
Nieuwsbrief Braakhuizen-Zuid juni 2020 

 
 

Beste bewoners,  

 

In juni 2019 is het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid vastgesteld door de 

gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Dit wijkontwikkelingsplan is opgesteld in overleg met 

verschillende bewoners en professionals uit de wijk.  

 

Sindsdien is er al veel werk verricht aan het uitvoeren van het wijkontwikkelingsplan. 

Sommige werkzaamheden zijn zichtbaar in de wijk, in de vorm van kleine aanpassingen in 

de openbare ruimte, zoals het aanplanten van groen in de wijk, het plaatsen van de 

lantaarnpalen, een blikvanger en het hekje met hedera voor de school en het 

gemeenschapshuis.   

 

Andere werkzaamheden zijn minder zichtbaar doordat ze redelijk wat voorbereiding vragen 

of meer spelen in het sociaal maatschappelijke. Het project van de St. Jozefkerk is een 

voorbeeld van een traject wat al volop loopt en waar u als bewoner begin 2020 meer over 

zou horen. Jammer genoeg hebben we de buurtbijeenkomst over de St. Jozefkerk en de 

inrichting van de openbare ruimte moeten uitstellen en kregen we vervolgens te maken met 

het coronavirus wat nu voor extra vertraging zorgt. Inmiddels is de omgevingsvergunning van 

de St. Jozefkerk ontvangen en is deze in procedure gegaan. In september verwachten we 

een verleende omgevingsvergunning en kan er een start gemaakt worden met de 

verbouwing van de kerk.  

 

Vanaf juni kunnen we weer in kleine groepen en op 1,5 meter afstand bijeenkomsten 

organiseren. Op dit moment onderzoeken we hoe we dit in Braakhuizen-Zuid gaan doen. 

Binnenkort hoort u wanneer en hoe u kunt deelnemen aan de bewonersbijeenkomst over de 

St. Jozefkerk en kunt meedenken over de inrichting van de openbare ruimte daar omheen. 

 

In de bijlage hebben we voor u de activiteiten uit het wijkontwikkelingsplan nog een keer op 

een rijtje gezet, onderverdeeld naar activiteiten die al zijn uitgevoerd, activiteiten die dit jaar 

worden uitgevoerd en activiteiten die op middellange en op lange termijn zullen gaan spelen. 

Deze laatste activiteiten zijn over het algemeen activiteiten waarbij de gemeente mede 

afhankelijk is van andere partijen en de ontwikkelingen complex van aard zijn en/of een lage 

voorbereidingstijd hebben. De activiteiten die in december 2019 al waren uitgevoerd staan 

niet meer op deze lijst.  

 

In januari is er in Braakhuizen-Zuid een nieuwe gebiedsregisseur begonnen, Trudy el 

Boujaddaini. Zij verbindt en ondersteunt inwoners om samen ideeën uit te voeren. Ze 

bedenkt ideeën om de wijk prettiger te maken en helpt inwoners om zelf actief een bijdrage 

te leveren aan hun leefomgeving.  

  



Mochten er nog vragen zijn aan Trudy of wilt u eens kennismaken? Loop dan gerust eens 

binnen op het inloop uur, iedere dinsdag van 16.00 uur tot 16.45 uur st Jozefplein 4 (LEV 

gebouw). Bij haar kunt u ook terecht voor vragen over het wijk ontwikkelingsplan. Maar 

natuurlijk bent u ook van harte welkom om uw vragen rechtstreeks te stellen,  

 

Namens het team Wijkontwikkeling,  

 

 

Mariken Bollen 


