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Dorpsplein Mierlo-Hout: Community
“Waar moet oma wonen?” kopte het Financiële Dagblad medio november. En,
zo vervolgt de krant: “Bij een te krappe woningmarkt gaat het meestal over
jonge starters die geen huis kunnen
krijgen. Maar voor ouderen is het gebrek aan passende woningen nog veel
schrijnender. Mensen blijven te lang in
een ongeschikte woning en de gevolgen
komen voor rekening van de zorg.”
In Dorpsplein Mierlo-Hout hebben we
ons eenzelfde soort vraag gesteld, in een
mogelijk iets bredere context: hoe kunnen we aantrekkelijk zijn voor oma, opa
én de kleinkinderen. In de lijn van het
FD constateerden ook wij dat er veel te
weinig echt aantrekkelijke en attractieve
woonomgevingen zijn voor senioren, al
dan niet met een zorgvraag. Omgevingen waar je er toe doet, gerespecteerd
wordt en uitgedaagd om bij te dragen.
Ook al ben je niet meer de allerjongste
of fitste.
Aan zo’n inspirerende leefomgeving
werkt Dorpsplein Mierlo-Hout. En dat
doen we op misschien wel de mooiste
plek in Mierlo-Hout, aan de Hoofdstraat
net ten zuiden van de spoorlijn. Op en

rond de locaties van In het Hart van het
Hout en Savant Alphonsus. Onze insteek
is om een community te realiseren, een
plek waar mensen graag verblijven en
deze min of meer als vanzelfsprekend in
hun harten sluiten. Dat betekent ook dat
we werken aan een gevarieerd programma van te ontwikkelen gebouwen: wonen voor ouderen, wonen voor jongeren,
goedkopere woningen, duurdere woningen, enkele flexwoningen, een kindcentrum met basisschool en kinderopvang,
diverse zorgfuncties, horeca en andere
werk,- sport- en recreatievoorzieningen.
En die gebouwen zien we dan voor ons
in een groene omgeving waar vooral aan
de randen geparkeerd kan worden.
Enkele jaren gelden bezocht ik een
Amerikaanse stad die zichzelf City of
Volunteers (stad van vrijwilligers) noemt.
Dat vind ik mooi. Een stad met 45.000
inwoners die saamhorigheid als vertrekpunt hebben gekozen. En dat nota bene
in een land waar commercie en kapitaal
doorgaans hoger op de agenda staan.
In deze City of Volunteers zetten de bewoners, waarvan er velen gepensioneerd
zijn, er samen de schouders onder. Zo
is er een college van burgemeester en
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wethouders dat geheel uit vrijwilligers
bestaat, een politiekorps van vrijwilligers
en een zeer uitgebreid netwerk van vrijwilligers die werken aan allerlei vormen
van recreatie, onderwijs, zorg en cultuur.
Interessant van deze stad vind ik ook dat
de inwoners, hoe verschillend ze vaak
ook zijn, leven naar de waarden die ze
met elkaar delen, zoals dus saamhorigheid, maar ook eigen regie en een positieve drive. Voor het Dorpsplein Mierlo-Hout hebben we eerder soortgelijke
waarden benoemd: gemeenschapszin,
passie en verbinding.
Zijn de waarden die we benoemden herkenbaar? Of missen we daarmee iets?
Laat het ons weten via de redactie@
onsmierlohout.nl 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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