
WELKOM BIJ DEZE NIEUWJAARSBIJEENKOMST.  

Allereerst wens ik u een voorspoedig en vooral gezond 2013 toe.  

Ook dit jaar wil ik, als voorzitter van de Wijkraad Mierlo – Hout, 
stilstaan bij de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.  

 
Het bestuur van de wijkraad is uitgebreid met Anja Donkers, die 

o.a. zorgt voor de notulen van de verschillende bijeenkomsten en 

met Tim Kuijpers, die zich o.a. inzet voor de Commissie Jongeren. 
Verder bestaat het bestuur uit Mario Coolen, Joke van Eemeren, 

Hans  
Goossens, Toon van de Kam, Henk van de Westerlo en 

ondergetekende. 
 

De Vogelaargelden. 

De wijk mocht de afgelopen twee jaar een bedrag van € 86242 verdelen. Om zoveel mogelijk 
groeperingen hiervan te laten profiteren hebben we per aanvraag een limiet van €3500 gehanteerd. 

Door dit geld zijn 30 aanvragen gerealiseerd. Vier groeperingen zijn twee maal aan de beurt geweest, 
zodat 26 groeperingen hun wensen hebben kunnen realiseren. Kortom een geweldige regeling, die 

een positieve stimulans heeft betekend voor de wijk Mierlo – Hout en dank zij de geweldige inzet van 

Toon v.d. Kam tot een goed einde is gebracht.   
Onder voorwaarden kunnen we het komend jaar gebruik maken van het impulsbudget. Het bedrag 

van € 7500,00 valt natuurlijk in het niet bij het eerder genoemde bedrag, maar wie het kleine niet 
eert,  

    
Publicatieborden. 

De borden zijn ook in 2012 goed gebruikt. Dit heeft natuurlijk te maken met de financiële 

ondersteuning van de Rabobank. Hiervoor dank en ik hoop, dat er ook in 2013 weer mogelijkheden 
zijn. 

  
Commissies. 

  Jongeren Mierlo – Hout. 

- Afgelopen jaar zijn er vijf bijeenkomsten georganiseerd, waaraan 14 van de 22 aangeschreven 

verenigingen en scholen hebben deelgenomen. Naast de commissieleden en de 

afgevaardigden van de verenigingen namen ook een vertegenwoordiger van de LEV – groep 
en van JIBB ( Jeugd in Beweging Brengen) deel. De bedoeling is om in de zomer van 2013 

een grote activiteit te organiseren in samenwerking met de Stuurgroep Jeugd van 
Brandevoort. 

- Verder wil de Commissie Jongeren een thuisbasis creëren voor de jeugd van 13 tot 18 jaar in 

het wijkhuis van Mierlo – Hout. 

- De jeugddisco laat ook weer een stijgende lijn zien en wordt ook komend jaar georganiseerd. 

 

 Historisch bewustzijn. 

* Het herdenkingsmonument i.v.m. de bevrijding van Mierlo – Hout op 22 september 1944 is 
in 2011 gerealiseerd op de hoek van de Houtse Parallelweg en de Hoofdstraat en onder grote 

belangstelling onthuld.  

Sinds die tijd hebben velen het monument bezocht, waaronder een groot aantal leerlingen van 
diverse basisscholen. 

Deze belangstelling was voor de commissie een stimulans om het herdenkingsmonument te 
voltooien met de gegevens van 11 uit Mierlo – Hout afkomstige burgerslachtoffers, alsmede 

met de namen van 4 gesneuvelde Engelse militairen.  

Het was geen gemakkelijke weg, vooral toen wij op 16 mei jl. afscheid moesten nemen van 
Leo van Aerle die na een kort maar hevig ziekbed kwam te overlijden.  

In zijn toespraak van 22 september 2011 wist hij als geen ander een uniek historisch overzicht 
te brengen over deze plek en de identiteit van het monument.  

  
Ook Leo hechtte waarde aan de belangstelling van vele kinderen, want zoals hij opmerkte 'wij dragen 

het monument immers over aan hen'.  



Na de dood van Leo kreeg Henk van de Westerlo, die samen met Leo van Aerle al veel had 

uitgezocht, ondersteuning van Alex Heldens. - Alex is de kleinzoon van de eveneens omgekomen 

Alexander Heldens. Samen wisten zij de laatste ontbrekende gegevens en foto's van de 
burgerslachtoffers in Mierlo-Hout te bemachtigen.  

  
Na 68 jaar heeft de wijk nu, ook door de geweldige inzet van Mario Coolen, een compleet monument, 

op een mooie plek waar iedereen zijn of haar dierbaren kan blijven herdenken.  

 
Informatieborden over historische Mierlo - Hout:   

Vanuit de gemeente is de toezegging gekomen om circa 5 á 6 borden te plaatsen in het formaat A3.  
Op de infoborden wordt een visueel beeld gegeven in combinatie met een korte beschrijving over “Het 

dorp van toen … en de wijk van nu …”De Commissie Historisch Bewustzijn”  bekijkt in samenwerking 
met de wijkraad en met diverse buurtverenigingen zoals De Apostelwijk en Ashorst de gewenste 

vormgeving, het materiaal en de locaties, waar de borden geplaatst kunnen worden.   

 
Commissie Verkeer en wijkuitstraling.  

 Het project om éénrichtingswegen te realiseren in de Houtwijk is niet doorgegaan. Wel zijn op de 

hoek van de Kastanjehoutstraat en de Hoofdstraat de bloembakken vervangen door paaltjes, 
waardoor er meer overzicht is. Dit geldt ook voor de hoek Koeveldsestraat – Hoofdstraat. 

 Het fietspad met een mooie fietsbrug ter hoogte van station Mierlo – Hout is in april geopend en 

wordt al massaal gebruikt. 

 Er werd een geluidsmeting ( nulmeting) gedaan bij de spoorwegovergang. Deze wordt herhaald, 

als de geluidsschermen en – wallen klaar zijn om zo te meten of er extra overlast is ontstaan voor 
Hoofdstraat en Mierloseweg. 

 Er is bij wethouder Tielemans kenbaar gemaakt, dat de commissie bezorgd is, als voor de 

omleidingen in verband met de werkzaamheden aan de Cortenbachstraat en de Europaweg, de 
Hoofdstraat en de Mierloseweg gebruikt worden. Dit, omdat de aanwezige fijnstof nu al zorgen 

baart. 
 Steeds meer wordt duidelijk, dat handhaving door de politie een belangrijk aandachtspunt is. De 

commissie hoopt, dat dit in overleg met de wijkbrigadiers vaker gaat gebeuren.  

 In verband met de verkeersveiligheid rondom de scholen is er overleg met de basisscholen.  

 Tijdens het wijkbezoek op 24 november heeft Joke van Eemeren via wethouder v.d. Heuvel een 

boekwerk overhandigd aan wethouder Tielemans, waarin de belangrijkste aandachtspunten zijn 

vastgelegd. Inmiddels heeft wethouder Tielemans de gegevens onder de betreffende ambtenaren 
verspreid. Er is toegezegd, dat begin 2013 de punten besproken worden, zodat de Commissie aan 

de wijk kan doorgeven, wat uitgevoerd kan worden en wat niet. 
 

Het WijkActiePlan. 

In het W.A.P., vastgesteld in oktober 2011, werden doelen opgenomen, die eind 2012 gerealiseerd 
hadden moeten zijn. We mogen constateren, dat dit voor een belangrijk deel gelukt is. 

 
Commissie “Mierlo – Hout 2016”. 

De commissie bestaat uit een zeer brede vertegenwoordiging vanuit de wijk en vanuit verschillende 
politieke partijen. 

Zij houdt zich op de eerste plaats bezig met doelen op een iets langere termijn. 

De belangrijkste punten zijn: 
 Het opknappen van de Mierloseweg. 

Afgelopen jaar is er een gesprek geweest met wethouder Tielemans  

om te bewerkstelligen, dat de voorbereiding van de reconstructie tijdig begint, zodat na realisering 
van het Kasteelherentracé (Helmond-West) er direct gestart kan worden met de Mierloseweg inclusief 

de werkzaamheden i.v.m. de riolering. 

- Het zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in het centrum. 
Bij de gemeente is al regelmatig aangegeven, dat het inrichten van het terrein tegenover de Houtse 

Bazaar als parkeerplaats het centrum behoorlijk zou ontlasten. 

- Het realiseren van een nieuw wijkhuis in het centrum. 

We moeten constateren, dat de toevoeging 2016 wat betreft het wijkhuis te optimistisch is. Een nieuw 
wijkhuis komt pas in beeld rond 2022, als het semi – permanente deel van de Geseldonk 50 jaar oud 



is. Nieuwbouw blijft het streven van de commissie, waarvan ook een afgevaardigde van het S.G.M. – 

bestuur deel uit maakt.  

Gelukkig denkt de gemeente mee en is de kans groot, dat renovatie een reële, tijdelijke mogelijkheid 
is, zodat de Geseldonk enigszins aangepast kan worden aan de eisen van deze tijd. Voor de 

commissie is het een belangrijke optie, dat de Geseldonk op korte termijn een gesubsidieerd wijkhuis 
wordt, waardoor er een constructie ontstaat, die ervoor zorgt, dat de Geseldonk weer het kloppende 

hart van de wijk wordt en de leefbaarheid binnen de wijk enorm zal bevorderen. Hierover zijn echter 

nog gesprekken met de gemeente gaande.  
Het is belangrijk om ook vandaag aan te geven, dat alles in eendrachtige en nauwe samenwerking 

met het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Mierlo – Hout verloopt en zij in het proces de 
leidende partij is. 

*De afvaardiging van de commissie richting gemeente bestaat uit  Jacques van Schijndel, Guus van 
Bavel en ondergetekende.  

*Bij het op papier zetten van de plannen wordt bovenstaande groep aangevuld met Hans Goossens 

en Tim Kuypers. 
*Hans, Tim en Ruud van de Westerlo zijn bezig om alle wensen om te zetten in concrete plannen voor 

de renovatie. 
*De commissie komt voortaan iedere 6 weken bij elkaar en fungeert als klankbordgroep. Natuurlijk 

wordt ook het een en ander besproken tijdens de wijkraadvergaderingen. 

 
Samenwerking met gemeente. 

Eind 2011 vond de wijktafel plaats. In de loop van 2012 zijn er gesprekken geweest met wethouder 
de Leeuw, wethouder Tielemans en met diverse ambtenaren. Eind 2012 mochten we het College 

ontvangen.  
Het werd een prettig bezoek, waaraan ook burgemeester Blanksma deel nam. We hebben geprobeerd 

om niet alleen de negatieve zaken te belichten, maar vooral ook om ook het positieve van Mierlo – 

Hout te laten zien. 
We kijken richting gemeente terug op een zeer positief jaar. 

Voor komend jaar hopen we in samenwerking met de andere wijkraden te bereiken, dat de leges voor 
wijkactiviteiten verdwijnt en dat men ook voor de wijken aan lange termijn planning gaat invoeren, 

zodat we niet meer achter de feiten aanlopen. 

 
Overlegvormen. 

Door de komst van de “Commissie 2016” heeft het groeperingenoverleg nog weinig toegevoegde 
waarde. Dit overleg wordt dan ook vervangen door een extra wijkraadoverleg.  

 

Ik bedank ook dit jaar al degenen, die binnen de wijk actief zijn, van harte voor hun geweldige inzet. 
 

Hierbij spreek ik opnieuw de hoop uit, dat het motto “Samen verder” ook binnen de wijk steeds meer 
weerklank krijgt, zodat de succeservaring binnen de “Commissie Mierlo – Hout 2016” ook op meer 

plaatsen ervaren wordt. Ook een goed voorbeeld is de wijkkalender, waar inmiddels al 12 
groeperingen aan deelnemen.  

Voordat we het glas heffen, wil ik de “Stoomblazers” bedanken voor de muzikale opluistering van deze 

bijeenkomst en Henri en Marnix voor de gastvrije ontvangst en de wens uitspreken, dat het jaar 2013 
een jaar wordt, waarin mede door onze gezamenlijke inzet de saamhorigheid binnen de wijk groeit en 

we trots kunnen zijn op wat we gezamenlijk tot stand brengen.  
Vorig jaar heb ik aangegeven hoe belangrijk het is, dat dit ondersteund wordt door een wijkblad, dat 

op een opbouwende, positieve wijze betrokken wil zijn bij de gemeenschap en samen met die 

gemeenschap nadenkt over een manier om het hoogwaardige product Mierlo – Hout, zowel intern, als 
extern nog beter op de kaart te zetten.  

Velen van u hebben inmiddels kennis gemaakt met de website www.MierloHoutenaar.nl, een initiatief 
van Mario Coolen en Hans Goossens. Een website, die op een opbouwende, positieve, zeer 

gevarieerde manier Mierlo – Hout belicht en op deze wijze wil bijdragen aan het motto “Samen 
verder”. 

Komende week wordt de flyer, die nu getoond wordt, verspreid. Hierin wordt het een en ander verder 

toegelicht. De publicatie heeft als ondertitel: “Nieuws tot in de kern van ’t hout”.   
Misschien wordt 2013 ook het jaar, waarin “de MierloHoutenaar” op papier verschijnt. Wie weet!     

Op een voorspoedig 2013. Proost. 

http://www.mierlohoutenaar.nl/


 

 


