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Dorpsplein Mierlo-Hout

Tot voor kort maakte een uitvaartonder-
nemer gebruik van deze kapel. In de her-
ontwikkeling van Dorpsplein Mierlo-Hout 
denken we dat een andere functie meer 
waarde toevoegt aan de inclusie en reu-
ring die wij met elkaar nastreven.

De kapel tijdens de werkzaamheden
Savant Zorg en Woningstichting Com-
paen, twee van de partijen die werken 
aan het nieuwe dorpsplein, hebben de 
intentie om de kapel de eerstkomende 
jaren in te richten als een projectbureau 
van waaruit we de herontwikkelingswerk-
zaamheden kunnen aansturen. In onze 
beleving is dat dan geen plek met de rug 
naar Mierlo-Hout gekeerd, maar juist een 
plek om Mierlo-Hout te ontvangen om 
met elkaar in gesprek te gaan over am-
bities en de toekomstige kwaliteit van 
Dorpsplein Mierlo-Hout als geheel. Dat 
houdt in dat we de kapel willen inrichten 
in een combinatie van werkplekken, ex-
positieruimte, presentatieruimte en ruim-
ten om met elkaar van gedachten te wis-
selen. JYB Architecten heeft op basis van 
die uitgangspunten een verbouwingsplan 
gemaakt voor het interieur van de kapel. 
Het meest in het oog springende element 
daarin is een grote kubus die midden in 
de kapel staat. In de kubus is een al dan 
niet afsluitbare kamer gemaakt. Op de 
kubus is ook ruimte voor overlegplekken, 
waarnaast een flink deel van de kubus als 
trap wordt uitgevoerd in een theaterop-
stelling.

De kapel na afronding van 
de werkzaamheden
Na afronding van de herontwikkelings-
werkzaamheden ligt een functie als pre-
sentatie- of expositieruimte alleen wellicht 

De kapel
Wie in Mierlo-Hout kent het charmante gebouwtje 

eigenlijk niet? Al meer dan negentig jaar prijkt er vlak 
achter de Hoofdstraat een kleine kapel. De Alphonsuskapel. 

Vroeger als onderdeel van het toenmalige klooster behoorlijk 
prominent aanwezig, maar de laatste decennia een beetje 

weggestopt aan het Alphonsusplantsoen. 

minder voor de hand. Uiteraard hebben we 
daar ook al ideeën over, maar interessan-
ter is het om daarover met Mierlo-Hout 
in gesprek te gaan. Wat vind jij een voor 
de kapel passende functie binnen het 
dorpsplein? Of misschien wel passende 

functies? Welke voorziening is volgens jou 
aantrekkelijk om te huisvesten in de kapel? 
Zou je zelf gebruik willen maken van de ka-
pel, en zo ja, op welke manier? 

Ideeën en suggesties
Heb je ideeën welke activiteiten je zou willen 
doen in het nieuwe hart van Mierlo-Hout en 
hoe de Alphonsuskapel daarin een rol kan 
spelen? Daar zijn we heel benieuwd naar! 
Deel je mening via de redactie van Ons 
Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmier-
lohout.nl. Volg ons project op www.dorps-
pleinmierlohout.nl en Facebook.
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