
Visie
In 2050 zal Land van Cuijk een gemeente zijn 
die in het teken staat van duurzaamheid en 
leefbaarheid. Dit realiseren wij door ons te 
richten op starters. Hierbij gaan wij er ook 
vanuit dat mobiliteit een hele andere 
betekenis heeft gekregen over 30 jaar.

Schwebebahn
Wij verwachten dat de auto steeds minder 
gebruikt gaat worden en dat er wordt overgegaan op 
duurzamere vormen van vervoer. Ons idee is om 
een Schwebebahn zoals in Wuppertal, Duitsland te 
maken, maar dan futuristischer qua uitvoering en 
uiterlijk. Zo moeten er bijvoorbeeld zonnecellen 
bovenop komen; hiermee houden we ook rekening 
met het verduurzamen van vervoer. Deze 
Schwebebahn zorgt voor een sneller en duurzamer 
OV. Daarnaast hoeven de wagons niet bestuurd te 
worden, waardoor het makkelijker is om deze vaker te 
laten rijden.

Fietsstraat
Het aanvullend vervoer naast de Schwebebahn zal vooral 
de fiets worden. Daarom zal er ook een uitgebreid en 
veilig fietsnetwerk komen, met fietsstroken gescheiden 
van autowegen en fietsstraten waar auto's te gast zijn. 
Tussen de fietspaden en de wegen liggen groenstroken 
om de fietsveiligheid te waarborgen.

Tiny-houses
In de toekomst zal er door het toenemende aantal 
voorzieningen in het Land van Cuijk een hogere vraag 
komen naar (eenpersoons)woningen. Hier willen wij 
op inspelen door verschillende vernieuwingen toe te 
passen. Zo komen er verschillende wooncirkels met 
tiny houses. Dit zijn kleine communities van ongeveer 
30 tiny houses, om saamhorigheid (het ons-kent-ons 
gevoel) te creëeren en te behouden. Als door gevolg 
van gezinsuitbreiding een tinyhouse te klein wordt, 
kunnen de bewoners verhuizen naar één van de 
huidige woningen in het centrum van het dorp in de 
buurt van de tinyhouses. We verwachten namelijk dat 
er steeds meer leeg komen te staan in 2050, omdat er 
nu vooral ouderen wonen.

Herenboeren
In de landbouw sector verwachten wij ook veel 
technologische ontwikkelen, onder andere dat er op 
veel kleinere schaal en lokaal landbouw zal worden 
bedreven en dorpen meer zelfvoorzienend zullen worden. 
Naast de tiny house-communities is daarom ruimte 
voor Herenboeren. Dit zijn projecten waarbij een aantal 
mensen in de buurt met een boer een stuk land kopen en 
hiervan de vruchten kunnen plukken; letterlijk ;)



https://miro.com/app/board/o9J_l_JI8vw=/

Voor al onze kaarten en meer 
informatie, kijk op de volgende site:

Soamen weier!
“Samen verder”
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