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Dorpsplein Mierlo-Hout:

Kloostertuin
In Dorpsplein Mierlo-Hout liggen straks tussen en om de gebouwen twee heel verschillende en tegelijkertijd sterk samenhangende openbare ruimten. Langs de Hoofdstraat
komt het eigenlijke Dorpsplein. Dit wordt
de wat drukkere van de twee, met uiteraard
de winkels, zoals ze er nu ook al zijn, maar
misschien ook met een cultureel paviljoen,
horeca, een plek voor muziek of met een
kleine kas voor gezonde groenten. Daarover
hebben we nog niet echt met elkaar van gedachten gewisseld. Ook al omdat we hierover graag de mening van de bewoners van
Mierlo-Hout horen. Wat geeft meerwaarde
aan het Dorpsplein volgens jou?
Eenzelfde vraag stellen we ook graag voor
de tweede openbare ruimte, de Kloostertuin. Hoe moet die er gaan uitzien volgens
jou? De Kloostertuin verbindt de Hoofdstraat met Kardinaal van Enckevoirtstraat
en maakt de kapel, die nu wat verscholen
ligt in het Alphonsusplantsoen weer zicht-

baar. De tuin wordt in ieder geval een plek
om lekker in te kunnen wandelen. Auto’s,
behalve dan voor hulpdiensten, blijven
buiten de Kloostertuin. Voor bewoners en
anderen komen er, deels verdiepte parkeergarages.
Zeker nu in het voorjaar is het een weldaad om door mooi aangelegde tuinen te
wandelen, en te genieten van de kleuren
en geuren van de bloemenpracht. Enkele jaren geleden was ik op bezoek in het
westen van Engeland, in de Cotswolds. Ik
geloof niet dat ik eerder zo bewust had ervaren hoe mooi en weelderig tuinen kunnen zijn, ook de kleinere tuinen. Een werkelijk prachtige inspiratie als we nadenken
over hoe de Kloostertuin er straks uit moet
komen te zien. Maar wat ook inspirerend is
om te zien, is hoe tuinen ook worden gebruikt. Als plek om te jeu de boulen, om
yoga-oefeningen te doen, om lekker van
de zon te genieten al dan niet met iets om
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te eten of te drinken. Of wellicht met een
mooie vijver, ook al omdat we na moeten
denken over waterberging.
Voor beide gebieden geldt dat we laagdrempelige en vanzelfsprekende ontmoetingen willen aanmoedigen. Ideeën
die deze wensen ondersteunen nemen
we graag mee in de verdere ontwikkeling
van de plannen. We hopen dat we binnen
niet al te lange tijd weer met Mierlo-Hout
in gesprek kunnen. Dat past in onze planning, waarbij we ervan uitgaan dat we na
de zomer met enkele procedurele stappen
kunnen starten.
Heb je zelf enkele ideeën om samen met
ons het Dorpsplein verder te verfraaien?
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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