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Aanjager van gezelligheid
De aanjager van gezelligheid. Die rol vervullen
ondernemers in een dorp. Een spontaan praatje of een
onverwachte ontmoeting… Vaak vindt dit plaats tijdens
de boodschappen of een terrasbezoekje. Het was voor
ons dan ook van groot belang om de Ondernemers
Vereniging Mierlo-Hout snel te betrekken bij het project
Dorpsplein Mierlo-Hout. Wat vinden zij er zelf van?
Volgens Cor van Rijsingen, voorzitter van
Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout, is
dit plan echt wat Mierlo-Hout nodig heeft.
Omdat het voorziet in heel veel behoeften: “Mierlo-Hout is een hecht dorp, waar
mensen graag blijven wonen. Maar ons
dorpscentrum nodigt nu niet uit om er
lang te verblijven. Als ondernemer willen
we uiteraard niet dat mensen in ons dorp
alleen even stoppen om iets te kopen en
weer vertrekken. Het nieuwe plan moet
ervoor zorgen dat het plek wordt waar je
graag wilt vertoeven.”
Een goede kop koffie
Met name een horecagelegenheid in het
nieuwe gebied draagt veel bij aan de
aantrekkelijkheid van het dorp. Cor: “Het
moet een gezellige plek zijn, waar je in
een mooie omgeving kunt zitten voor een
goede kop koffie met gebak of een lekkere lunch. Zo’n plek maakt boodschappen
doen leuk. En ook voor vrienden en familie van de bewoners is het heerlijk om een

wandelingetje door de mooie, parkachtige
omgeving te combineren met een drankje
op het terras.”
Meer onderling contact
Daarnaast gaan de bewoners van het
woonzorgcentrum erop vooruit, omdat
ze mooiere woningen krijgen in een veel
toegankelijkere omgeving, aldus Cor. Ze
komen te wonen tussen mensen zonder zorgbehoefte. Cor: “Het combineren
van mensen in verschillende levensstadia juich ik enorm toe. Hoe mooi is het
als buren straks in één moeite door een
boodschap voor elkaar doen of elkaar helpen met een klusje? En schoolkinderen
kunnen bijvoorbeeld betrokken worden
bij de ouderen door sociale stages. Ook
dit draagt bij aan de sfeer en leefbaarheid
van de omgeving.”
Betrokken ondernemers
Cor is erg blij dat de lokale ondernemers
in een vroeg stadium al betrokken zijn bij

het project: “Voldoende parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid, diversiteit
aan winkels en levendigheid zijn voor ondernemers belangrijke pijlers. Nu we aan
tafel zitten met alle betrokkenen kunnen
we ons laten horen. Ik ben ontzettend blij
dat deze punten in het huidige ontwerp
gewaarborgd zijn.”
Maar de plannen zijn nog niet – letterlijk
en figuurlijk - in beton gegoten. Cor roept
dan ook alle lokale ondernemers op hun
wensen en ideeën voor de toekomst nu
te delen: “Er komen verschillende commerciële ruimtes beschikbaar. Als ondernemersvereniging zien wij deze uiteraard
het liefst gevuld met mooie initiatieven
van Mierlo-Houtenaren. Dus ondernemers, denk in mogelijkheden en meld je
bij ons!”
Welke winkel wilt u in het dorp?
Voor de verdere invulling van het plan zijn
Cor en ik heel benieuwd wat voor soort
winkel u graag terugziet in het vernieuwde
gebied? Wat mist u nu nog? Welke winkel zou het dorp nog gezelliger maken?
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