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De laatste informatiebijeenkomst voor belangstellenden van Woongroep Nuenen was op 22 maart. 
Het verslag van die bijeenkomst werd verstuurd op 27 maart vanaf e-mailadres 
nieuws.woongroepnuenen@gmail.com.   
 
In deze nieuwsbrief brengen we onze deelnemers op de hoogte van de ontwikkelingen na 22 maart. 
 
 
Onze naam. 

We willen graag bouwen op de huidige locatie van basisschool De Mijlpaal. Deze basisschool gaat 
verhuizen naar Nuenen West en krijgt dan een nieuw naam: ‘t  mooiste blauw. 
We hebben aan de basisschool toestemming gevraagd en gekregen om voor onze woongroep de 
naam De Mijlpaal te gebruiken. 
Voortaan gebruiken we daarom ook een nieuw e-mailadres  secretariaat@woongroepdemijlpaal.nl. 
We vragen iedereen het vorige e-mailadres niet meer te gebruiken. 
 
 
Contact met de gemeente.  

De gemeente heeft begin dit jaar een traject gestart voor het opstellen van een ruimtelijk 
programmatische verkenning voor Nuenen Zuid. De gemeente heeft twee externe bureaus om 
ondersteuning gevraagd. Er worden  ontwikkelingsrichtingen geschetst voor een aantal ruimtelijke 
opgaven in Nuenen Zuid. Als een van de opgaven wordt genoemd:  Realisatie woningbouw ‘de 
Mijlpaal’  
Wij zijn op ons verzoek om daar te mogen bouwen betrokken bij dit traject.  
 
 
Het oprichten van een vereniging. 

Tijdens de bijeenkomst van 22 maart is al gesproken over het oprichten van een vereniging. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan het opstellen van de statuten en de tekst van de 
deelnemersovereenkomst.  
We zijn begonnen met het opvragen van offertes bij drie notarissen. 
De voortrekkers zijn van plan de vereniging op te richten en hebben zich bereid verklaard het eerste 
bestuur te vormen. Uit hun midden hebben zij een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.   
 
 
Haalbaarheidsschets. 

We hebben besloten een architect te vragen een schets te maken van een mogelijk 
gebouwencomplex op locatie De Mijlpaal. Dit is natuurlijk nog geen definitief ontwerp, maar alleen een 
schets, die duidelijk maakt wat er  mogelijk is en of ons plan op die locatie gerealiseerd kan worden. 
Het is voor onszelf, maar vooral in de contacten naar de gemeente goed om te kunnen laten  zien wat 
er mogelijk is. 
 
 
 
 
de voortrekkers 


