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In ons stedenbouwkundig ontwerp is te 
zien dat we in Dorpsplein geen grondge-
bonden woningen gaan realiseren. Dat 
laat de locatie niet toe. Wellicht kunnen we 
op een andere plek in Mierlo-Hout werken 
aan bungalows of twee-onder-één-kap-
woningen. Maar niet hier. Niettemin willen 
we in gestapelde woningen wel een grote 
variatie bieden, als dat past bij de wensen 
van de MierloHoutenaar en andere geïn-
teresseerden uit Helmond. Om die reden 
horen we graag wat jou inspireert in wo-
nen en welk type gestapelde woning jou 
aanspreekt. Is dat een tweekamerwoning? 
Een driekamerwoning? Groter? Wellicht 
een penthouse? Kleiner? Hoe groot zou 
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Wat heeft Mierlo-Hout nou echt nodig in de komende 
jaren als het gaat om wonen? In Dorpsplein Mierlo-Hout 
werken we aan verschillende typen woningen. Zo gaan we 
woningen bouwen voor mensen met een zorgvraag. 
Heb je een lichte of een zware zorgvraag, dan is Dorpsplein 
Mierlo-Hout straks wellicht een mooie woonplek voor jou. 
Maar ook mensen die in het geheel geen zorgvraag hebben, 
willen we graag een nieuw thuis bieden in het hart van 
Mierlo-Hout. Spreekt zo’n woonplek jou aan?
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een balkon dan moeten zijn? Zou je voor-
zieningen willen delen met iemand in een 
ander huishouden? En over wat voor voor-
zieningen gaat het dan? Een wasmachine? 
Anders? Een auto? We horen graag van je.
Tot die tijd laten we onszelf inspireren door 
wat er tegenwoordig op andere plekken 
in ons land en daarbuiten wordt ontwik-
keld. We zien appartementen met enorm 
veel glas, van vloer tot plafond, zodat er 
veel licht tot diep in de woning kan bin-
nenkomen. We zen appartementencom-
plexen met heel mooie daktuinen, tuinen 
die vaak door meerdere bewoners worden 
gebruikt en waar je heerlijk in de zon kunt 
zitten, prachtig uitzicht hebt over de stad 

en waar steeds vaker ook allerlei planten 
groeien. We zien ook complexen met heel 
kleine appartementen, als een soort van 
pied-a-terre of voor mensen die op korte 
termijn, vaak tijdelijk, een prettig onder-
komen zoeken. Zou dat laatste iets zijn 
voor Dorpsplein? 

En we zien enorm veel variaties in archi-
tectuur. Nog niet zo lang geleden was een 
appartementencomplex een wat saaier 
gebouw met allemaal dezelfde woningen. 
Steeds vaker worden ook dit soort com-
plexen mooie blikvangers in de stad. In 
Dorpsplein willen we op de hoek van de 
Hoofdstraat en de Kloostertuin ook een 

markant complex realiseren, als eyecat-
cher, maar vooral als een prachtige plek 
om te wonen. Zou jij willen wonen op het 
Dorpsplein? Aan welke woningen is volgens 
jou behoefte in Mierlo-Hout? Laat het ons 
weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout 
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. Ook 
via onze website www.dorpspleinmierlo
hout.nl en Facebook zullen we je regel-
matig bijpraten over de stand van zaken 
in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe 
dorpsplein.
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