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Centrumvisie Meierijstad 
 
Sterke en vitale centra zijn belangrijk voor Meierijstad. Samen met onze in- en 
externe stakeholders zijn we dit voorjaar gestart met het opstellen van een 
centrumvisie. Samen met hen willen we komen tot een gedragen centrumvisie.  
 
De bestaande centrumvisies voor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn niet 
langer actueel. In de nieuwe visie wordt straks per centrumgebied aangegeven 
waar de unieke kwaliteiten liggen en welke toekomstige ontwikkelingen er nodig 
zijn om de centrumgebieden interessant te houden. Ook wordt bekeken in 
hoeverre de centra, ieder met hun eigen identiteit, elkaar kunnen aanvullen of 
versterken. In de centrumvisie omschrijven we ook de basale kaders voor 
aanpalend beleid, o.a. voor ruimtelijk beleid, horeca en detailhandel.  
 
Tot aan de zomervakantie halen we vooral informatie op. Tijdens schouwen met 
centrummanagement en ondernemers, een online poll, inloopavonden voor 
inwoners, interviews op straat en gesprekken met een veelheid aan 
belanghebbenden verzamelen we een grote hoeveelheid ideeën, mogelijkheden, 
kansen en bedreigingen. Dit doen we samen met een adviseur van Droogh 
Trommelen en Partners (DTNP). Daarnaast analyseert DTNP alle relevante 
stukken die we al hebben en vertalen zij landelijke trends en ontwikkelingen naar 
de lokale situatie.  
 
In september ligt er een conceptvisie, opgesteld naar aanleiding van alle 
verzamelde informatie. Vervolgens gaan we hierover, weer met alle mogelijke 
partijen, in gesprek. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in december een 
definitieve visie behandelt. 
 
Op 21 juni geven we de gemeenteraad graag een overzicht van de tot op dat 
moment opgehaalde informatie. Daarna is er de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. Natuurlijk zijn alle raadsleden ook meer dan van harte welkom op de 
inloopavond voor inwoners op 3 juli in het gemeentehuis in Veghel (18.30 – 21.30 
uur). De gemeenteraadsleden ontvangen hiervoor nog een separate uitnodiging.  
 
Meer informatie, zoals een actuele planning, vindt u op 
www.centravanmeierijstad.nl . Via een blog op de website wordt regelmatig een 
update gegeven van de stand van zaken. 

 

http://www.centravanmeierijstad.nl/

