Dorp in het hart, industrie als kracht
Meierijstad 2050

Groep 3 – Wonen & bedrijvigheid
Auteurs: Liselot Aerts, Renée Bekooij, Gerrit van
Dijken, Sam Ly, Roselieke Pijl & Floris Zoetemelk
Visie 2050
Zoals we nu leven kunnen we niet verder. Veranderingen zijn nodig om de leefbaarheid in
Meierijstad te behouden en verbeteren.
Op de kaart hiernaast staat de toekomst van Meierijstad aangegeven.
Mensen zullen hun hele leven in de kleine kernen kunnen wonen.
Daarnaast zal het huidige dorpskarakter blijven bestaan, wat niet zal lijden onder de
toenemende industrie.
De gemeente zal CO2 neutraal zijn, door middel van zonne energie
en duurzame geothermische energie.

Wonen in de kleine kernen

Tiny houses

In 2050 heeft iedereen een fijne
woonplek. Dit doen wij door middel
van Generatiewijken, met
daarin woningen geschikt voor elke
leeftijdsgroep.

De snel geplaatste, veel
gevraagde en goedkope tiny
houses krijgen een plek aan de
rand van de kleine kernen.

Daarnaast om de vitaliteit in de
kernen te behouden krijgt elk dorp
zijn eigen voorzieningen, zoals
dorpswinkels, speelplaatsen,
moestuintjes en een dorpshuis.

Groene bufferzones
Bron: Country & Town House Magazine, 2021

De ouderen zullen van extra gemak
zijn voorzien doordat alles voor hun
op twee minuten loopafstand is.

Om het landelijke uitzicht te
behouden worden er groene
bufferzones langs de kernen
aangewezen.

Bron: Youtube, 2019

Vernieuwing industrieterreinen

CO2 Neutraal

De nu lelijk gevonden industrie
zal een 'makeover' krijgen, door
middel van de toevoeging van
beplanting.

Ook de nu vervuilende
industrie zal in 2050 CO2
neutraal zijn, met behulp
van zonnepanelen, groene
daken en geothermische
energie.

Bron: Mechanical Booster, z.d.

Bron: Landezine, 2019

Woonplek Arbeidsmigranten
Mobiliteit

Toenemende industrie creëert vraag naar woonruimte voor
arbeidersmigranten. Die wordt beantwoord aan de hand
van twee nieuwe arbeidershotels en tiny houses. De
migranten die langer blijven verdelen zich over de diverse
kernen in Meijerstad.

Er komt een nieuwe buslijn langs
Veghel en Zijtaart om het gebrek
aan OV op te lossen. Twee
snelfietswegen moeten ervoor
zorgen dat het autogebruik
afneemt.

Om het ongewenste
industrieverkeer uit Zijtaart te
houden komt er een nieuwe
‘sluiproute’ langs de N279.

Bron: Tiny House Nederland, z.d.

Natte Natuur
Bron: Tilburgsdagblad.nl, 2021

Toekomstige verdroging en overstromingsgevaar wordt
tegengegaan met vernatting van de gebieden langs de Aa.
Bron: Seine Schelde, z.d.

