
En 
vergeet niet 

een ijsje te komen 
halen! 

Een bruisend Mierlo
We willen allemaal dat Mierlo een bruisend en gezellig dorp is en blijft. Een dorp waar 
mensen naar elkaar omkijken en waar er echt iets te beleven valt. Hoe krijgen we dat samen 
voor elkaar? En wat voor soort ontmoetingsplekken en locaties heb je dan nodig?

Wat denk jij? 
Jij kunt jouw mening laten horen door op verschillende locaties tussen 15 augustus en 15 
september QR-codes te scannen. Wil je weten waar? Neem dan een kijkje in de toergids. Via 
deze codes kom je terecht bij een aantal vragen waar jij jouw mening kunt laten horen over 
wat er nodig is in Mierlo en wat jij vindt van de huidige locaties in Mierlo.

TOERGIDS: Wat denk jij? 
Ontmoeten in een bruisend en sociaal Mierlo

Ga met ons in gesprek op 9 september 
tijdens de weekmarkt of 12 september 
tijdens het monumentenfestival.

Scan jouw bierviltje op het terras 
of aan de bar en praat mee! 

Post! Scan de ansichtkaart en 
laat ons weten hoe een 
sociaal en bruisend Mierlo er 
voor jou uitziet.

Meer te vertellen 
over de locatie? In 
de locaties hangen 
posters waar jij 
jouw ideeën kwijt 
kan. 

Scan de QR-code 
bij de locatie en 
laat jouw mening 
horen.



TOERGIDS: Wat denk jij? 
Bij locaties door héél Mierlo heen zijn borden geplaatst met QR-codes. Deze QR-   

                  codes kun je scannen om jouw mening te laten horen over deze
                                    plekken. Op deze pagina zie je bij welke locaties je een bord kunt 

vinden. 

Geen tijd of géén zin om de route te lopen? 
Scan dan de QR-code links om je mening te 

geven over de huidige locaties.

Wil je ook je mening laten horen over de 
toekomst van ontmoeten in Mierlo? Scan 

dan de QR-code links. 
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Heer van Scherpenzeelweg 14-16
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Hekelstraat 4
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Heer van Scherpenzeelweg 22
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Vesperstraat 8

‘t Oudven
Oudvensestraat 9 

Oude Johannesschool
Dorpsstraat 103


