https://meppeloudzuid.nl/13-hofjeswoningen/

https://www.heyhoneyguide.com/nl/locaties-verborgen-parels/3129544391/bij-kato-boerderijbeleving

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietssnelweg

https://www.vettt.nl/kinderfeestje-bij-avatarz-stoer-en-actief/
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Meierijstad, de levende gemeente
2050, een bruisend tijdperk voor Meierijstad. Er zijn veel
jongeren en veel (jonge) toeristen. Jong en oud leeft naast
elkaar. Dit is allemaal mogelijk geworden door de
verscheidende fietspaden die de kerndorpen verbinden. De
kleinschaligheid is behouden gebleven, waardoor het
gebied aantrekkelijker is voor toeristen dan dat het in 2022
was. De bewoners zijn blij met de extra ontmoetingsplekken
en voorzieningen die toegevoegd zijn aan het gebied door
de jaren heen. Naast toevoegingen zijn de originele
cafeetjes behouden gebleven.
Ook wonen er nu veel jonge gezinnen door de vele
recreatiemogelijkheden voor jongeren. De gemeente heeft
een goede bereikbaarheid doordat de infrastructuur van
goede kwaliteit is.
De natuurgebieden zijn behouden gebleven en zijn
verbonden door middel van groene corridors

Ook zijn er verschillende maatregelen getroffen,
waardoor het gebied nu goed klimaatbestendig is.
Al met al is de lokale recreatie en bedrijvigheid
levendig en is Meierijstad de perfecte gemeente
om te wonen en te recreëren voor jong en oud.
Maar waarom?
De gemeente Meierijstad was in 2022 een
vergrijste gemeente. Er waren weinig
recreatiemogelijkheden voor jongeren en (jonge)
toeristen. Hierdoor zou dit gebied in de toekomst
leeg lopen. Daar wilde wij verandering in brengen
en dit hebben we gedaan door de guiding
principles te volgen

https://www.stedon.nl/stedelijke-producten/straatmeubilair/jongeren-ontmoetingsplek/jongeren-ontmoetingsplek-p-en-r/

Guiding Principles
• Het aanleggen (vooral op 60 km/h wegen)
en het verbeteren van fietspaden

Visiekaart

• Het creëren van ontmoetingsplekken in de
kernen, voor bewoners en toeristen
• Het creëren van recreatiegelegenheden voor
(toeristische) jongeren, zoals: campings; het
boerenleven ervaren; meer evenementen;
horeca gericht op jongeren; natuur survival
baan

Doel

https://thedailymilk.nl/teambuilding-tussen-de-melkkoeien/

Ons doel is: Het behouden en ontwikkelen van
de recreatie in Meierijstad, zonder de
kleinschaligheid te verstoren

https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/herinrichting-rooise-markt-is-project-met-veel-botsendebelangen~a5a36360/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

km

Op de kaarten hiernaast valt goed te zien
dat er recreatie is toegevoegd in
verschillende gebieden, maar ook dat de
bestaande recreatie behouden is gebleven.
Er is van alles te doen voor jong en oud. Er
komen ook een aantal starterswoningen.

Detailuitwerking Sint-Oedenrode

Detailuitwerking Zijtaart

Maatregelenkaart

