column Alex Sievers

Dorpsplein
Mierlo-Hout
Droomt u even met ons mee? ‘’De plek
waar iedereen graag vertoeft. Waar je
na het eten nog even kunt voetballen
op straat. Of waar je je zondagochtendoefeningen doet. Waar je geniet van
openluchtoptredens of andere festiviteiten. Waar je heerlijk rustig in je
eigen tempo je boodschappen komt
doen. Waar je tóch nog een kopje koffie neemt op het terras. Waar je heerlijk woont. Of waar je lekker op een
bankje de dorpse levendigheid aanschouwt…’’ Als we onze ambities realiseren’, is iedereen straks van harte
welkom in het nieuwe, groene, gezellige, gastvrije, schone, verkeersveilige,
klimaatneutrale, energieopwekkende
dorpshart van Mierlo-Hout!
Met alleen dromen komen we er natuurlijk niet. Waar staan we nu? Een
coalitie van Woningstichting Compaen,
Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, de
Wijkraad Mierlo-Hout en de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout heeft de
ambitie om het dorpshart te vernieuwen. En dat willen we samen doen met
de inwoners van Mierlo-Hout en andere lokale stakeholders. Dus heeft u concrete ideeën? Suggesties? Bijzondere
aandachtpunten? We horen ze graag.
Het afgelopen jaar hebben we al met
verschillende partijen om tafel gezeten
en een eerste reeks ideeën verzameld
vanuit de gedeelde visie: het dorpshart
verbindt. Onze metafoor voor het
dorpshart is het dorpsplein. Wij zien
het dorpsplein als uitdagende leeromgeving voor schoolkinderen, midden
in de maatschappij. Waar zij vroegtijdig leren om betrokken te zijn bij hun

leefomgeving en hun medemens. Het
dorpsplein is ook een levendige en tegelijkertijd geborgen buitenplaats voor
de oudste bewoners. Om te kunnen
genieten van het leven en om er zelf
aan mee te doen. In onze optiek is het
dorpsplein de plek waar iedereen naar
eigen smaak woont, werkt, winkelt,
leert, beweegt, zorgt of verzorgd wordt.
Dat kan omdat we maatwerk leveren.
Met elkaar. Maatwerk, afgestemd op
mensen met verschillende leeftijden en
leefstijlen, met ruimte voor eigen initiatieven en wensen. Doet u mee?
Hoe het dorpsplein er precies uit moet
gaan zien, weten we nog niet. Ook niet
hoe groot of hoe klein het is, of waar het
precies begint of eindigt. Daar willen we
dit jaar met Mierlo-Hout aan gaan werken. Dat zullen we onder meer doen
door met de wijk in gesprek te gaan op
enkele informatiedagen en werksessies. Afwisselend zullen dan concrete
en abstracte onderwerpen aan bod
komen. Zoals hoe het dorpsplein zowel
goed bereikbaar, autoluw en verkeersveilig kan worden, en hoe we dat kunnen combineren met slimme parkeeroplossingen. Om slechts één voorbeeld
te geven. De bevindingen uit de sessies
nemen we mee in verkennende studies
met verkeersadviseurs, ontwerpers en
andere deskundigen. Maandelijks zullen we de stand van zaken ook in Ons
Mierlo-Hout met u delen. Uw reacties
en ideeën zijn via
redactie@onsmierlohout.nl of via
alex@dorpspleinmierlohout.nl meer
dan welkom.

Bestuursleden
gezocht bij
KBO-St. Lucia
In maart 2019 tijdens de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering treedt
KBO St. Lucia voorzitter Piet Maas
statutair als voorzitter af. Tevens
treedt dan ook de secretaris Gairthy
Exalto af. Tot op dit moment zijn we er
als bestuur niet in geslaagd geschikte
kandidaten voor deze bestuursfuncties te vinden. Ze hoeven u niet te
vertellen wat het voor KBO-St. Lucia
betekent als het bestuur te klein is.
Ze vragen dan ook dringend uw hulp
bij het vinden van bestuursleden. De
invulling van de bestuursfuncties gebeurt in nauw overleg met degenen
die zich als kandidaat aanmeldt. Zodoende kunt u als bestuurslid de dingen doen die u leuk vindt en/of goed
kunt. Maatwerk dus. En het motto:
besturen bij KBO-St. Lucia doen we
samen!
Mocht u zelf iets voelen voor een bestuursfunctie bij KBO St. Lucia of kent
u een geschikt iemand, neemt u dan
contact met de voorzitter Piet Maas
op via email voorzitter@kbo-stlucia.
nl of telefoon 06-22374593. Of neem
contact op met de secretaris Gairthy Exalto via email secretariaat@
kbo-stlucia.nl of telefoon: 0492
548338 of 06 41235878
Graag gaan ze met eventuele kandidaten, onder het genot van een kop
koffie of iets anders, hierover in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO-St. Lucia.
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