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Voorwoord 
 

De gemeenteraden van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode besloten op 26 maart 2015 om 

per 1 januari 2017 samen verder te gaan als gemeente Meierijstad. Meierijstad wordt daarmee 

een gemeente van 80.000 inwoners met een krachtig en kansrijk sociaaleconomisch en 

maatschappelijk profiel, in een omgeving met hoge natuurwaarden. Als regionale, 

economische motor zal Meierijstad een vooraanstaande rol hebben bij de uitvoering van de 

regionale opgaven onder de vlag van AgriFood Capital. Ook in het sociale domein zal de 

nieuwe gemeente in staat zijn haar taken adequaat en professioneel uit te voeren. Een 

ingrijpende wijziging, die veel van de gemeente en haar inwoners, bedrijfsleven en 

maatschappelijke partners vraagt! 

 

Het voorstel tot samenvoeging werd door alle lokale politieke partijen gesteund. In de loop 

van 2015 ontstonden diverse initiatieven om deze partijen rond de tafel te krijgen voor een 

mogelijke samenwerking of fusie. De bijeenkomsten en gesprekken prikkelden de ambitie om 

met elkaar aan het werk te gaan: de wil er samen iets van te maken, was bij iedere partij 

aanwezig. Op 24 november 2015, precies één jaar voor de verkiezingen, gingen we 

daadwerkelijk aan de slag onder de naam Team Meierijstad. 

 

Het doel van Team Meierijstad is - met behoud van al het goede - de uitdaging aan te gaan 

iets moois te maken van de nieuwe situatie  VAN LOKAAL NAAR BETER. 

 

Als alle partijen vinden dat een bestuurlijke fusie goed is voor gemeente én gemeenschap, dan 

ligt een fusie van lokale partijen in dezelfde lijn. Daarom gaan we samen verder, om 

versnippering te voorkomen én om invloed te verwerven binnen het bestuur van onze nieuwe 

gemeente Meierijstad. We hebben namelijk als lokale partijen jarenlange ervaring in het 

bestuur en in de gemeenteraad van de ‘vorige gemeenten’ Schijndel, Sint-Oedenrode en 

Veghel. 

 

Team Meierijstad heeft geen enkele binding met een landelijke politieke partij. We zijn 

volledig onafhankelijk en vrij in het bepalen van onze standpunten. De door ons opgestelde en 

bepaalde teamwaarden geven ons richting. Hierbij kiezen we een pragmatische aanpak. Een 

maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost. 

 

Leeswijzer 

Team Meierijstad kent een partijprogramma dat over meerdere bestuursperiodes heen gaat. 

Zie: www.teammeierijstad.nl. Daarin staan onze missie, visie en de zeven kernwaarden. Het 

voor u liggende verkiezingsprogramma is een uitwerking van dat partijprogramma. Het kent 

een algemeen gedeelte waarin de kernwaarden zijn beschreven en uitgewerkt voor alle 13 

kernen. Daarna is te lezen wat wij meer specifiek in elk van de 13 kernen van Meierijstad 

willen bereiken. 

 

13 kernen 1 Team! 

 

Team Meierijstad, 
 

 

http://www.teammeierijstad.nl/


    

13 Kernen, 1 Team         Goed voor mekaar 

  4 

 

 
 



    

13 Kernen, 1 Team         Goed voor mekaar 

  5 

 

Opkomen voor de belangen van dorpen en wijken 
 

Dorpen en wijken hebben allemaal hun eigen sterke kanten. Bijvoorbeeld een groene 

buitenruimte, markante gebouwen, een sterk verenigingsleven, een sterke sociale binding 

tussen de inwoners, veel ondernemerschap en goede basis- en sportvoorzieningen. De 

identiteit en waarden die belangrijk gevonden worden door de inwoners willen we graag 

behouden en versterken.  

Dit betekent:  

 

- In elk dorp en elke wijk is een dorps- of wijkraad, die gefaciliteerd wordt door de 

gemeente Meierijstad. Wanneer deze raad wordt gedragen door de bewoners krijgt zij 

een eigen passend budget. 

- Meierijstad kent in elke dorpskern een accommodatie waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten. 

- Alle ondernemersverenigingen, -platforms en andere belanghebbenden zijn structureel 

betrokken bij alle plannen, die voor ondernemers belangrijk zijn. Samen met hen 

wordt een visie opgesteld over ondernemen in Meierijstad. 

- Er wordt samen met alle betrokken partijen een gedragen centrumvisie ontwikkeld; 

onderdeel daarvan is een gemeentelijke detailhandelsvisie over de regionale en lokale 

positie van de huidige en toekomstige winkelvoorzieningen in Meierijstad. 

- Behoud van de eigen identiteit van de afzonderlijke centrummanagementorganisaties, 

mits zij samenwerken in een overkoepelend platform, gericht op kennisdeling, beleids- 

en strategievorming en citymarketing. 

- Voor elke kern een juiste en adequate busverbinding. 

- Meierijstad heeft in elke kern een basisschoolvoorziening binnen een passende 

afstand. 

- Meierijstad heeft in elk dorp en elke kern goede basissportvoorzieningen.  

- Woningbouw wordt in de toekomst evenredig verdeeld over de verschillende kernen. 

- Team Meierijstad wil recreatiemogelijkheden dichtbij woonwijken. 

- Wat goed is in een dorp en/of wijk moet blijven en blijven we ondersteunen. 

- Goede evenementen van dorpen/wijken koesteren we en moeten blijven. 

- Team Meierijstad wil goede theatervoorzieningen/podiumaccommodatie voor de 

verschillende kernen op lokale maat. 

- Naast HBO ook MBO opleiding agrifood in overleg met het bedrijfsleven. 
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Streven naar een duurzame leefomgeving 

 

Duurzame ontwikkeling zegt zowel iets over risico’s van beperking van huidige 

ontwikkelingen en mogelijkheden, als over de maatschappelijke normen en waarden die 

achter de te maken keuzes liggen. Een duurzame leefomgeving betekent dat gezondheid en 

welzijn van inwoners gewaarborgd zijn. Welzijn wordt ook beïnvloed door welvaart en die 

wordt bevorderd door economische groei en onderwijs. Daarbij is het van belang dat die 

economische groei hand in hand gaat met vermindering van het gebruik van primaire 

grondstoffen en fossiele energie. Daarnaast streven we naar verbetering van natuur en milieu.  

Dit betekent: 

 

- Keuze voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit door middel van ontwikkeling in 

natuur en landschap. 

- De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, 

waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu randvoorwaarden zijn voor 

ontwikkelingen in deze sector. 

- Beperken van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling. 

- Er is een goede balans in wonen, werken en recreëren. 

- Meierijstad is nummer één in agrifood. 

- Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid 

op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed. 

- De kernen zijn goed bereikbaar.  

- Er komt een HOV-verbinding met Eindhoven Airport; 

- Zuinig ruimtegebruik in combinatie met realisatie van kwaliteit bij de planning en 

realisatie van woonwijken en bedrijventerreinen. Bij de grondexploitatie daarvan 

houden we rekening met een bijdrage aan een fonds voor sloop en renovatie van 

bestaande terreinen. 

- Meierijstad wordt een fairtrade gemeente. 

- Vestiging van een hbo-agrifood-opleiding gericht op innovatie, om de nr. 1 positie van 

Meierijstad op agrifood-gebied te versterken. 

- Wanneer projecten effecten hebben op de (volks)gezondheid, dan worden deze 

effecten zo mogelijk eerst in beeld gebracht. 

- Natuurwaarden die verloren gaan door aanleg van infrastructuur, de bouw van 

woningen of de aanleg van bedrijventerreinen, dienen zo dichtbij mogelijk te worden 

gecompenseerd. Bijvoorbeeld in de vorm van ruime groenbuffers. 

- Streven naar bouw nul-op-de-meter woningen, ook bij sociale woningbouw. 

- Tegen schaliegaswinning in Meierijstad. 



    

13 Kernen, 1 Team         Goed voor mekaar 

  7 

 

Uitgaan van de kracht van burgers  

 

De zelfredzaamheid en mondigheid van mensen heeft zich de laatste decennia sterk 

ontwikkeld. De voortgang in technologie biedt mensen de mogelijkheid om zelfstandiger te 

leven en makkelijker contacten te leggen. De overheid moet daarom minder gaan betuttelen 

en meer uitgaan van de kracht van haar inwoners. Aan inwoners die onvoldoende zelfredzaam 

zijn, dient de overheid extra steun te verlenen.  

Dit betekent:  

 

- Ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers. 

- Instellen innovatiefonds, waardeer ondernemers hun ideeën gemakkelijker en sneller 

om kunnen zetten in nieuwe producten, diensten en processen. 

- Inzetten op maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. 

- Meierijstad organiseert jaarlijks een sportgala, waarbij de lokale sporters worden 

gehuldigd. 

- Verstrekken van subsidies per wijk of kern voor projecten die de leefbaarheid 

bevorderen, met een buurtbudget. Voor wijken en/of buurten die participeren en in 

staat zijn zelfstandig taken/projecten van de gemeente overnemen. 

- Inzetten op eigen kracht en regie is prima, maar daar waar het niet mogelijk is, moet 

men op de gemeente kunnen terugvallen. 

- Extra aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers. 

- Inwoners betrekken bij de start van ruimtelijke ontwikkelingen. 

- Nieuwe projecten in dorpen/wijken zijn een co-creatie tussen burgers en de gemeente. 

De gemeente in een ondersteunde en faciliterende rol. 

- Wijk en dorpsraden in verbinding brengen met mekaar, en ondersteunen. Leer van 

elkaar.  
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Een rechtvaardige samenleving 

 

In een rechtvaardige samenleving moet iedereen zich thuis, veilig en vrij kunnen voelen. 

Mensen moeten hun bijdrage kunnen leveren en zich verder kunnen ontwikkelen. De 

gemeente kan dit stimuleren door zich maximaal in te spannen voor gelijke kansen.  

Dit betekent:  

 

- Iedereen ‘moet kunnen meedoen’, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of 

beperkingen. 

- Hulpbehoevenden mogen niet tussen wal en schip vallen. 

- Beleid moet inzetten op integratie van statushouders, migranten en nieuwkomers. 

- In het woningbouwprogramma moeten voldoende betaalbare huur- en koopwoningen 

staan, met extra aandacht voor senioren, starters en statushouders. 

- In alle kernen dient een adequaat aanbod van cultuureducatie en sport te zijn, met een 

huur- en subsidiebeleid dat bestaansrecht aan verenigingen biedt. 

- Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in de 

samenleving. Taalprogramma's en de bibliotheek zijn dan ook belangrijke lokale 

basisvoorzieningen. 

- Stageplaatsen voor allochtone jongeren en “medelanders”. 

- Goed en passend onderwijs voor iedereen, jeugd en volwassenen. 
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Mens voorop, zorg op maat 

 

De mens vormt het hart van ons programma, goed voor mekaar. We gaan uit van principes als 

gelijkheid, waardigheid, vrijheid, solidariteit, burgerschap en rechtspleging. Uitgaan van de 

mens betekent ook het willen leveren van maatwerk, van kleinschaligheid, een warme sociale 

omgeving en bereikbaarheid van voorzieningen.  

Dit betekent: 

 

Kwetsbare inwoners, werkelozen, laag opgeleiden, laag inkomen en personen in de 

participatiewet, moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

- Meer aandacht en meer ruimte voor gehandicaptensport. 

- Wijkverpleging actief ondersteunen. 

- Inzetten op kwaliteit van leven van mensen in WMO, participatiewet of uit een 

multiprobleem huishouden, dit in samenspraak met de adviesraad sociaal domein 

Meierijstad. 

- Een passend seniorenbeleid, met aandacht voor de verschillen per kern, in goede 

samenspraak met de seniorenraad. Vastgelegd in een convenant. 

- Voorkeur voor één lokale Welzijnsorganisatie voor Meierijstad, met lokale accenten. 

- Maximaal inzetten op preventie binnen de (jeugd)zorg want voorkomen is beter dan 

genezen. 

- Armoede bestrijding als speerpunt in het beleid van Meierijstad. 

- Gaat aan de slag voor de verdere ontwikkelingen en verbeteringen binnen het Sociaal 

Domein. 

- Bij zorg autonomie en keuze vrijheid stimuleren. 

- In zetten op toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. 

- In Meierijstad blijft plaats voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door Beschermd 

Wonen. 
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Een betrouwbare overheid 

 

Een betrouwbare overheid is allereerst een overheid ‘die zegt wat ze doet, en doet wat ze 

zegt’. Betrouwbaar betekent ook dat de gemeente zich dienstbaar opstelt richting de 

samenleving en klaar staat in tijden van crisis. Politici en ambtenaren horen een 

voorbeeldfunctie te vervullen. Daarbij eisen we dat ze integer, open en bereikbaar zijn. Een 

betrouwbare gemeente respecteert rechten van inwoners en ondernemers, past de regels voor 

iedereen gelijk toe en zorgt ervoor dat de regels niet steeds wijzigen. Betrouwbaar zijn is ook 

vertrouwen géven. 

Dit betekent: 

 

- Transparant werken, de regie loslaten en afscheid nemen van regels die niet (meer) 

nodig zijn. 

- Instelling van een ambtelijk ondernemersloket. 

- Instelling van een aanspreekpunt waar burgers met ideeën en initiatieven terecht 

kunnen. 

- Een voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en grondstoffenbeleid. 

- Politieagenten en BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in wijken en dorpen. 

- Realisatie van blauwe zones in de (winkel)centra en geen betaald parkeren. 

- Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s op prominente plaatsen, 

bijvoorbeeld in de centra. 

- Ontwikkeling van beleid voor welstandsarmer (ver)bouwen. 

- De begroting is meerjaren dekkend. 

- Lokale lasten blijven binnen de perken. Meierijstad hoort bij de ‘beste 

40%gemeenten’. 

- Transparant weergeven van subsidiestromen. 

- Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en bescherming van de privacy. 
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Kies voor een pragmatische aanpak 

 

Van een gemeente mag worden verwacht dat ze problemen op een logische manier oplost, 

maatschappelijke belangen op een navolgbare manier afweegt en voorzichtig en zuinig 

omgaat met belastinginkomsten. Pragmatisch betekent ook een flexibele aanpak die rekening 

houdt met wat praktisch haalbaar en zinvol is. Die flexibiliteit zorgt er ook voor dat we 

kansen kunnen pakken die zich voordoen. Als lokale onafhankelijke partij kan Team 

Meierijstad pragmatisch zijn, omdat we niet hechten aan een ideologie of religie en geen 

plannen hoeven te volgen van politieke partijen die landelijk actief zijn. Wij luisteren naar 

onze burger! 

Dit betekent:  

 

- De gemeente Meierijstad profileert zich mede met de organisatie van grote 

evenementen. 

- De gemeente Meierijstad stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers 

en horeca voor de organisatie van evenementen kan stimuleren en faciliteren. 

- Er is een actief bouwbeleid gericht op de lokale behoefte per kern; vraag gericht 

bouwen. 

- Er is experimenteerruimte voor innovatieve woonprojecten (pacht; semipermanent). 

- Bij aanleg van nieuwe en grote infrastructurele werken zijn nut en noodzaak 

aangetoond. De maatschappelijke kosten en baten zijn zowel op lokaal als regionaal 

verband in kaart gebracht (zoals bij de N279). Alle realistische varianten zijn 

onderzocht. Het resultaat van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse, eventueel 

aangevuld met gekwantificeerde argumenten (plus of min) moet positief zijn.  

- Bereikbaarheid én gezondheid zijn beide belangrijk. 

- Het multifunctioneel inzetten van accommodaties. 

- In de begroting van Meierijstad worden structurele lasten gedekt met structurele 

middelen.  

- Werk met werk maken, efficiënt inzetten van geld en menskracht. 

- Bij aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, nut en noodzaak aantonen. 
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Veghel 

 

Veghel is een belangrijke industrie- en handelsstad, gelegen op een kruispunt van de A50, de 

N279 en de Zuid-Willemsvaart, en staat al vele jaren in de top-10 van Nederlandse 

zakensteden. In Veghel zijn toonaangevende (inter)nationale bedrijven gevestigd, in het 

bijzonder op het terrein van food en feed (agrifood), techniek en logistiek. Veghel beschikt 

over multimodale binnenhavenfaciliteiten en regionale voorzieningen. Team Meierijstad is er 

trots op dat Veghel zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld tot een zeer sterk regionaal 

centrum voor werkgelegenheid. Veghel beschikt ook over een ruim regionaal 

voorzieningenniveau op het gebied van voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, 

gezondheidszorg, sport, recreatie en detailhandel. Het horeca-en restaurantaanbod, theater, 

kunst en cultuur maken al jaren een sterke groei door. In de gevarieerde woonwijken, in een 

mix van stedelijke en dorpse waarden, is het goed leven en wonen.  

 

In het bijzonder de economische functie is een sterke drager voor welvaart van de inwoners en 

het midden- en kleinbedrijf in vrijwel álle kernen van de gemeente Meierijstad en daarbuiten. 

Zonder economie geen welvaart: Team Meierijstad wil daarom het bedrijfsleven en de 

belangrijke rol van Veghel in de genoemde regionale voorzieningen blijven bevorderen. 

Vergroening in de kern, het aanpakken van verkeersoverlast, realisatie van een Poliklinisch 

Diagnostische Centrum (PDC) en een vitaal winkelcentrum met de verbinding naar de 

Noordkade heeft prioriteit. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Realisatie Poliklinisch Diagnostische Centrum (PDC) in Veghel; de discussie hierover 

moet worden heropend. 

- Onderzoek naar de realisatie omni-sportpark, met onder meer beachvoetbal en 

beachvolleybal. 

- Versterking verblijfsfunctie/attractiewaarde van het Veghelse centrum, waarbij rivier 

De Aa meer wordt betrokken. 

- Verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Noordkade, 

bijvoorbeeld door realisatie van een vrij liggend fietspad op de NCB-laan. 

- Verbetering van de bereikbaarheid tussen Veghel en Zijtaart door aanleg nieuwe voet-

fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar en Zijtaart/Past. Clercxstraat; 

dit mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk. 

- Realisatie groenverbinding tussen het Julianapark, via het centrum naar de Aabroeken. 

- Uitbreiding Hoger onderwijs met Agrifood en Logistiek in Veghel, aanvullend op het 

al bestaande hoger onderwijs (Fontys-PABO). 

- Sterk en compact maken van het centrum van Veghel in samenwerking met het 

centrummanagement. 

- Aantrekkelijker maken van het Veghelse winkelcentrum. Dit betekent: investeren in de 

kwaliteit van de openbare ruimte, gratis parkeren en een blauwe zone. 

- Uit economisch en toeristisch-recreatief oogpunt een snelle en aantrekkelijke 

verbinding maken tussen het centrum en de Noordkade, bijvoorbeeld via een “moving 

sidewalk”. 

- Maximaal ruimte bieden om te ondernemen in Veghel. 

- Veghel blijft bij de top-10 zakensteden van Nederland behoren. 

-  
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- Stimuleren van startende bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven en 

organisaties. 

- Betere ontsluiting van de bedrijventerreinen, onder meer door aanvullend openbaar 

vervoer (bijv. shuttlebusjes). 

- Een goede invulling geven aan braakliggende plekken in Veghel. 

- Voor toekomstige woningbouw de gronden benutten die al eigendom zijn van de 

gemeente. 

- Extra inzetten op betaalbare en aanpasbare woningbouw (koop en huur) en bouwen op 

maat; dit betrekken bij alle woningbouwplannen. 

- Gemeentelijk klantcontactcentrum en een sociaal loket, met werken op afspraak als 

uitgangspunt. 

- Behoud politiebureau en een sterke regionale positie van de brandweerkazerne in de 

Veiligheidsregio Brabant-Noord. 
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Sint-Oedenrode (Rooi) 

 

Rooi is een groot, bruisend en gastvrij dorp met jaarlijks veel evenementen op de kalender. 

Team Meierijstad is trots op het groene, toeristische en recreatieve karakter van Rooi met 

uiteraard de beeldbepalende markt met kiosk. In het bijzonder de knoptoren is een fraaie 

‘landmark’ aan de A50, waardoor je Rooi al van veraf ziet liggen. Rooi ligt op een kruispunt 

van grootschalige natuurgebieden en wordt doorsneden door de rivier de Dommel en van 

noord naar zuid door de A50. Het is een dorpse oase, waar je kunt genieten van de terrassen, 

winkels en restaurants, in een expanderende verstedelijkte regio. Een aantal jaren geleden 

werd Rooi verkozen tot groenste dorp van Nederland en van Europa. Team Meierijstad wil 

inzetten op een zogenaamde groene long in het centrum met een uitbreiding van plan 

Dotterbloem, de verplaatsing van RKSV Rhode naar de Kienehoef. Rooi, dat in de 

middeleeuwen stadsrechten kende, versterkt Meierijstad met een groen, aantrekkelijk en 

gevarieerd vestigingsklimaat. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Verplaatsing van RKSV Rhode naar de Kienehoef. 

- Realisatie groene long via doortrekking plan Dotterbloem tot in het centrum. 

- De zwembadfunctie behouden. 

- Harmonisatie huur- en subsidiebeleid voor de buitensport met als doel realistische 

tarieven gekoppeld aan bestaansrecht verenigingen. 

- Behoud van het Starterscollectief. 

- Versterken en toekomstbestendig maken van het centrum in samenwerking met het 

centrummanagement. 

- Ontwikkelen beeldkwaliteit van het centrum, met als middelpunt de kiosk. 

- Uitbouwen van het toeristisch recreatieve karakter (Concept Natuurlijk Rooi) onder 

meer door een uitbreiding van toeristische paden. 

- Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere 

ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied. 

- Realisatie van een nieuwe school MFA Kienehoef. 

- Gemeentelijke loketfunctie en een sociaal loket, met werken op afspraak als 

uitgangspunt. 

- Goed openbaar vervoer gekoppeld aan realistische HOV-verbindingen. 

- Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat (Mariëndaal). 

- Planning en realisatie van voldoende betaalbare en aanpasbare huur- en 

koopwoningen, passend bij de demografische ontwikkeling. 

- Inzetten op wijksteunpunten voor de hulpbehoevende inwoners. 

- Opknappen van de kwalitatief slechte wegen. 

- Behoud van de brandweerkazerne. 

- Uitdragen van Rooi als groene Kern/dorp. 

- De Dommel, maximaal inpassen en benutten in het dorpse karakter van Rooi. 
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Schijndel 

 

Schijndel is een enigszins verstedelijkt groot dorp. Het kent een bruisend centrum, met veel 

winkels, een gezellige markt en horeca/terrassen. Het winkelaanbod is goed en gevarieerd. Op 

het marktplein springt de recent gebouwde Glazen Boerderij onmiddellijk in het oog. Het 

bijzondere ontwerp verbindt historie en kunst met elkaar. In Schijndel is het prettig wonen 

door de ruime aanwezigheid van alle voorzieningen op het gebied van basis- en voortgezet 

onderwijs en de fraaie ligging in het Groene Woud. Op het gebied van sport en kunst is 

Schijndel een regionale topper: dit zijn dan ook de voorzieningen waarvoor Team Meierijstad 

zich extra gaat inzetten. Kenmerkend voor het dorp is verder de grote verenigingsdichtheid 

waardoor de sociale samenhang extra versterkt wordt. Schijndel kent diverse aansprekende 

festivals. Zo is Paaspop een jaarlijks terugkerend evenement met nationale uitstraling dat het 

festivalseizoen opent. Team Meierijstad is ook trots op Pleinpop en het Eén Ander Festival. 

Zonder economie geen welvaart: daarom is ook de werkgelegenheidsfunctie van Schijndel 

belangrijk. Deze kenmerkt zich door een vriendelijk bedrijfsklimaat met micro, kleine en 

middelgrote vestigingen. De bedrijvigheid is samengebracht op een aantal hoogwaardige 

bedrijventerreinen, die dicht bij de grote bedrijventerreinen van Veghel zijn gelegen. Deze 

samenhang zorgt voor een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Schijndel versterkt Meierijstad met een sociaal, sportief en kunstzinnig vestigingsklimaat. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Realisatie gemeentelijk kunstmuseum met daarin onder meer de Schijndelse 

kunstcollectie. Bij de ontwikkeling ervan wordt het Jan Heestershuis betrokken. 

- Een gemeentelijke loketfunctie en een sociaal loket, met werken op afspraak als 

uitgangspunt. 

- Ontwikkeling van Schijndel tot een regionaal centrum voor Wielersport en 

Zwemsport. 

- Behoud van het huidige hoge niveau van sportaccommodaties tegen realistisch op te 

brengen huurprijzen. 

- Realisatie van een MBO-dependance van het ROC, geënt op goede samenwerking 

tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven (stages en BuitenSchools Leren). 

- Behoud op het huidige niveau van de EBC’s in de Schijndelse wijken.  

- Binnen het leerprogramma van de EBC’s meer aandacht voor lokale cultuur, natuur en 

recreatie. 

- Doorontwikkeling van de Bizzi en de omgeving van de skatebaan tot 

ontmoetingsplaats voor de ‘oudere jeugd’. 

- Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat. 

- Behoud van de brandweerkazerne. 

- Aantrekkelijk houden van het winkelcentrum. Gratis parkeren, een blauwe zone en 

samenwerking met het Citymanagement zijn hiervoor noodzakelijk. 

- Planning van voldoende betaalbare en aanpasbare huur- en koopwoningen met 

erkenning van het belang van diversiteit in de verschillende wijken. 

- Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere 

ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied. 

- Verder ontwikkelen van Schijndel tot een groene woonplaats, met aandacht voor 

kleinere en schone industrie. Vergroening van de bedrijventerreinen is essentieel.  
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- Het behoud van mimimaal 12.500 bomen (1 boom per 2 inwoners) in de bebouwde 

kom is wezenlijk voor de groene uitstraling van Schijndel. 

- Verder versterken en uitbreiden van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Een recreatieve 

fietsverbinding tussen Schijndel en Sint-Oedenrode (Kienehoef) is hierbij wenselijk. 

- Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en 

recreatiegebied. 

- Adequaat openbaar vervoer door de dorpskern en met de kernen van Sint-

Michielsgestel en Den Dungen mag niet verdwijnen als gevolg van de goede HOV-

verbinding naar Eindhoven, Den Bosch en Veghel/Uden. Ook de buurtbus naar Boxtel 

moet gehandhaafd blijven. 

- Zorgt voor een goede accommodatie in de wijk Boschweg. 

- Ontwikkeling van het gemeenthuis draagt bij aan het bruisend centrum van Schijndel. 
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Erp 

 

Erp is een groot dorp waar het accent ligt op ontwikkeling van de agrarische sector, natuur en 

landschap. Het heeft zich ontwikkeld op de vroegere doorgaande route van Veghel naar 

Gemert en Helmond. Erp kent fraaie en kleinschalige woonbuurten en heeft een 

winkelbestand dat voor een deel is toegerust op de lokale bevolking. Het dorp Erp wordt 

omringd door agrarische bedrijven en heeft binnen zijn grenzen belangrijke bos- en 

natuurgebieden (Het Hurkske, de Goorse bossen en het rivierdal van de Aa). Het heeft een 

relatief groot bedrijventerrein met enkele grote bedrijven. 

 

Team Meierijstad is trots op de vele verenigingen die Erp maken tot wat het is. Door 

zelfwerkzaamheid, efficiëntie en onderlinge samenwerking zijn mooie projecten gerealiseerd. 

Een omni-sportpark zou volgens Team Meierijstad daarop een mooi vervolg zijn. De actieve 

ondernemersvereniging EBK is een belangrijke motor in de Erpse gemeenschap. In Erp zullen 

meer mogelijkheden moeten komen voor woningbouw, zowel voor starters als senioren. We 

zijn blij met de ingeslagen weg van de inrichting van het Molenpark, een mooie recreatieve 

groene ruimte.  

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Meer bouwen in de dorpen, waarbij voor Erp de woningvoorraad groeit met minstens 

de jaarlijkse behoefte, inclusief een nog te realiseren inhaalslag. Vraag gericht 

bouwen. 

- Behoud van jongeren in het eigen dorp, onder meer door betaalbare prijzen en 

aanpasbare woningbouw. 

- Flexibiliteit in het woningbouwprogramma, onder meer door variatie in 

perceelsgrootte. 

- Behoud van de eerstelijnsvoorzieningen, zo mogelijk onder één dak. 

- Realisatie van een groener straatbeeld, onder meer langs doorgaande wegen. 

- Voorzieningen voor buitenspelen en recreatie op niveau houden, onder meer door 

aanleg van wandel- en fietspaden in en om Erp. 

- Veiliger wandelroute van Simeonshof naar Ter Aa. 

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 

- Realisatie van een omni-sportpark. Onderdeel hiervan is aanleg van een brug als 

verbinding tussen voetbal, korfbal en tennis. 

- Veiligere ontsluiting van sportpark Den Uil met voldoende parkeerplaatsen in de 

omgeving, om zo ook de overlast voor omwonenden te verminderen. 

- Een gezonde ontwikkeling van bedrijventerrein Molenakker 2. 
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Boerdonk 

 

‘Klein, maar fijn’, dat geldt in het bijzonder voor het dorp Boerdonk. Boerdonk is een oude 

nederzetting en heeft haar authentieke karakter goed bewaard. Het dorp, in een landelijke 

omgeving met accent op de agrarische sector, bestaat uit een aantal bebouwingslinten met 

daartussen open ruimten. ‘Zorg om het dorp’ en de Corneliusstichting zijn twee prachtige 

projecten die laten zijn hoe men de leefbaarheid in Boerdonk vergroot. Team Meierijstad is 

trots op de inzet van veel vrijwilligers, waardoor er in Boerdonk veel mogelijk is. De 

zorgkamer, het eetpunt voor 55-plus zijn voorbeelden daarvan. Woningbouw verdient 

blijvende aandacht in Boerdonk om de leefbaarheid te kunnen waarborgen, en voor behoud 

van de basisschool en het bloeiende vrijwilligers- en verenigingsleven. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Ontwikkeling en realisatie van plan Korstenhof en ’t Veldje. 

- Planning en realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, o.a. voor 

senioren en starters.  

- Revitalisering, verplaatsing dan wel nieuwbouw van seniorenwoningen aan het 

Kloosterhof en herinrichting van het Weike. 

- Een goede digitale ontsluiting van Boerdonk en het buitengebied, bijvoorbeeld door de 

aanleg van een glasvezelnetwerk. 

- Regelmatiger onderhoud van de fietspaden rondom Boerdonk. 

- Verbeteren veiligheid van de Boerdonksedijk. 

- Waarborgen van een goede bereikbaarheid van Boerdonk bij de toekomstige 

ontwikkeling van de N279, met oog voor de leefbaarheid. 

- Behoud van het openbaar vervoer tussen Boerdonk en de omliggende dorpen. 

- Voldoende budget voor de dorpsraad van Boerdonk passend bij het brede takenpakket. 

- Behoud van de school in Boerdonk ook met het oog op de leefbaarheid in het dorp. 

- Continuering van projecten als Zorg om het Dorp met daarbij een passende en 

structurele financiering. 

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 
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Keldonk 

 

Het dorp Keldonk is geleidelijk ontstaan en gegroeid door de komst van de Zuid- 

Willemsvaart. Door de ligging aan het kanaal werd er steeds meer handel gedreven. Het 

huidige Keldonk is een langgerekt dorp en bestaat uit een bebouwingslint met daaraan 

gekoppeld een aantal kleine bebouwingsclusters. De inwoners van Keldonk hebben laten zien 

dat zij tot veel in staat zijn. Men steekt er graag zelf de handen uit de mouwen en een mooi 

voorbeeld daarvan is de restauratie en herbouw van korenmolen De Hoop. Om Keldonk 

aantrekkelijk te houden is volgens Team Meierijstad het flexibel inspelen op de woningmarkt 

erg belangrijk. Het terugdringen van het sluipverkeer is voor Keldonk een belangrijk 

onderwerp. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Verbeteren van bouwmogelijkheden. 

- Sluipverkeer (vooral tussen Keldonk en Zijtaart) moet worden tegengegaan voor de 

veiligheid en leefbaarheid. 

- Behoud van een goede en veilige oversteek van de N279 met als doel de 

buurtschappen bereikbaar te houden. 

- Behoud van natuurwaarden en versterking van het recreatieve buitengebied zoals De 

Roost, de Keldonkse Molen en het Aadal. 

- Toegankelijker maken van het vrijwilligersloket voor de vrijwilligers. 

- Een goede digitale ontsluiting van Keldonk en het buitengebied, bijvoorbeeld door de 

aanleg van een glasvezelnetwerk. 

- Behoud van de basisschool, het eetpunt Keldonk en MFC ‘t Span met het oog op het 

verbeteren van de leefbaarheid.  

- Ondersteuning van Zorg en Welzijn en de Vrijwilligers Centrale Keldonk 

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 
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Mariaheide 

 

Mariaheide is een dorp met een rustig karakter. ‘De Hei’, zoals het in de volksmond wordt 

genoemd, is ruim honderd jaar geleden ontstaan aan de doorgaande weg van Veghel naar 

Uden als een heideontginningsdorp. Die doorgaande weg was tevens de zeer drukke 

wegverbinding van Eindhoven naar Nijmegen. Door de komst van de A50 werd Mariaheide 

verlost van de jarenlange verkeersoverlast en kreeg het haar leefbare karakter terug. 

Kenmerkend zijn het bruisende verenigingsleven, waarin vooral de sportverenigingen elkaar 

versterken. Team Meierijstad zal dit blijven steunen, naast de belangrijke busverbinding, 

dorpshuis D’n Brak en de goed functionerende dorpsraad. Veiligheid, leefbaarheid, groen en 

zorg staan ook voor Mariaheide voorop. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Verbetering van het veiligheidsgevoel met behulp van BIN-WhatsApp projecten. 

- Een snel-fietsroute door het centrum van Mariaheide. 

- Behoud van de busdienst door de kom van Mariaheide. 

- Behoud van kleinschalige bedrijven ter bevordering van de leefbaarheid. 

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 

- Realisatie van een wandelpad over het Duits lijntje als recreatieve verbinding met 

Uden en Veghel. 

- Herinrichting van de openbare ruimte rondom de school Maria ter Heide en D’n Brak. 

- Bouwmogelijkheden voor jongeren in het woningbouwprogramma. 

- Een goede digitale ontsluiting van Mariaheide en het buitengebied, bijvoorbeeld door 

de aanleg van een glasvezelnetwerk. 

- Aandacht voor groen- en speelvoorzieningen binnen de kom. 

- Aandacht voor kwetsbare ouderen door middel van lokale zorg. 

- Een prikpost in het Dorpshuis D’n Brak. 
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Boskant 

 

Boskant is een van de jongste dorpen binnen Meierijstad en is ontstaan begin jaren vijftig van 

de vorige eeuw. Boskant ligt in het nationale park Het Groene Woud, direct aan de met succes 

herstelde provinciale weg N619, die de gemeenten Best en Meierijstad met elkaar verbindt. 

Vanaf deze weg kijk je op het centrum met schoolgebouw, café en dorpswinkel. Team 

Meierijstad vindt het belangrijk deze faciliteiten te behouden. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Planning en realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, onder meer 

voor senioren en starters, mede met het oog op de toekomst van de school. 

- Aandacht voor de leefbaarheid van ouderen, onder meer door het bouwen van 

seniorenwoningen en mogelijkheden voor zorgondersteuning. 

- Behoud van de buurtbus. 

- Een goede digitale ontsluiting van Boskant en het buitengebied, bijvoorbeeld door de 

aanleg van een glasvezelnetwerk. 

- Goede en tijdige bereikbaarheid voor ambulance en brandweer. 

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 

- Meer faciliteiten en activiteiten voor de jeugd (14-18 jaar). 
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Olland 

 

Olland is een karakteristiek kerkdorp aan de rand van het Dommeldalgebied en vlakbij 

natuurgebied De Geelders. Van oorsprong is het een kapelgehucht dat behoorde tot de 

vrijheid Sint-Oedenrode. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is aan de noordzijde 

nieuwe woonbebouwing gerealiseerd. De multifunctionele accommodatie De Loop’r is een 

prachtige voorziening en deze biedt onderdak aan een groot aantal verenigingen, een 

basisschool en sportzaal. Team Meierijstad wil hier blijvend aandacht voor.  

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Ontwikkeling woningbouwplan voor de Misse. 

- Mogelijkheden voor starters en senioren in het woningbouwprogramma Binnenveld, 

omwille van de leefbaarheid. 

- Onderzoeken van de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen in Olland. 

- Uitwerken van mogelijkheden voor bouwen aan de Pastoor Smitsstraat en Bouwplan 

de Locht. 

- Knelpunten in het wegennet oplossen en de achterstand in het wegenonderhoud 

versneld aanpakken. 

- Behoud van de school voor de leefbaarheid in het dorp. 

- Meer aandacht voor kwetsbare ouderen door lokale zorg. 

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 

- Blijvende aandacht voor MFA De  Loop’r. 

- Versterking van de recreatieve functies in en rond Olland, onder meer door uitbreiding 

van wandel-, fiets- en ruiterroutes. 
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Nijnsel 

 
Nijnsel is ontstaan als een bebouwingslint aan de oude verbindingsroute tussen Sint-

Oedenrode en Lieshout. Vanaf de jaren zeventig is de woonbebouwing voornamelijk aan de 

zuidzijde van de Lieshoutseweg ontwikkeld. Aan de noordzijde van de kern, gelegen aan de 

A50, bevindt zich het bedrijventerrein Nijnsel, met een oppervlakte van ongeveer 18,5 ha. en 

ongeveer 60 bedrijven.  

 

Team Meierijstad is blij met de herinrichting van de omgeving gemeenschapshuis De Beckart 

en de kerk. Er is een echt dorpscentrum ontstaan. Rondom dit dorpshart moet aandacht zijn 

voor bouwlocaties. Hierbij wil Team Meierijstad dat mensen in Nijnsel kunnen en willen 

blijven wonen. Daarom vragen we blijvende aandacht tegen toename van vliegverkeershinder 

als gevolg van Eindhoven Airport.  

  

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Aandacht voor toename van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling; 

- Een goede digitale ontsluiting van Nijnsel en het buitengebied, bijvoorbeeld door de 

aanleg van een glasvezelnetwerk. 

- Voldoende betaalbare en aanpasbare woningbouw voor starters en ouderen, omwille 

van de leefbaarheid. 

- Zoeken naar mogelijkheden voor mantelzorgwoningen in Nijnsel. 

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 

- Burgerkracht is sterk in Nijnsel; dit blijven we aanmoedigen en ondersteunen. 

- In Nijnsel speelt al vele jaren een zaak over een nieuw agrarisch bedrijf. Met de kennis 

die Team Meierijstad nu heeft willen wij hier geen nieuwe vestiging van intensieve 

veehouderij.  
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Eerde 

 

Eerde is een van de oudste kerkdorpen met een hechte en gezellige dorpsgemeenschap het 

Hart van Meierijstad. Verleden, heden en toekomst d’Eerd heeft van alles wat. De Sint-

Antoniuskerk met zijn mooie kerkplein is één van de trekpleisters in het dorp. Team 

Meierijstad is blij dat er een start is gemaakt met de herinrichting van het terrein Drie 

Ghemalen, en wij maken ons sterk om dit verder te ontwikkelen tot het groene hart van Eerde. 

Versterking van het bosgebied en ontwikkeling van de Vlagheide biedt Eerde ruimte om te 

recreëren. Zo blijft Eerde mooi voor jong en oud om in te wonen.  

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Voortzetting herinrichting van het terrein Drie Ghemalen. 

- Goed openbaar vervoer in Eerde met opstapplaatsen aan de rand van het dorp; 

vanwege de veiligheid geen bus door Eerde. 

- Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en 

recreatiegebied. 

- Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere 

ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied. 

- Bij de aanpak van de N279/A50 geen aantasting van de leefbaarheid van de 

buurtschappen. 

- Planning en realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, met name 

voor starters en ouderen. 

- Ondersteuning van het lokale verenigingsleven.  

- Versterking Eerdse bossen en aanleg van een groene buffer richting A50 en 

bedrijventerreinen. 

- Behoud van het kerkgebouw als markant middelpunt van Eerde. 

- Behoud van kleinschalige bedrijven in Eerde ter bevordering van de leefbaarheid en 

geen oprukkende zware industrie. 
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Wijbosch 

 

Wijbosch is een bruisend kerkdorp in het midden van Meierijstad, waar men de regie over de 

leefbaarheid voor de inwoners in eigen hand houdt. Samen met partners en de vele 

vrijwilligers wordt de burgerparticipatie uitgedragen op het gebied van wonen, welzijn en 

zorg. Team Meierijstad wil dit blijven faciliteren, zodat het EBC, Dorpscentrum De Schakel, 

de Dorpsraad, de sportverenigingen en St. Barbara/Laverhof de pijlers zijn waarop men kan 

bouwen. Zij hebben hart voor elkaar. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Een goede digitale ontsluiting van het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van 

een glasvezelnetwerk. 

- Planning en realisatie van voldoende betaalbare en aanpasbare huur- en 

koopwoningen, met name voor starters en ouderen, met zorgdiensten in CPO. 

- Plan Loosbraak is en blijft belangrijk onderdeel van het gemeentelijk 

woningbouwprogramma. 

- Behoud van de sportfaciliteiten (WEC, Celeritas, Loopgroep en Gymzaal) in Wijbosch 

op een dusdanig niveau dat de sportverenigingen bestaansrecht houden. 

- De Schakel is dé ontmoetingsplek voor inwoners van Wijbosch. 

- Het bestaande platform woon- en leefomgeving is een goede stimulans voor de eigen 

verantwoordelijkheid van de inwoners. 

- Instandhouding van het AED netwerk in Wijbosch. 

- Organisatie van goed vervoer naar de voorzieningen in Schijndel voor de minder 

mobiele inwoners. 

- Wijbosch mag trots zijn op wat ze bereikt hebben, wij blijven dit ondersteunen en 

aanmoedigen. 
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Zijtaart 

 

Zijtaart is een dorp met een bloeiend verenigingsleven. De ongeveer 1.700 inwoners steken 

graag zelf de handen uit de mouwen om Zijtaart toekomstbestendig te houden en van het 

leven te genieten en het dorp mooier te maken. Het gerestaureerde Klooster met gymzaal, 

basisschool en dorpshuis maakt het dorp leefbaar en mooi en is de trots van Zijtaart. Team 

Meierijstad wil samen met de bewoners Zijtaart leefbaar en mooi houden. Lokale 

verenigingen vormen samen met school, kerk en dorpshuis de lokale identiteit in Zijtaart. Om 

dit in stand te houden is faciliteren, en waar nodig subsidiëren, wenselijk. 

 

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken: 

 

- Ruimte in het woningbouwprogramma voor ‘kavels op maat’ en voor sociale 

woningbouw. 

- Verbetering bereikbaarheid tussen Zijtaart en Veghel door aanleg nieuwe voet-

fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar in Veghel en de Pastoor 

Clercxstraat in Zijtaart, mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en 

fietspadennetwerk. 

- Tegengaan van sluipverkeer (Mariahout-Keldonk-Zijtaart) ter vergroting van de 

veiligheid en leefbaarheid. 

- De bestaande groenbuffer tussen Doornhoek en Zijtaart moet worden verbeterd. 

- Passende compensatie in natuur en recreatievoorzieningen voor het gebied dat tot 

bedrijventerrein is bestemd. 

- Versterking van de recreatieve functies in en rond Zijtaart, onder meer door 

uitbreiding van wandel-, en fietsroutes. 

- Stimuleren en bereikbaar maken van de lokale zorgvoorzieningen en ondersteunen en 

faciliteren van de werkgroep ‘Zorg-om-ons-dorp’.  

- Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde 

(sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid. 

- Kijken naar mogelijkheden voor een beter vervoer van en naar het bestaande OV-

netwerk, met name vanwege bereikbaarheid ziekenhuis Bernhoven. 

- Stimuleren van zelfwerkzaamheid bij lokale verenigingen in samenhang met 

subsidiebeleid.  

- Team Meierijstad wil beleid maken voor de toekomst, met respect voor de door 

eerdere bestuursorganen democratisch genomen besluiten en dat geldt zeker ook voor 

de ontwikkeling van het Foodpark, De Kempkens. 

* De gedane toezegging dat er geen overlast gevende zware industrie op het Foodpark 

komt, nagekomen wordt. 

* In de komende raadsperiode; geen nieuwe industrie rond Zijtaart na realisatie 

Foodpark fase 1 De Kempkens, voor nu een pas op de plaats.  

* Een goede groene afbouw aan de zuidoostzijde van het plangebied een vereiste is, 

deze dient direct aangelegd te worden. Dit in het belang van de Zijtaartse inwoners en 

recreanten in ons buitengebied. 



    

13 Kernen, 1 Team         Goed voor mekaar 
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Contactgegevens Team Meierijstad 

 

 

 

 

 

 

E-mail: 

Info@teammeierijstad.nl 

 

Website: 

www.teammeierijstad.nl 

 

Facebook: 

www.facebook.com/teammeierijstad 

 

Twitter: 

@TMeierijstad 

 

 

 

 
 

 

 

 


