Column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout

Samen

In Dorpsplein Mierlo-Hout vinden onder meer Savant Zorg, Woningstichting
Compaen, QliQ Primair Onderwijs, de
Ondernemersvereniging Mierlo-Hout, de
Wijkraad en de gemeente elkaar waar het
gaat om hun visie en drive. Daarin is het
nieuwe Dorpsplein de plek waar Mierlo-Hout samen komt. De plek die inwoners, winkels, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar verbindt
en hen uitnodigt op hun eigen manier
een bijdrage te leveren aan de Helmondse samenleving. Met zo’n ambitie is het
een groot voordeel dat het Dorpsplein
ook fysiek de schakel zal zijn tussen
Savant Alphonsus, In het Hart van het
Hout, winkels en woningen.
Anke Kuijpers (hoofd vastgoed Savant
Zorg) zegt daarover: “De kans voor Savant
Alphonsus is een uitzonderlijke, nu niet alleen wij maar ook partners om ons heen in
Mierlo-Hout bouw- en renovatieplannen
hebben en we daar samen in optrekken.
Weinig mooiers dan het bedenken en uitwerken van een nieuwe, toekomstbestendige vorm van samen leven. Of je nu veel

of weinig zorg nodig hebt, jonger of ouder
bent, in Mierlo-Hout woont, winkelt of
werkt, als je maar samen mee kunt (blijven) doen op een passende manier. Daar
worden (wijk)bewoners, medewerkers, de
ondernemers, schoolkinderen en hun ouders allemaal beter van. We zetten alles op
alles om van deze droom werkelijkheid te
maken!” Interessant in de samenwerking
is dat deze tot stand is gekomen omdat
alle partners net wat verder hebben willen
kijken naar wat belangrijk is. Juist in die organisatie-overstijgende aanpak schuilt de
bijzondere kwaliteit. Samenwerken maakt
samenleven.
“Als gemeente vinden we het mooi om te
zien dat de handen ineengeslagen zijn en
dat verschillende partners elkaar hebben
gevonden”, zegt wethouder Gaby van den
Waardenburg. “Het is goed om te zien dat
er samen geïnvesteerd wordt om te komen
tot een nieuwe invulling voor het gebied in
het hart van Mierlo-Hout.”
Petra van den Bosch (directeur In het Hart
van het Hout) vult aan: “Bij de ontwikkeling

van ons kindcentrum stellen we ons voortdurend de vraag hoe we als organisatie een
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan
een duurzame en inclusieve samenleving.
Waar je mag zijn en je kunt worden wie je
bent en waar je met jouw unieke potentieel mee doet en mee telt. Hoe mooi is het
dat we dat in een omgeving van 0 tot 100
doen. Gelukkig, geliefd en gezond zijn, jong
en oud, dat is waar het om gaat.”
Het centrum van Mierlo-Hout wordt de
komende jaren ingrijpend vernieuwd. Er
komt veel nieuwbouw en er wordt ook veel
verbouwd,” constateert Joost Lobée (directeur/bestuurder Woningstichting Compaen), “het gaat echter niet om de stenen,
maar om de mensen. Door afstemming
van plannen en goede samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen we er ook
weer een echt dorpshart van maken. En
dan vallen de stenen wel op hun plek. Dan
ontstaat het mooie gevarieerde plan dat
we nu hebben gemaakt, een plan met veel
verschillende kwaliteiten en sferen. Steeds
bedacht vanuit de bewoners, werkenden
en bezoekers.”
Die variatie komt op veel plekken in het
plan tot uiting, en het makkelijkst zichtbaar
in de in enkele heel verschillende en tegelijkertijd sterk samenhangende openbare
ruimten: het eigenlijke Dorpsplein rond de
Hoofdstraat, de Kloostertuin rond de kapel
ten oosten van de Hoofdstraat en het
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gebied aan de westkant van de hoofdstraat
waar schoolplein en de in aanbouw zijnde
Voorstadhalte elkaar raken.
“Ik woon hier al m’n hele leven,” zegt Mario
Coolen (omwonende en voorzitter Stichting Herdenkingsmonument), “Als kleine
jongen was ik al te vinden in de echt prachtige tuin van het voormalige klooster. Die
grensde aan onze achtertuin. Zulke mooie
heesters, veel fruitbomen, vol met vogels.
Ik denk dat er heel goed iets van die groene
kwaliteit van toen terug kan komen in de

nieuwe ontwikkeling van het Dorpsplein.
De Kloostertuin zoals die nu in de plannen
zit, geeft daar echt ruimte voor. Fijn! En ik
ben er ook blij mee dat het plan de kapel
weer zichtbaar maakt en opent. Aandacht
voor historisch bewustzijn en waarborging
van onze geschiedenis kunnen geen kwaad
toch. Ik weet nog dat vroeger het klokje van
de kapel elke dag luidde. Het zou leuk zijn
als dat geluid in de toekomst ook weer af
en toe zou klinken.”
Wat vind jij van waarde voor het Dorps-

plein? Waaraan zouden we meer aandacht moeten besteden? Laat het ons
weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl.
Ook via onze website www.dorpsplein
mierlohout.nl en Facebook zullen we je regelmatig bijpraten over de stand van zaken
in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe
dorpsplein.
Alex Sievers
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout
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