaat ontstaan.
• Het organiseren van een nieuw evenement dat Laarbeek op de kaart zet met als

thema water, bier of muziek of het uitbouwen van een bestaand evenement (bij
voorkeur georganiseerd door zowel winkeliers als horecaondernemers). Er kan
bijvoorbeeld bekeken worden of de kermis van Beek en Donk verplaatst kan
worden naar een centrale plaats in Beek en Donk, waarbij de horeca actief be-
trokken wordt.

• Uitzetten van een kunstroute door de gemeente.
• Evaluatie en mogelijke verbeterpunten vergunningentoetsing evenementen

gemeente Laarbeek.
• Tijdelijke invulling van leegstaande etalages en panden.
• Overzicht bijhouden van leegstaande en vrijkomende panden.
• Bankjes plaatsen in de centrumgebieden. De bankjes kunnen bijvoorbeeld ge-

sponsord worden door een bedrijf of meerdere bedrijven.
• Uitbrengen van een nieuwsbrief die toegankelijk is voor alle ondernemers in

Laarbeek.
• Uitbouwen van de website www.goollaarbeek.nl tot website van het centrama-

nagement.
• Inzetten van ambassadeurs om draagvlak te creëren bij ondernemers voor invoe-

ring van een ondernemersfonds.
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• Via informatieavonden ondernemers op de hoogte houden van ontwikkelingen
rondom centramanagement (financiering, organisatie, uitvoering quick-wins).

Quick-wins Piet van Thielplein
• Gezamenlijk adverteren ondernemers in de gemeente Laarbeek.
• Ondernemers aanspreken op uitstallingenbeleid.
• Plaatsen van ‘hanging baskets’.
• Verplaatsen van de glascontainers.
• Aanleggen van een zebrapad tussen Piet van Thielplein en de winkels aan de

Koppelstraat.

Quick-wins Heuvelplein
• Plaatsen van een centrale blikvanger op het plein (bijvoorbeeld een fontein of

een kunstwerk).
• Bewegwijzering in Beek en Donk naar Heuvelplein langs auto- en fietsroutes.
• Het organiseren van een nieuw evenement op het Heuvelplein in samenwerking

met de ondernemers kan bijdragen aan het vergroten van het lokale draagvlak.

Quick-wins Aarle-Rixtel
• Tijdelijke invulling van etalages.
• Plaatsen van ‘hanging baskets’.
• Bewegwijzering naar parkeerlocaties achter de winkels.
• Organiseren van rondleidingen door het centrum.
• Arrangementen opzetten met het Kouwenbergs kerkje.

Quick-wins Lieshout
• Opzetten actieve acquisitiecampagne om betrokkenheid van ondernemers te

vergroten.
• Mogelijkheden bezien samenwerking met Bavaria.
• Opzetten nieuw evenement op de Heuvel in samenwerking met de ondernemers

en evt. lokale bedrijven.
• Mogelijkheden verkennen voor verplaatsing van de markt en de kermis naar de

Heuvel en de dorpsstraat.

Quick-wins Mariahout
• Opzetten arrangementen horeca Mariahout in combinatie met een bezoek aan

het openluchttheater.
• Organiseren van een nieuw evenement in het openluchttheater of op het Oran-

jeplein.
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5. ORGANISATIE

5.1 Opbouw organisatie

Centramanagement als gebiedsgerichte organisatie 
Het centramanagement richt zich op de centrumgebieden in de gemeente Laarbeek.
Hieraan ontleent het centramanagement de identiteit en hieraan zullen de (beoog-
de) partners ook hun meerwaarde wensen te ontlenen. De bereidheid om financieel
te participeren, via welke lijn dan ook, zal vooral project- en gebiedsgericht zijn.

Centramanagement als samenwerkingsorganisatie
Het centramanagement is een samenwerkingsorganisatie. Het centrale doel ervan is
versterking van de economische positie van de afzonderlijke centrumgebieden op
een zodanige wijze dat ook het geheel (= de gemeente Laarbeek) er sterker van
wordt. Partnership staat daarbij voorop. Behartiging van sectorale, geografische of
individuele deelbelangen hoort niet thuis op het niveau van het partnership, maar is
en blijft de verantwoordelijkheid van onder andere de ondernemersorganisaties.

Volwaardige publiek private samenwerking
De opdracht van het centramanagement is: behoud van de economische positie en
versterking van de aantrekkelijkheid van de centra. Dat wil zeggen: hogere omzet-
ten, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, langere verblijfsduur van bezoe-
kers, etc.. Daarin liggen de beste garanties voor voldoende investeringsruimte bij
ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid. Die ambitie kan alleen bereikt wor-
den door een hechte samenwerking tussen de partijen die primair in centrummana-
gementorganisaties aan tafel zitten, namelijk: gemeente en ondernemers en op
termijn zeker ook, de vastgoedeigenaren.

Partners
In het centramanagement participeren alle partijen die een belang en betrokken-
heid hebben bij de realisatie van de omschreven doelstellingen. Het aantal partners
kan geleidelijk aan uitgebouwd worden. De partners van het centramanagement
Laarbeek zijn in eerste instantie de volgende organisaties:
• Gemeente Laarbeek;
• Ondernemers- en winkeliersverenigingen Laarbeek (GOOL, Aarle Onderneemt,

LIMO, Winkeliersvereniging Beekvlied, Winkeliersvereniging Piet van Thielplein);
• Horeca Nederland afdeling Laarbeek;
• Stichting Bedrijven Belangen (SBB).
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Het centramanagement kan op den duur met de volgende partners uitgebouwd
worden:
• vastgoedeigenaren en makelaars;
• de ambulante handel;
• (vertegenwoordigers van) de culturele en toeristische sector.

Deze potentiële partners kunnen ook een specifieke status krijgen, zonder dat ze
direct toetreden tot het bestuur. Met name de eigenaren en de toeristische en cultu-
rele sector zijn belangrijke partners voor het centramanagement Laarbeek. Hoe eer-
der ze betrokken worden des te beter dit is voor de ontwikkeling en voor het verde-
re draagvlak. Hierbij kan ook gekozen worden voor een ingroeimodel door de be-
oogde partners eerst een adviesfunctie te geven of op werkgroepniveau te laten
instromen. Dit vraagt maatwerk bij de verdere uitwerking.

In de ideale vorm is iedere groepering vertegenwoordigd namens en met mandaat
van de achterban. Dit zal er ook voor zorgen dat de terugkoppeling van de activitei-
ten en resultaten van het centramanagement beter worden gecommuniceerd met
de individuele ondernemer of eigenaar.

Adviesfunctie Kamer van Koophandel Brabant
De Kamer van Koophandel Brabant zal als adviseur zitting nemen in het bestuur van
het centramanagement.

Bewoners geen rechtstreekse partner
De bewoners zullen geen rechtstreekse partner zijn in het centramanagement maar
worden eventueel wel op werkgroepniveau betrokken bij het centramanagement.

Stichting als rechtspersoon
Het centramanagement wordt via een stichting georganiseerd. Een stichting beves-
tigt de onafhankelijke status en het belang van de samenwerking waardoor activi-
teiten en projecten sneller van de grond getild kunnen worden. Tevens is het voor
een stichting mogelijk om te beschikken over eigen middelen. Met het oog op (een
eventuele) invoering van een ondernemersfonds zal een stichting of vereniging de
gelden moeten beheren. Tenslotte is het ook eenvoudiger als onafhankelijke partij
contracten aan te gaan en personeel (mogelijk de centramanager en het secretari-
aat) in dienst te nemen.

Streefbeeld is een structurele en professionele samenwerkingsstructuur
De opgave voor centramanagement in de gemeente Laarbeek is voor Nederlandse
begrippen redelijk uniek. De diverse gesprekken en de wensen van de partners wij-
zen nadrukkelijk op een behoefte aan een structurele en professionele samenwer-
kingsstructuur.
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Binnen deze structuur dienen in de visie van BRO de volgende uitgangspunten cen-
traal te staan:
• aansturing en regie op gemeentelijk niveau;
• coördinatie op gemeentelijk én kern/gebiedsniveau;
• uitvoering en implementatie vooral op kernniveau;
• praktische werkorganisatie;
• uitvoeringsprogramma’s met doorvertaling per kern/gebied.

Deze uitgangspunten zijn door BRO verwerkt in de organisatievoorstellen. De struc-
tuur zal zich geleidelijk moeten gaan ontwikkelen en komt nooit ineens tot stand.
Vandaar dat we in de rapportage een onderscheid maken in de organisatie en sa-
menwerking in de opstartfase en na de opstartfase.

5.2 Organisatie en samenwerking in de opstartfase

Voortvarend, maar laagdrempelig aan de slag gaan
Het is gewenst om voortvarend en op praktische wijze aan de slag te gaan met de
uitvoering van het centramanagement in 2010-2011. Om tot de gewenste organisa-
tiestructuur van het centramanagement te komen, dienen de nodige voorbereidin-
gen getroffen te worden in de opstartfase van het centramanagement. In figuur 5.1
is het organisatiemodel tijdens de opstartfase weergegeven.

Figuur 5.1: Organisatiemodel tijdens de opstartfase
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Organisatiemodel in de opstartfase
Het centramanagement Laarbeek dient in de opstartfase te bestaan uit de volgende
geledingen:
• Stichtingsbestuur;
• het kwartiermakerschap centramanagement: kwartiermaker en gebiedsregis-

seurs (incl. secretariaat)
• de werkgroepen.

Stichtingsbestuur: rol en samenstelling
Het centramanagement Laarbeek wordt aangestuurd door het Stichtingsbestuur als
hoogste orgaan. Het Stichtingsbestuur opereert uiteindelijk op strategisch niveau.
Het bestuur heeft de leiding en de eindverantwoordelijkheid over het centramana-
gement. Het bestuur richt zich o.a. op de volgende taken: het neerzetten van de
organisatie voor de korte termijn, opstellen van het jaarplan inclusief begroting, het
vaststellen van de begroting, het monitoren van de projecten, toezicht op de beste-
ding van de middelen en het uitstippelen van het beleid voor de langere termijn.
Zeker in de beginfase zal het Stichtingsbestuur de voortrekkersrol moeten vervullen.

Het bestuur is samengesteld op basis van de samenwerkende partners en bestaat bij
de start uit circa 10 personen. Van belang is de aanwezigheid van een gezagheb-
bend, onafhankelijk voorzitter met bij voorkeur bestuurlijke ervaring. Dit bevordert
de slagkracht van het bestuur. Het verdient de voorkeur om vanuit de gemeente
zowel een bestuurlijke als ambtelijke vertegenwoordiging af te vaardigen in het
bestuur (totaal 2 personen). Dit bekrachtigt het belang van het centrumgebieden
van Laarbeek binnen de gemeente.

In de startfase kan het bestuur als volgt worden samengesteld:
• onafhankelijk voorzitter;
• gemeente Laarbeek: zowel bestuurlijke als ambtelijke vertegenwoordiging (to-

taal 2 personen);
• ondernemers- en winkeliersverenigingen (GOOL, Aarle Onderneemt, LIMO, Win-

keliersvereniging Beekvlied, Winkeliersvereniging Piet van Thielplein). Van iede-
re vereniging wordt er één persoon afgevaardigd.

• Één afgevaardigde persoon van Horeca Nederland afdeling Laarbeek.
• Één afgevaardigde persoon van de Stichting Bedrijven Belangen (SBB).

Het Stichtingsbestuur kan worden bijgestaan door de adviseur van de Kamer van
Koophandel. Het bestuur kan geleidelijk uitgebouwd worden met bijvoorbeeld een
vertegenwoordiger uit de vastgoedsector (de eigenaren of de makelaardij), de cultu-
rele of toeristische sector en/of eventueel de ambulante handel.

Voor de daadkracht en uitstraling van het centramanagement is het belangrijk om
zo snel mogelijk een formele start te maken en dus ook het bestuur te formeren.
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Het kwartiermakerschap in de opstartfase
Om de organisatie verder vorm te geven in het eerste jaar is het zeer gewenst om op
gemeenteniveau een kwartiermaker aan te wijzen. De kwartiermaker dient bij voor-
keur een persoon te zijn die geen belangen heeft op gebieds- c.q. kernniveau. Deze
persoon gaat in de opstartfase3 aan de slag met de volgende activiteiten:
• het samenstellen van het stichtingsbestuur;
• het opzetten, samenstellen en bemensen van de werkgroepen;
• het opzetten van het secretariaat;
• in samenwerking met de werkgroepen starten met prioritaire activiteiten (quick-

wins) op gemeenteniveau die op korte termijn tot zichtbare resultaten in de
centrumgebieden leiden;

• communicatie met en informatieverstrekking aan de gemeente;
• invulling en communicatie met de gebiedsregisseurs per gebied (zie verder);
• afspraken maken over de keuzen voor en de inbreng van middelen, zowel finan-

cieel als in menskracht.

De kwartiermaker neemt deel aan de vergaderingen van het Stichtingsbestuur en
koppelt daarin ook de voortgang van de werkzaamheden terug.

De gebiedsregisseurs in de opstartfase
Tevens wordt door het Stichtingsbestuur per centrumgebied (vijf in totaal dus) een
verantwoordelijk regisseur aangesteld. Deze regisseur moet op kernniveau optreden
als de ambassadeur van het centramanagement die ook zorgt voor de opstart en de
doorvertaling van de lokale projecten en activiteiten. Het is van groot belang dat de
gebiedsregisseur lokaal gedragen wordt en opereert met mandaat van de lokale
achterban. Daarvoor zal hij of zij dus ook goed ingevoerd moeten zijn in de onder-
nemersvereniging en in andere belangrijke lokale overlegstructuren. Het is bijvoor-
beeld goed denkbaar dat de voorzitter van de lokale ondernemersondernemersver-
eniging optreedt als gebiedsregisseur of juist een belangrijke rol speelt bij de be-
noeming hiervan. De gebiedsregisseur zal dan ook lokaal verantwoording dienen af
te leggen, onderlinge afstemming is daarbij een voorwaarde. In de opstartfase krij-
gen de gebiedsregisseurs de volgende taken toebedeeld:
• het werven van capabele mensen voor deelname in de werkgroepen. Dit ui-

teraard wel in afstemming met de kwartiermaker;
• het verhogen van de organisatiegraad;
• het creëren van draagvlak voor centramanagement op gebiedsniveau;
• het creëren van draagvlak voor structurele financiering van het centramanage-

ment op gebiedsniveau;
• starten met prioritaire activiteiten op centrumniveau die op korte termijn tot

zichtbare resultaten in de centra leiden.

                                                     
3 Zeker in de beginfase zullen deze werkzaamheden bij voorkeur vooral op vrijwillige basis (onkosten)

moeten worden uitgevoerd.
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Ook na de opstartfase zullen de gebiedsregisseurs een belangrijke rol vervullen in de
uitvoeringsorganisatie van het centramanagement (zie ook paragraaf 5.3).

De kwartiermaker onderhoudt in de eerste fase vanuit het Stichtingsbestuur de con-
tacten met de gebiedsregisseurs. Omdat de uitvoeringsprogramma’s per gebied zul-
len verschillen zal er ook verschil zijn in de inzet en intensiteit van de functie per
gebied. Het is ook denkbaar dat er in de startfase dubbelfuncties worden bekleed
(bijvoorbeeld de combinatie van bestuurslid en gebiedsregisseur of werkgroeplid en
gebiedsregisseur).

Werkgroepen eerste jaar aan de slag met prioritaire activiteiten
Op basis van thema’s, specifieke onderwerpen of projecten kunnen op initiatief van
het Stichtingsbestuur werkgroepen worden ingesteld. De werkgroepen worden bij
voorkeur voorgezeten door een lid van het Stichtingsbestuur. De werkgroepen zul-
len enerzijds fungeren als centrale ontmoetingsplek voor beleids-, plan-, ideevor-
ming, verbeteringsvoorstellen en afstemming over bepaalde onderwerpen waarbij
de betrokkenen aan tafel zitten en afspraken maken. Anderzijds kan een werkgroep
ook heel pragmatisch en oplossingsgericht ingesteld zijn, bijvoorbeeld gericht op het
realiseren van quick-wins.

In paragraaf 5.3 wordt volgens het ideaalbeeld voorgesteld om structureel maximaal
drie werkgroepen onder het centramanagement te organiseren. Het gaat om de
volgende werkgroepen:
• Werkgroep ‘Communicatie, profilering en evenementen’.
• Werkgroep ‘Openbare ruimte en verkeer’.
• Werkgroep Detailhandel- en horecaontwikkeling.

Het is de bedoeling om de werkgroepen ook rechtstreeks te koppelen aan het pro-
jectenprogramma.

In het eerste jaar stellen we voor om in werkgroepverband alleen aan de slag te
gaan met de prioritaire activiteiten die een duidelijk einddoel / resultaat hebben.
Binnen dit kader stellen we voor om de werkgroep Detailhandel- en horecaontwik-
keling te combineren met de werkgroep Openbare ruimte en verkeer in de werk-
groep ‘Economisch functioneren’. Daarnaast is het gewenst een werkgroep in te
stellen gericht op ‘Communicatie, profilering en evenementen’. In het eerste jaar zal
er in deze werkgroep een accent liggen op communicatie en het creëren van draag-
vlak. In de structuur voor het eerste jaar hebben we daarmee de volgende twee
werkgroepen opgenomen:
• Werkgroep communicatie, profilering en evenementen. Doel: draagvlak creëren

centrummanagement en ondernemersfonds en het imago bevorderen van Laar-
beek. Deze werkgroep gaat met de volgende quick-wins aan de slag:
- draagvlak creëren ondernemersfonds;
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- organiseren van ondernemersbijeenkomsten en draagvlakmeting;
- uitbrengen nieuwsbrieven;
- uitbouwen website centramanagement;
- communiceren van quick-wins;
- uitbrengen van een glossy magazine in samenwerking met sponsoren;
- shoppingbag lanceren met slogan van Laarbeek;
- opzetten en beheer evenementenkalender;
- het organiseren van een nieuw evenement dat Laarbeek op de kaart zet;
- verkennen van kansen op synergie vanuit de voorzieningen met bestaande

evenementen;
- evaluatie en mogelijke verbeterpunten vergunningentoetsing evenementen

gemeente Laarbeek.
• Werkgroep Economisch functioneren gericht op de aspecten detailhandel, hore-

ca, voorzieningen, openbare ruimte en verkeer. Doel: het realiseren van een
aantal quick-wins op de genoemde gebieden zoals:
- invulling leegstand;
- aantrekken/acquisitie detailhandel en horeca;
- opstarten detailhandelsvisie;
- plaatsen van bankjes, inrichtingselementen in de centrumgebieden, mogelijk

met sponsoring;
- plaatsen van groene elementen in de centrumgebieden;
- opstellen beheerplan (o.a. reclame- en uitstallingenbeleid) en hierop toezien

in samenwerking met gemeente;
- praktische verbeteringsvoorstellen verkeer en parkeren.
- quick-wins per kern/gebied.

De bemensing van de werkgroepen zal in eerste instantie ter hand genomen dienen
te worden door de kwartiermaker en de gebiedsregisseurs in afstemming met het
Stichtingsbestuur. Het is mogelijk om de werkgroepen in een brede vertegenwoor-
diging samen te stellen met ook vertegenwoordigers namens niet-participanten
zoals de VVV, de politie, brandweer, toerisme en recreatie, ambulante handel,
dienstverleners en bewoners. In de werkgroepen kunnen ook adviseurs worden op-
genomen.

Het secretariaat en bureau centramanagement
Het centramanagement dient vanaf de start ondersteund te worden door een secre-
tariaat. Het secretariaat heeft een ondersteunende functie voor het bestuur, het
bureau, de kwartiermaker, de gebiedsregisseurs en zorgt o.a. voor de verslagleg-
ging, correspondentie, archivering, (telefonische) bereikbaarheid en bureauwerk-
zaamheden. Het is belangrijk dat het bureau centramanagement op vaste, afge-
sproken tijdstippen bereikbaar is. Zeker in de opstartfase is het belangrijk om de
secretariaatsvoering goed en in één hand te bemensen.



Hoofdstuk 550

Goede verslaglegging en borging van de afspraken liggen immers aan de basis van
een goede communicatie over de werkzaamheden en meerwaarde van het centra-
management. De kwartiermaker en het secretariaat vormen in de opstartfase het
bureau centramanagement. De kwartiermaker stuurt het secretariaat aan.

Huisvesting
Het centramanagement dient een eigen postadres te hebben. In de opstartfase is
het niet gewenst om te veel te investeren in huisvesting. Als op een goede wijze kan
worden voorzien in vergaderfaciliteiten (bijvoorbeeld het gemeentehuis) en secreta-
riaat kan dat in principe voor de opstartfase voldoende zijn. De huisvesting en het
secretariaat dient efficiënt en doelmatig opgelost te worden. Na de startfase (of aan
het einde ervan) liggen er ook kansen om dit te combineren met de huisvesting (en
activiteiten) van andere organisaties. Dit zorgt voor besparingen op de huisves-
tingslasten en zal leiden tot synergie en onderlinge kruisbestuiving.

Go/no-go moment
De opstartfase loopt vanaf het moment van de formele oprichting van de Stichting
Centrummanagement tot het moment dat er inzicht bestaat in de haalbaarheid van
structurele financiering. Onze verwachting is dat hiervoor de periode tot medio 2011
– eind 2011 nodig zal zijn. Dit wordt een belangrijk meetmoment (go / no go). In-
dien er voldoende draagvlak is voor centramanagement (denk ook aan de quick-
wins) en dit ook omgezet kan worden in structurele financiering, dan kan overge-
gaan worden naar de professionalisering van het centramanagement. Deze fase zal
in de volgende paragraaf worden beschreven. De vrijwilligheid zal dan grotendeels
worden vervangen door professionaliteit, terwijl er een goede basis en structuur is
neergelegd.

5.3 Centramanagement Laarbeek na de opstartfase

Het samenwerkingsmodel
BRO adviseert ook na de opstartfase het doorzetten van een platte, uitvoeringsge-
richte organisatie. De organisatie centramanagement is, binnen de gemeentelijke
context van vijf gebieden, zo klein mogelijk gehouden, met directe lijnen richting de
publieke en private partners. In figuur 5.2 is het samenwerkingsmodel van het cen-
tramanagement op de langere termijn weergegeven. Dit kan als eindbeeld gezien
worden, dat geleidelijk voortbouwt op de opzet tijdens de opstartfase. Het belang-
rijkste verschil is dat de kwartiermaker (met een sterke nadruk op vrijwilligheid en
tijdelijkheid) geleidelijk wordt vervangen door de centramanager (structureel en
professioneel).
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Het organisatiemodel zit op hoofdlijnen als volgt in elkaar:
• Het Stichtingsbestuur blijft op strategisch niveau de werkorganisatie aansturen.

Daarnaast houdt het bestuur over belangrijke zaken contact met de achterban
van de directe partners in het centramanagement (de gemeente en de onder-
nemers). Deze partijen participeren immers ook in het Stichtingsbestuur. Op de
lange termijn kunnen ook andere partijen, zoals vertegenwoordiging van de
toeristisch-recreatieve sector en de vastgoedsector een zetel krijgen in het Stich-
tingsbestuur.

• Het ‘Bureau Centramanagement’ (de centramanager en het secretariaat) vormt
samen met de gebiedsregisseurs de spin in het web. De centramanager is ver-
antwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de projecten en activiteiten
van het centramanagement op gemeenteniveau. De gebiedsregisseurs en de
werkgroepen op gemeenteniveau worden aangestuurd door de centramanager.
De centramanager informeert het Stichtingsbestuur over alle praktische zaken
die het centramanagement betreffen. Tevens houdt de centramanager contact
met de personen bij de gemeente op operationeel niveau die het meest betrok-
ken zijn bij de centra (coördinerend ambtenaar of bijvoorbeeld de bedrijvencon-
tactfunctionaris).

• De gebiedsregisseurs zijn primair aanspreekpunt voor het initiëren en uitvoeren
van de projecten en activiteiten die op gebiedsniveau plaatsvinden. Op gebieds-
niveau brengen zij partijen bij elkaar, streven naar het benodigde draagvlak en
communiceren met de achterban. De gebiedsregisseurs worden aangestuurd
door de centramanager. Daarnaast worden zij ook ondersteund door de cen-
tramanager. Ook nu geldt nog steeds dat de verbinding en afstemming met de
lokale overlegorganisaties (zoals de ondernemersvereniging) cruciaal is voor het
goed kunnen functioneren van de regisseurs.

• In de werkgroepen vindt op gemeenteniveau het operationele overleg plaats.
Hierin kunnen naast de centramanager, de gebiedsregisseurs en de directe part-
ners in het centramanagement (gemeente Laarbeek, ondernemersorganisaties
Laarbeek) allerlei partijen zitting nemen die een betrokkenheid hebben bij een
bepaald project. Zie ook paragraaf 5.2.

Bestuur
Het Stichtingsbestuur moet na de opstartfase geleidelijk aan een vaste samenstelling
kennen, zo mogelijk ook uitgebouwd met nieuwe partners (zoals de vastgoedeige-
naren). De samenstelling en de werkzaamheden van het bestuur zijn niet wezenlijk
anders dan in de opstartfase, hoewel nu de aandacht meer zal verschuiven van ope-
rationele zaken naar strategische zaken ook gericht op de langere termijn. Het be-
stuur is ook verantwoordelijk voor het selecteren en het aanstellen van de eventuele
centramanager. Het bestuur stelt in overleg met de centramanager het jaarplan en
mogelijk een meerjarenplan op en zorgt voor een goede organisatie/implementatie
rond het uiteindelijke financieringsmodel.
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De voorzitter stuurt de vergaderingen aan vanuit het jaarplan en volgens een vaste
agenda. Het bestuur wijst onder haar leden een penningmeester en secretaris (te-
vens vice-voorzitter) aan. Het bestuur neemt de strategische beslissingen, stuurt de
uitvoeringsorganisatie centramanagement aan en evalueert één keer per jaar het
centramanagement met het gemeentebestuur. Het bestuur van het centramanage-
ment komt in deze fase circa 1 keer in de 6 à 8 weken bij elkaar.

Bij invoering van een ondernemersfonds kan het zinvol zijn om de gemeente geen
bestuurszetel meer te laten bekleden, maar een adviesfunctie te geven in het be-
stuur. Of de gemeente nu wel of niet in het bestuur zitting neemt, in alle organisa-
tievormen is bestuurlijke betrokkenheid noodzakelijk, wil centramanagement suc-
cesvol zijn.



Hoofdstuk 5 53

Figuur 5.2: Organisatiestructuur Centramanagement Laarbeek



Hoofdstuk 554

Aanstellen centramanager
Het organisatiemodel is door de combinatie van de 5 verschillende gebieden en de
gemeente als koepel zodanig breed dat in de visie van BRO het centramanagement
op de langere termijn bij voorkeur op een professionele manier moet worden inge-
vuld. Dit overstijgt het niveau van de vrijwillige inzet. Het Stichtingsbestuur dient
derhalve zodra er zicht is op structurele financiering, op zoek te gaan naar een cen-
tramanager. De centramanager draagt in nauwe samenspraak met het bestuur zorg
voor de afstemming, communicatie en uitvoering van activiteiten op gemeenteni-
veau. De centramanager is onafhankelijk (geen publieke of private belangen in de
centra) en wordt aangestuurd door het bestuur, waaraan hij of zij verantwoording
aflegt. De centramanager stelt samen met het bestuur en de gebiedsregisseurs het
jaarplan op. In de praktijk is een nauwe samenwerking gewenst tussen de centra-
manager en de coördinerend ambtenaar (bijvoorbeeld de bedrijfscontactfunctiona-
ris) van de gemeente. De taken van de centramanager kunnen zowel procesgericht
zijn met een continue voortgang als ook projectgericht, taken die eindig zijn. De
taken van de centramanager kunnen in hoofdlijn worden afgeleid van de niveaus
waarop centramanagement werkzaam is, te weten:
1. Beleidsadvisering, het signaleren van relevante zaken die het centrum betreffen

en het ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.
2. Het initiëren van nieuwe projecten en het bewaken en coördineren van de uit-

voering van de diverse projecten die, zo mogelijk, onder de werkgroepen uitge-
voerd worden.

3. Coördinatie van de uitvoeringsorganisatie.

De centramanager houdt zich met name bezig met niveau 2 en 3. Bij niveau 1 heeft
hij/zij een signalerende rol richting de gemeente en een adviserende rol richting het
bestuur. Het bestuur heeft op haar beurt wel een belangrijke taak op het niveau van
beleidsadvisering.

Het profiel van de centramanager
Persoonlijke kwaliteiten:
• Is communicatief sterk op meerdere niveaus.
• Spreekt vooral de taal van ondernemers en wekt vertrouwen.
• Verstaat echter ook de taal van de overheid.
• Is een bindend figuur, bruggenbouwer, teamworker.
• Is proactief in denken en handelen.
• Is slagvaardig en doortastend.
• Heeft leidinggevende kwaliteiten en overtuigingskracht, straalt gezag uit en kan

enthousiasmeren.
• Heeft geen van 9 tot 5 mentaliteit.
• Is bekend met de lokale situatie.
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Professionele kwaliteiten:
• Is uitvoeringsgericht.
• Is in staat om snel een netwerk met lokale ondernemers op te bouwen.
• Heeft bekendheid met gemeentelijke regelgeving en procedures.
• Heeft ervaring in het omgaan en samenwerken met een overheidsorganisatie.
• Kan omgaan met conflicten en belangentegenstellingen.
• Heeft affiniteit, kennis en ervaring met detailhandel, horeca en vastgoedont-

wikkeling.
• Heeft een netwerk van contacten in deze bedrijfstakken of kan dat snel opbou-

wen.
Voeling met de lokale situatie en geloof in de kwaliteiten van de centrumgebieden
van Laarbeek zijn voorwaarden voor een goed functioneren. Ervaring met centrum-
management en/of centrumgebieden elders kan een pré zijn.

De gebiedsregisseurs
De gebiedsregisseurs zijn primair aanspreekpunt voor uitvoering van de projecten en
activiteiten op gebiedsniveau. Enerzijds als schakel naar het centramanagement en
anderzijds als schakel naar de lokale ondernemers. Ook kunnen zij projecten en acti-
viteiten initiëren. Zij hebben een hoge lokale betrokkenheid bij het centrumgebied
en kennen de ondernemers en het lokale krachtenveld. Tevens dient de gebiedsre-
gisseur de ontwikkelingen en de activiteiten van het centramanagement op ge-
meentelijk niveau met de lokale achterban te delen.

Voor de definitieve invulling van de functie voor gebiedsregisseurs is afstemming
nodig met de uitwerking van de organisatie rondom de centrumplannen. In de con-
cept-centrumvisie voor Aarle-Rixtel4 wordt immers gesproken over een centrumregis-
seur die onder de aansturing dient de vallen van een in te stellen dorpsplatform.
Tevens moet de relatie worden gelegd met de ondernemersverenigingen.

De werkgroepen
De uitvoering van het centramanagement zal zoveel mogelijk gebeuren via werk-
groepen. Deze werkgroepen werken in het belang van de hele gemeente, hebben
een structureel karakter en worden gecoördineerd door het bureau centramanage-
ment. Het is van belang dat ook de gemeente zitting neemt in de werkgroepen.

Het voorstel van BRO is om de werkgroepen na de opstartfase te formaliseren tot 2
of 3 structurele werkgroepen. De frequentie van het overleg in de werkgroepen
wordt bepaald door de activiteiten per werkgroep. Voor een uitwerking van de
projecten die onder de werkgroepen vallen wordt verwezen naar hoofdstuk 4: het
projectenprogramma.

                                                     
4 Arcadis, 23 juli 2010
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De werkgroep ‘Communicatie, profilering en evenementen’ wordt voortgezet. Het
accent in de werkgroep zal wat minder komen te liggen op het creëren van draag-
vlak en wat meer op marketing, promotie en evenementen. Deze werkgroep gaat
aan de slag met de volgende projecten:

- Promotie, marketing en evenementen
- Communicatieplan centramanagement

• De ‘tijdelijke’ werkgroep ‘Economisch functioneren’ wordt eventueel opgedeeld
in twee afzonderlijke werkgroepen:
- ‘Openbare ruimte en verkeer’ groeit uit tot een eigen werkgroep en krijgt

de volgende projecten onder zijn hoede:
- Inrichting openbare ruimte
- Opstellen beheerplan en beheervisie
- Bereikbaarheid, verkeer en parkeren

- Ook ‘Detailhandel- en horecaontwikkeling’ wordt voortgezet als aparte
werkgroep. De volgende projecten vallen onder deze werkgroep:
- Detailhandels- en horecabeleid
- Startende ondernemers
- Bedrijfsopvolging
- Flexibiliteit in bestemmingsplannen
- Uniformiteit in winkelopeningstijden

Afhankelijk van de resultaten uit de opstartfase kan er ook voor worden gekozen
om niet tot een splitsing in de werkgroep Economisch functioneren te komen. Feite-
lijk wordt dan de werkgroepstructuur uit de startfase voortgezet.

De werkgroepen dienen door de partners erkend te worden en waar mogelijk ook
gebruikt te worden om andere overlegstructuren te vervangen.

Projectgroepen op ad-hoc basis
Daarnaast kunnen op ad-hoc basis projectgroepen worden opgericht voor projecten
met een relatief korte doorlooptijd. Deze projectgroepen leveren ook input voor de
structurele werkgroepen. Trajecten als bijvoorbeeld een KVO5 is in feite een project-
gebonden werkgroep die vervolgens input levert voor de structurele werkgroep
openbare ruimte en verkeer.

Evaluatie met het gemeentebestuur
Het is van belang om eens per jaar het centramanagement te evalueren met het
bestuur van het centramanagement en het gemeentebestuur. Tijdens dit overleg
wordt gesproken over beleidszaken en de strategie voor de centra.

                                                     
5 Afkorting voor Keurmerk Veilig Ondernemen
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Communicatie tussen centramanagement en gemeente
Op verschillende niveaus is er sprake van wederzijdse interactie tussen centramana-
gement en gemeente. Deze interactie speelt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk
niveau.
Voor het goed functioneren van het centramanagement is het van groot belang dat
de informatieverstrekking vanuit de gemeente adequaat en goed gecoördineerd is.
Het is aan te raden hiervoor ook een coördinerend ambtenaar aan te wijzen, die
zorg draagt voor een integrale afstemming over de diverse beleidsvelden heen.

Secretariaat en bureau centramanagement
Het in de opstartfase opgebouwde secretariaat en bureau centrummanagement
dient in de volgende fase verder uitgebouwd te worden. In de structuur hoeft hier-
voor weinig te veranderen. Wel kan met de professionalisering van het centramana-
gement ook de noodzaak toenemen om meer zichtbaar te worden in het veld. Bin-
nen de praktische mogelijkheden moet hier dan ook gezocht worden naar goede
huisvesting voor de centramanager.
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6. VERVOLGSTAPPEN

Stappen implementatie centrummanagement
Om te komen tot een goede en succesvolle implementatie van het centramanage-
ment in Laarbeek zullen de volgende stappen gezet dienen te worden:

Laatste kwartaal 2010
• Presentatie en bespreking plan van aanpak met bestuur Stichting Centramana-

gement en alle betrokken partners.
• Presentatie en bespreking plan van aanpak met de Raad van de gemeente Laar-

beek.
• Instemming (van alle betrokken partners) met de ambities, doelstellingen en

gebiedsafbakening centramanagement zoals voorgesteld in hoofdstuk 2 en 3
van deze rapportage.

• Instemming (van alle betrokken partners) met het projectenprogramma zoals
beschreven in hoofdstuk 4 van deze rapportage.

• Instemming (van alle betrokken partners) met de beoogde organisatiestructuur
zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze rapportage.

• Vaststellen begroting 1e jaar centramanagement op hoofdlijnen, waarbij de ver-
deling over de verschillende posten, nog ter bespreking is.

• Onderzoeken haalbaarheid dekking kosten start centramanagement 2011. De
ondernemersbijdrage en de gemeentelijke bijdrage dient voor 1-1-2011 zeker
gesteld te zijn (inclusief de onderlinge verhoudingen). Dit is een belangrijk
go/no go moment.

• Uitspreken intenties ondernemers voor het instellen van een ondernemersfonds.
• Contact leggen met mogelijke sponsoren (ook projectgerelateerd) voor het cen-

tramanagement.
• Goedkeuren begroting 2011.
• Vastleggen nieuwe intenties in aanvullende overeenkomst tussen de partners.

Dit in aanvulling op de Stichtingsakte Centramanagement en de al gesloten con-
cept intentieovereenkomst.

• Bij een positieve go: aanstellen kwartiermaker 2011, invulling secretariaat en
aanstellen gebiedsregisseurs.

• Naar een volwaardige bestuurssamenstelling met werkafspraken.
• Verbreden draagvlak centramanagement en het inzetten van ondernemersfond-

sen onder de diverse ondernemersgeledingen.
• Voorbereiden bemensen van de werkgroepen.
• Persmoment start centramanagement en introductie kwartiermaker.
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Doorloop naar 1e kwartaal 2011
• Introductie communicatiemiddelen (nieuwsbrief/website).
• Benoemen prioritaire projecten en quick wins voor 2011.
• Uitwerken en implementatie organisatiestructuur. De werkgroepen dienen van

start te gaan.
• Uitwerking huisvesting.
• Opstarten onderzoek instelling ondernemersfonds. Welke variant past als beste

bij Laarbeek en welke stappen worden nu gezet?
• Doorlopend verbreden draagvlak centramanagement en daarover communice-

ren, ook via de gebiedsregisseurs.

Vervolg 2011
• Realiseren quick-wins
• Concrete projecten vanuit de werkgroepen zichtbaar maken
• Communicatie uitbouwen
• Definitieve keuze financieringsinstrument en uitwerking. In gang zetten onder-

zoek naar draagvlak. Hier zit opnieuw een belangrijke go/no go. Alleen bij zicht
op structurele financiering zal het centramanagement in de beoogde vorm na
2011 kunnen worden doorgezet.

• Bij go: werving en selectie centramanager en opnieuw goed neerzetten van de
organisatie

• Opstellen meerjarenbegroting en meerjarenplan vanaf 2012
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Bijlagen 1

BIJLAGE 1: GESPREKSPARTNERS CONSULTATIERONDE

Gesprek Mariahout
Leon Raaymakers Ondernemer op industrieterrein (keukens en tim-

merwerken)
Mieke Vermeulen Ondernemer Kapsalon
Ilse Barten Ondernemer op industrieterrein
Frans Vereijken Jan Corsten Autobedrijf BV
Ger Aarts Zorg om het Dorp
Ad van de Vossenberg Stichting Openluchttheater Mariahout
Chris de Hoog Stichting Openluchttheater Mariahout
Albert van den Boogaard LIMO

Gesprek Lieshout
Rik van Berlo Van Berlo
Ad Merks Ondernemer Lieshout (Machines)
Karel Huijgens Café Zaal De Koekoek
Willem Damen Seniorenvereniging Lieshout
Broer Jansen Dorpsraad Lieshout
Monique Hubrechtsen Dorpsraad Lieshout
Albert van den Boogaard LIMO

Gesprek Piet van Thielplein
Stefan Driessen Driessen Interieur
Mario van Balkom Plus Supermarkt
Marco van Vleuten Ondernemer (Kledingzaak)
Inge van Vonderen Ondernemer (Administratief kantoor)
Arjen van Vught Jansen Haarstudio

Gesprek Aarle-Rixtel
Walter Withagen Ondernemersvereniging Aarle Onderneemt
Michiel Jansen Café De Vrienden
Jelle de Jong De Couwenberg

Gesprek Heuvelplein
Maarten van Stiphout Ondernemersvereniging Beekvlied
Geert-Jan van den Boomen De Bumkes
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Gesprek Horeca
Christel Nabuurs KHN
Martijn van Hoek Eethuis De Donk
Geert-Jan van den Boomen De Bumkes
Mark Coppens Tapperij
Dave van de Burgt Café zaal van de Burgt

Gesprek gemeente Laarbeek
Jan Sprengers Reconstructie en plattelandseconomie
Gerda Hendriks Bedrijvencontactfunctionaris
Wendela de Ridder Toerisme en recreatie
Wim Kluitmans Marktmeester
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BIJLAGE 2: VOOR- EN NADELEN FINANCIERINGSINSTRU-
MENTEN

Onderstaand wordt een beknopt overzicht gegeven van de voor- en nadelen van
financieringsinstrumenten, waarbij ondernemers op hun verzoek worden belast ten
behoeve van extra collectieve investeringen in de bedrijfsomgeving.
De KvK Brabant heeft in 2009 een aparte brochure uitgebracht waarbij dieper wordt
ingegaan op dit onderwerp.

Reclameheffing
• Belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de

openbare weg (art. 227 Gemeenteweg).
• Zowel op particuliere – als gemeentelijke grond (lichtbakken en billboards).

Voor- en nadelen:
+ Gebiedsgericht toepasbaar.
+ Tariefdifferentiatie mogelijk.
+ Bijna alle ondernemers hebben een vorm van reclame-uiting en kunnen daar-

door worden aangeslagen.
0 Goede mogelijkheden voor eenvoudige heffing. De uitvoeringskosten kunnen

wel relatief hoog oplopen.

Precariobelasting
• Belasting ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor

openbare dienst bestemde grond (art. 228 Gemeentewet).

Voor- en nadelen:
+ Zeer lokaal op te leggen.
+ Tariefdifferentiatie mogelijk.
- Geen volledige dekking in het centrum: heffing enkel voor ondernemers met

reclame-uitingen of een terras.
- Opbrengsten beperkt.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
• Belasting over waarde onroerende zaken.
• Tijdstipbelasting: 1 januari.
• Grondslag: WOZ-waarde.

Voor- en nadelen:
+ Hoger tarief zakelijk onroerend goed mogelijk, opbrengst in apart fonds voor

collectieve belangenbehartiging.
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+ Ook vastgoedeigenaren kunnen belast worden.
+ De uitvoeringskosten zijn relatief laag.
- Belasting is enkel gemeentebreed toepasbaar, op alle niet-woningen. Geen

gebiedsgerichte benadering.

Bedrijven Investerings Zone (BIZ)
De Eerste Kamer heeft in maart 2009 het wetsvoorstel Experimenten Bedrijven Inves-
terings Zones (BIZ) aangenomen. Met deze wet kunnen ondernemers en gemeenten
gezamenlijk een BIZ oprichten. De wet is per 1 mei 2009 in werking getreden en zal
voor 1 januari 2013 worden geëvalueerd. De experimentenwet vervalt met ingang
van 1 juli 2015. Gemeenten kunnen onder voorwaarden tot 1 januari 2018 een be-
paalde BIZ-bijdrage blijven heffen.

Inhoud:
• Tijdstipbelasting: 1 januari
• Grondslag: WOZ-waarde
• Periode: maximaal 5 jaar, verlenging mogelijk
• Op verzoek van ondernemers
• Activiteiten: aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening (en dus niet een

vervanging)
• De opbrengst komt volledig ter beschikking van de ondernemers: ondernemers

bepalen zelf de investeringsmaatregelen
• Schriftelijke draagvlakmeting: de meerderheid van de ondernemers beslist over

het in werking stellen:
- Minimaal 50% + 1 stemt
- Tenminste 2/3 voor inwerkingstelling
- WOZ-waarde voorstemmers hoger dan tegenstemmers

• Het is vervolgens bindend voor alle ondernemers/gebruikers
• De gemeente stelt de BIZ-verordening op en vast
• Inning gebeurt door de gemeente

Voor- en nadelen:
+ Gebiedsgericht toepasbaar.
+ Tariefdifferentiatie mogelijk.
0 De doeleinden lijken beperkt tot ‘schoon, heel en veilig’.
- Complexe wetgeving.
- Er is veel draagvlak nodig om een BIZ in te kunnen voeren.
- Vastgoedeigenaren kunnen niet belast worden.

Art. 1, lid 2 Experimentenwet BI-zones:
De BIZ-bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbon-
den zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veilig-
heid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte
van de BI-zone.
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Interpretatie:
• Promotionele activiteiten dienen een ondergeschikte rol in het projectenplan te

vervullen.
• Hetzelfde geldt voor organisatiekosten.

Mogelijke activiteiten BI-zone:
• Verkeersvoorzieningen, bewegwijzering
• Groenvoorziening, bloembaken
• Afvalinzameling
• Verlichting
• Schoonmaak, graffitiverwijdering
• Camerabewaking, surveillance
• Brandveiligheid
• Branchering en leegstandsbestrijding
• Promotie




