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In deze brochure vinden jullie 
de aanleiding, de doelstelling 
en het proces van ons 
onderzoek. Jullie kunnen hier 
dus vinden hoe we tot onze 
visies zijn gekomen.
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De opdracht

Om burgers en allerlei betrokken partijen te 

verleiden tot een duurzame integrale 

aanpak zijn we gevraagd om een aantal 

visies te ontwikkelen voor de langere 

termijn. Deze visies moeten een 

uiteenlopend beeld geven van mogelijke 

ontwikkelingsrichtingen. Ze moeten burgers 

laten inzien dat er bepaalde koersen 

kunnen worden gevaren en dat elke koers 

consequenties heeft voor de wijze waarop 

leefbaarheid wordt ingevuld.

Deze visies moeten burgers en bestuurders 

inspireren om over hun toekomst na te 

denken, daar met 

elkaar over in gesprek te komen en te laten 

inzien dat er keuzes gemaakt moeten 

worden met het oog op de langere termijn.

Onze aanpak

We hebben twee weken fulltime aan de 

opdracht gewerkt. De eerste week stond in 

het teken van de analyse van de 

bestaande situatie in het gebied en de niet 

te beïnvloeden ontwikkelingen die zich 

voordoen. De tweede week hebben wij op 

basis van deze inzichten visies ontwikkeld 

die we vervolgens ruimtelijk hebben 

uitgewerkt. Hier hebben we ook een 

maatregelenkaart en actieplan voor 

gemaakt.

92 studenten, 6800 

werkuren, honderden 

inzichten

In de eerste week hebben wij onderzoek 

verricht vanuit twee centraal in het 

gebied gelegen uitvalsbasissen (te zien op 

de afbeeldingen hiernaast). Op basis van 

de vier thema’s wonen, bedrijvigheid, 

recreatie en toerisme, en natuur zijn wij het 

veld ingegaan en hebben we veel 

interviews afgenomen bij individuele 

burgers en stakeholders. Dit heeft geleid 

tot veel inzichten. Daarnaast hebben wij in 

deze week onderzoek gedaan naar 

ontwikkelingen die op termijn impact 

zullen hebben op het gebied en waar we 

geen (of weinig) invloed op hebben.

In de tweede week zijn we gestart met de 

planvorming in verschillende 

planningsteams. Om te voorzien in een 

toekomstbestendig Land van Cuijk heeft 

iedere groep, een kansrijke visie 

ontwikkeld. Deze vier visies worden in de 

afzonderlijk flyers kort uiteengezet.

Als laatste stap in het planproces hebben 

wij vervolgens aangegeven welke 

maatregelen wij nodig achten en hoe 

lang het implementeren van die 

maatregelen gaat duren, om koers te 

gaan zetten in de richting van het 

betreffende toekomstbeeld.

De stip op de horizon

Met ons werk hopen wij de 

maatschappelijke discussie over de 

ontwikkelingsperspectieven van het 

gebied te stimuleren. We hopen dat de 

gemeente en burgers gaan inzien dat het 

slechts oplossen van knelpunten op de 

korte termijn, of zelfs niets doen (zoals 

tevreden burgers soms voorstellen) geen 

optie is. 


