
Beste medebewoner, 
 
Op de locatie van BS de Mijlpaal wil een woongroep voor ouderen een woningbouwproject 
realiseren en een apotheker, huisartsen en fysiotherapeut een gezondheidscentrum. Bij dit 
project worden ook de belangen van de omwonenden meegenomen. Het Actieplatform 
Nuenen-Zuid neemt daarom deel aan een werkgroep met bovenstaande initiatiefnemers en de 
gemeente. 
Recentelijk hebben genoemde partijen gebrainstormd over ‘welke kwaliteiten in de directe 
omgeving van deze locatie behouden zouden moeten blijven’ en ‘welke verbeterpunten 
aangebracht zouden moeten worden’. 
 
Een greep uit wat zoal werd geopperd:   
- behoud van groen en water, maar ook kappen van bomen en elders nieuwe planten, 
- toename van parkeerdruk door  nieuwe bewoners en gezondheidscentrum, 
- een ander invulling geven aan het Kalvariepad en tegelijk een toegangsweg naar het 

Kernkwartier creëren via de Brabantring, 
- ontsluiting van het gezondheidscentrum via de Brabantring,  
- bebouwing van het parkeerterrein achter het Kernkwartier als alternatief voor het 

gezondheidscentrum,   
- doortrekken van het fietspad zuidelijk van het Kernkwartier tot aan het fietspad bij het 

Puyven waarbij dan de groenstrook die er nu ligt zou verdwijnen,  
- de gesloten ingang van het Kernkwartier aan het water opnieuw openstellen, 
- manoeuvreren van vrachtwagens vergemakkelijken door wegen aan te passen, 
- laden en lossen van goederen in relatie tot verkeersveiligheid en parkeerdruk, 
- rekening houden met privacy en woongenot omwonenden bij invulling locatie De 

Mijlpaal, geen inkijk, 
- veroudering en geringe capaciteit rioolstelsel Brabantring, 
- realisatie van openbaar vervoer via een bushalte. 
 
Op donderdag 29 augustus a.s., in BS de Mijlpaal is er een inloopavond van 19:30-21:30 
uur. De omwonenden krijgen de gelegenheid te reageren op genoemde ideeën.  
U kunt op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. Er is geen plenair programma; desgewenst 
kunt u met partijen in gesprek gaan en vragen stellen. Ook het Actieplatform is op deze avond 
aanwezig. 
Het gaat er vooral om dat u kenbaar maakt wat u van de geopperde ideeën vindt en dat u 
kenbaar maakt wat uw wensen zijn. Aan de muren hangt een plattegrond met daarop de 
ingebrachte ideeën en met een gele sticker kunt u uw mening kenbaar maken.  
Gezien het belang van onze directe leefomgeving roept Het Actieplatform vooral de direct 
omwonenden op de inloopavond te bezoeken.  
 
Het Actieplatform Nuenen Zuid 
 
 
 
 
 
 
 
 


