
Het Land van Cuijk bruist van de energie. De
inwoners zitten vol met ideeën en zijn zeer
bereid om zelf initiatief te nemen.
Deze energie kan gebruikt worden om het
Land van Cuijk nog mooier te maken.
Daarvoor hebben we diverse doelen
geformuleerd, waarvan wij denken dat ze
een toevoeging zijn voor het Land van Cuijk.
Door te luisteren naar de ideeën van
bewoners en het implementeren van
realistische plannen denken wij dit
te kunnen realiseren. Door samen te
werken kunnen we grootse dingen
bereiken!

Samen leven
Het verenigingsleven in Land van Cuijk is zeer actief. Hier
willen wij iets mee doen. Eén van de angsten van de
bewoners bij de fusie van de gemeentes is dat de
gemeenxte verder van de samenleving komt te staan. Een
oplossing hiervoor is verenigingen meer te binden aan de
gemeente, waardoor de gemeente via verenigingen toch
dicht bij de burgers kan komen te staan. Wij stellen voor
om inspraakavonden en “initiatief avonden” te organiseren
bij elke significante vereniging, waarbij burgers zowel
ideeën van de gemeente kan beoordelen en zelf ideeën
aan kunnen kaarten. Vooral dat laatste is cruciaal, omdat
inwoners het beste idee hebben bij hun leefomgeving. Het
initiatief vanuit bewoners is dus cruciaal.

In onze gebiedsanalyse was één van de eerste
problemen die wij tegen kwamen een woningtekort en
heftige prijsverhoging van woningen. De oplossing voor
dit probleem is echter een stuk complexer dan
simpelweg nieuwe woningen bij bouwen. Het Land van
Cuijk is een vergrijzende gemeente waar jongeren
wegtrekken. Dit betekent dat het gebied in de komende
30 jaar geprojecteerd waarschijnlijk gaat krimpen of
relatief gelijk blijft. Woningcorporaties vinden het dus te
risicovol om woningen te bouwen in het gebied omdat
krimp betekent dat er wel eens leegstand kan ontstaan.
Wij gaan kijken of tijdelijke bouwen de oplossing is voor
dit probleem kunnen zijn.

Samen wonen

Het land van Cuijk is in vele opzichten een landbouw
gemeente. Het is de grootste sector en de bewoners zien
de sector als onderdeel van de identiteit. Wij willen dit
behouden en bevorderen. Een combinatie van
kleinschalige landbouw langs de Maas, die het gebied zelf
bevoorraad en grootschalige, intensieve autonome
landbouw voor economische activiteit. Omdat autonome
landbouw beter werkt op een grotere schaal, hebben we
deze vorm van landbouw geclusterd. De producten zullen
bestaan uit gewassen, omdat vlees in 2050 niet meer door
veehouderijen worden geproduceerd.

Samen eten

Natuur is een belangrijk onderdeel van de nieuwe
gemeente. Het Maasheggen landschap is het ecologische
en culturele visite kaartje van de omgeving. Ook zijn er in
de rest van de gemeente genoeg plekken te vinden waar
de natuur haar gang gaat en mensen kunnen genieten van
de rust en natuur van de omgeving. Echter zijn deze
gebieden allemaal relatief losgekoppeld van de andere
gebieden. Wij willen dit veranderen door de gebieden te
gaan verbinden en te vervlechten, waardoor het gebied
ook op natuur gebied groeit.

Samen groeien
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