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Dorpsplein Mierlo-Hout:

Solidariteit
Bizarre tijden. De hele wereld, Nederland en Brabant zijn in de greep
van een virus. Dat haalt veel slechte, maar vooral ook heel goede dingen bij
mensen naar boven. Vanuit angst en onzekerheid over wat komen gaat hamsteren
we of handelen we met woekerprijzen. Tegelijkertijd zien we dat veel mensen juist
hun beste beentje voorzetten. Vanuit de zorg, onderwijs, politie en veel meer.
En mensen die gewoon op welke manier dan ook willen bijdragen aan onze
samenleving, aan de mensen die het het best kunnen gebruiken.
Solidariteit en creativiteit gaan hier figuurlijk hand in hand.
In Dorpsplein Mierlo-Hout is dat omzien
naar elkaar vanaf het begin uitgangspunt
geweest in onze planontwikkeling. We
werken niet voor niets aan een leefomgeving waar mensen die zorgbehoevend
zijn, komen te wonen tussen mensen
voor wie ouderenzorg niet aan de orde
is. Dorpsplein Mierlo-Hout wordt een levendige plek waarbij de mooi aangelegde
Kloostertuin het fysiek verbindende element is. Hier lopen bewoners, werkenden,
recreanten en andere bezoekers elkaar
gemakkelijk tegen het lijf. Om vanuit dat
soort laagdrempelige ontmoetingen nadere contacten te kunnen leggen.
Zoals we het nu zien, wordt de Kloostertuin een groene verbinding tussen de

Hoofdstraat en de Kardinaal van Enckevoirtstraat. Een mooie wandelroute
die de achter Savant Alphonsus liggende
buurten verbindt met de Hoofdstraat.
In de Kloostertuin komen verschillende
voorzieningen, zoals horeca met een terras en een klein cultuurcentrum in de bestaande kapel. Maar ook willen we in deze
Kloostertuin ruimte maken voor sport en
beweging: actieve plekken voor jong en
oud en iedereen er tussenin.
Om zo’n verbinding te kunnen realiseren
zal het huidige Alphonsus plaats moeten
maken. Dat doen we gefaseerd zodat er
zo min mogelijk huidige bewoners zullen
moeten verhuizen. Tegelijk zullen er wel
verhuizingen moeten plaatsvinden. Daar-

in past ook de Voorstadhalte, alwaar op
dit moment gebouwd wordt aan 40 sociale huurwoningen. Een deel van deze 40
woningen zullen we kunnen inzetten voor
bewoners van Alphonsus. Ook dat is omzien naar elkaar. Overigens kost bouwen
altijd veel tijd, nog afgezien van de onzekerheden door de huidige coronasituatie.
De oplevering van de huurwoningen in de
Voorstadhalte laat nog wel anderhalf à
twee jaar op zich wachten.
Wat zijn jouw ideeën voor het Dorpsplein als het gaat over solidariteit? Zou
je je zelf ergens voor willen inzetten? En
hoe dan? Laat het ons weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl. Ook via onze
website www.dorpspleinmierlohout.nl en
Facebook zullen we je regelmatig bijpraten over de stand van zaken in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe dorpsplein.
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