
Doelen en ambities

Klimaatverandering, leegloop van kleine dorpen en de druk op het mobiliteitsnetwerk 
zijn slechts een aantal voorbeelden van problemen die in de toekomst toe kunnen 
nemen. Ook de gemeente Meierijstad gaat hiermee te maken krijgen. Het is belangrijk 
om vooruit te kijken en na te denken over hoe we de gemeente Meierijstad in 2050 er 
uit willen laten zien. Deze visie heeft als doel Meierijstad levendiger en vitaler te maken 
in de toekomst.

1. Snelle verbindingen, zowel binnen de gemeente als naar omliggende gebieden.

Om de druk op het mobiliteitsnetwerk te verlichten die ontstaat door het 

industriegebied bij Veghel, kan er een spoor aangelegd worden naar Station Boxtel 

om op die manier goederen te vervoeren. Door de aanleg van fietssnelwegen, brede 

fietspaden met weinig kruisingen, ontstaat er een duurzame verbinding tussen de 

grote en kleine kernen in het gebied. Ook zullen deze zorgen voor een rechtstreekse 

fietsverbinding met de omliggende regio’s.

2.   Natuurwaarden versterken

Veel van de natuur die nu in het gebied aanwezig is, is versnipperd. Heel veel kleine 

natuurgebieden worden onderbroken door zowel landbouw, bewoning en wegen. 

Door deze versnippering is de kwaliteit van de natuur achteruit gegaan en zijn de 

mogelijkheden voor goede recreatie erg beperkt. Door middel van het verbinden en 

toevoegen van natuur, zullen de natuurwaarden worden versterkt en zal er een groter 

aanbod aan recreatie mogelijk zijn. 

3.   Levendige en vitale kernen

De kleine kernen staan voor een grote opgave. Veel voorzieningen zijn de laatste jaren 

verdwenen en jonge mensen komen niet meer aan een woning. Tegelijkertijd zijn er 

veel verenigingen en activiteiten die in stand worden gehouden door vrijwilligers. Dit 

komt in gevaar door de vergrijzing van de inwoners. Door kleinschalig bij te bouwen 

aan de randen van de kernen, zullen er weer meer jonge mensen in het gebied komen 

en zullen de voorzieningen langzaamaan terugkomen en worden verbeterd. 
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Figuur 10: Detailuitwerking nieuwe woonwijk Zijtaart

Een wijk waar plek is voor jong en oud met de mogelijkheid om door te schuiven binnen de 
woningen die er zijn wanneer mensen in een andere levensfase komen.

Figuur 11: Detailuitwerking nieuwe centrum Zijtaart

Multifunctionele pleinen die doorgaans gebruikt worden als parkeerplaats of binnenplaats, maar 
waar ook de mogelijkheid is voor verschillende vormen van recreatie zoals een makt.

Figuur 1: Sfeerimpressie fietsroutes door natuurgebied

Figuur 2: Sfeerimpressie bos

Figuur 3: Sfeerimpressie levendige kern
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Figuur 7: Sfeerimpressie Schotse Hooglanders in het bos

Figuur 4: Sfeerimpressie ecoduct 

Figuur 6: Sfeerimpressie natuurspeeltuin 
ten midden van retentiegebied

Figuur 5: Sfeerimpressie recreatieplas

Figuur 8: Sfeerimpressie ruiterpaden

Figuur 9: Lokale voedselproductie 
d.m.v. extensieve landbouw
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