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Verbinden van toekomstbestendige
woon- en werkplekken
“Wonen en werken in een stedelijk, maar ook landelijk gebied”
Onze guiding principles:

Visiekaart 2050

•
•
•
•

Banen en voorzieningen zonder auto bereikbaar
Industrie vervangen voor kennis industrie
Verbinding met dichtstbijzijnde stad
Extensief boeren bij natuurgebieden
De tech campus

Meierijstad in 2050; een gemeente
waar tech, natuur, recreatie en
wonen in zowel stedelijk als
landelijk gebied bij elkaar komt. In
onze visie staat er in 2050 een
tech campus op de huidige
industriegebieden Doornhoek en
de Dubbelen. De huidige industrie
daar verdwijnt niet, maar er komt
wel een veelzijdigere industrie,
waar iedereen kan werken.

Mobiliteit en wonen
De huidige mobiliteit in de
gemeente staat onder druk,
wegen zoals de N279 staan vaak
vast. In 2050 krijgt daarom
iedereen de mogelijkheid om hier
ook te wonen als ze in de
gemeente werken. Om hiervoor
plaats te maken worden de
huidige dorpen en steden
uitgebreid

Tech campus Veghel

Het industriegebied
zoals deze er in 2050 uit
gaat zien. Een centrum
van technologische
kennis, waar allerlei
soorten bedrijfstakken
kennis met elkaar
uitdelen.

Landbouw
Vresselse bos
Het Vresselse bos, een
gebied waar natuur,
cultuurhistorie, recreatie
en bedrijvigheid met
elkaar samen komen. De
grootschalige landbouw is
ingeruild voor de
natuurinclusieve vorm,
waar men zich veelzijdig
kan recreëren. Omdat het
dichtbij Eindhoven ligt is
het de perfecte plek voor
een bezoek aan de natuur
en boer

De landbouw is een onderdeel
van de culturele waardes van
dit gebied. Deze blijft in 2050
zeker bestaan. Vanuit onze
visies komen er wel
veranderingen. Zo
transformeert grootschalige
landbouw rondom
natuurgebieden in extensieve,
natuurinclusieve landbouw.
Daarnaast is onze visie dat
veehouderij die op akkerland
geschikte grond staan,
akkerland wordt, dit is ook
beter voor het klimaat.

Om dorpen in de gemeente
gezond te houden is het
wenselijk dat ze groeien tot
2500 inwoners. Bewoners
vinden belangrijk dat het
dorpsgevoel behouden blijft.
Daarom worden de woningen in
fases gebouwd. Een voordeel
van deze nieuwe inwoners is dat
verdwenen voorzieningen terug
kunnen keren. Denk hierbij aan
verenigingen en supermarkten.
Daarnaast komt er meer OV en
een fietssnelweg, zodat iedereen
zonder auto kan reizen.

