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Dorpsplein
Mierlo-Hout:

omzien naar
elkaar
Dat betekent ook dat we uitgaan van
een omgeving waar verschillende typen
woningen aanwezig zijn, van goedkoop
tot duurder, waar we lichte en zware zorg
zullen bieden, en waar andere voorzieningen zoals horeca, cultuur, sport en spel
ook aan natuurlijke plek zullen krijgen.
Die elementen bestaan nu nog slechts in
abstractie, omdat we voor het overgrote
deel van het plangebied nog in de fase
van planontwikkeling zitten.
Tegelijkertijd is er ook fysiek al wel wat te
zien. Zo is er gestart met de grondwerkzaamheden voor de deellocatie Voorstadhalte, alwaar 40 sociale huurappartementen en 10 grondgebonden vrije sector

koopwoningen worden gerealiseerd. Het
blok huurappartementen, dat verhuurd
zal worden door Woningstichting Compaen, bestaat uit twee bouwdelen, van
elk vier bouwlagen. Per bouwlaag zijn er
tien appartementen, allemaal met drie
kamers. Op de begane grond worden zeven van de tien appartementen ontsloten
vanaf de Hoofdstraat. Op de verdiepingen
is een galerij aan de achterzijde voorzien.
De lift zit midden tussen de bouwdelen.
We gaan er op dit moment van uit dat er
in het voorjaar van 2020 met de bouwwerkzaamheden zal worden gestart. Op
een heel ander schaalniveau komt onze
houding van de inclusieve samenleving

ook al goed tot zijn recht. Dat is met de
kerstboom op het Dorpsplein in wording.
Onder de noemer “Laat een wens voor
een ander in vervulling gaan!” heeft de
Ondernemersvereniging Mierlo-Hout een
boom geplant en op 20 en 21 december
een stand waar iedereen een wensformulier voor een ander kunt invullen en
inleveren. Een mooie actie die helemaal
past bij het thema Omzien naar elkaar.
Ik ben benieuwd welke wensen er dit jaar
worden geuit en hoe er breed wordt samengewerkt om vele van deze wensen uit
te kunnen laten komen.
Wat zijn jouw wensen voor het Dorpsplein, voor je medemensen en voor jezelf? Laat het ons weten via de redactie
van Ons Mierlo-Hout of via alex@dorps
pleinmierlohout.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.
Alle betrokkenen bij Dorpsplein Mierlo-Hout wensen je heel prettige feestdagen en een gelukkig 2020!
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