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Introductie
(Deze tekst is voor het laatst geactualiseerd op 23 februari 2021)

Op 8 mei 2014 is voor het eerst het idee naar voren gekomen om met een groep ouderen
een woongroep te vormen. Het plan omvat de bouw van een appartementencomplex (koop)
met een aantal gezamenlijke ruimten en een gezamenlijke tuin. Dit met behoud van privacy,
maar wel met oog voor elkaar. Verschillende mogelijkheden voor een centraal gelegen
locatie in de buurt van winkels en andere voorzieningen zijn bekeken.
De voormalige basisschool De Mijlpaal is in de zomer van 2020 verhuisd en heeft een nieuwe
naam. De locatie van de voormalige school direct naast winkelcentrum Kernkwartier is voor
een woongroep van senioren ideaal.
In april 2019 werd na een lang overlegtraject de structuurvisie Nuenen-Zuid door de
gemeenteraad vastgesteld. In deze structuurvisie is vastgelegd dat locatie De Mijlpaal
bestemd is voor wonen en of maatschappelijke voorzieningen.
Er werd door de gemeente een stedenbouwkundig onderzoek gefaciliteerd om te bekijken
of op locatie De Mijlpaal de plannen van onze woongroep én die van een
gezondheidscentrum gerealiseerd konden worden. Er volgde een lang traject van overleg
tussen betrokken partijen.
Op 10 november 2020 heeft het college van B&W een besluit genomen over de
gebiedsuitwerking De Mijlpaal. Dit besluit en de totstandkoming daarvan wordt uitgebreid
toegelicht in een raadsinformatiebrief (RIB). Zie voor deze RIB het bericht van 12 november.
Klik op https://woongroepdemijlpaal.nl/2020/11/12/collegebesluit-gebiedsuitwerking-demijlpaal/
Deze RIB is in de gemeenteraad besproken. Kijk voor nieuws daarover elders op deze site bij
‘berichten’ (het laatste bericht staat bovenaan). In de oudere berichten daaronder staan
veel details over onze beslommeringen in de afgelopen jaren.
Momenteel worden besprekingen gevoerd over een samenwerkingsovereenkomst tussen
het Gezondheidscentrum, de Woongroep en de Gemeente.
Belangstelling?
In augustus 2020 plaatsen wij op deze site informatie voor belangstellenden zie
https://woongroepdemijlpaal.nl/documenten-openbaar/ en kijk bij ‘informatie voor nieuwe
reserveleden’.
Nu (23 februari) start onze werkgroep nieuwe leden het traject om ons ledenaantal aan te
vullen. Er wordt gestart met een digitale informatiebijeenkomst op 8 maart 2021 19.30 uur.
Door onder vermelding van uw naam (namen) en geboortejaar (-jaren) een e-mail te sturen
naar secretariaat@woongroepdemijlpaal.nl kunt U zich aanmelden voor deze bijeenkomst.
Klik op https://woongroepdemijlpaal.nl/berichten/ (bericht 23 februari) voor het
persbericht.

