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Primair onderwijs
Aantal schoolinstellingen

Woningtypen

Mannen
Vrouwen

74

96

Primair Voortgezet
onderwijs onderwijs
Aantal schoolgaande
kinderen

2

sportparken

2
1

ruitersportaccomodatie
gymnastiekzaal

1

gemeenschapsaccommodatie
Belangrijkste voorzieningen

Leren
184

mantelzorgers

Aantal inwoners per leeftijdsopbouw

VIANEN

Ondernemen
Beroeps- en niet-beroepsbevolking:
Beroepsbevolking:
Werkzame beroepsbevolking:
Werknemer:
Zelfstandige:

(31-12-2020)

19.000
14.000
13.000
11.000
2.000

Aantal arbeidsplaatsen t.o.v. aantal inwoners
(op gemeenteniveau)

Zorgen
1

Ergotherapiepraktijk

1

Fysiotherapiepraktijk

1

Kraamzorg

Aantal voorzieningen zorgverleners

Ontspannen

399
Aantal vrijwilligers
(over periode van
afgelopen 5 jaar)

Landbouw, bosbouw en visserij

5

Nijverheid en energie

10

Handel en horeca

10

Vervoer, informatie en communicatie

10

Financiële diensten en onroerend goed

15

Zakelijke dienstverlening

15

Cultuur, recreatie en overige diensten

121 km
179 trajecten
83 knooppunten

62 km
27 trajecten
16 knooppunten

Aantal recreatieve fiets- en wandelroutes
(op gemeenteniveau)

1

1

1

5

Aantal bedrijven
(verdeeld over de branches)

Restaurant/
Café

Camping/
camperplaats

B&B

5

Belangenbehartiging

6

Cultuur

6

Sport

Aantal verenigingen
per sector

Aantal overnachting/horeca-ondernemingen

2022 | Gemeenteniveau: betreft de voormalige gemeente Cuijk. Bronnen: Aksemedia (gemeentegidsen, 2021) CBS (2019, 2020) DUO (2020) Kadaster (2021) Regionaal
Bureau Toerisme Land van Cuijk (2021) Rapport Accommodaties sport en cultuur Rekenkamercommissie Land van Cuijk (2020) RIVM (2016) Zorgkaart Nederland (2021).

Karakteristiek (per thema) voor Vianen
Leven

Leren

Vianen is een echte rustige ‘woonkern’. ‘Het is hier fijn wonen’. Vianen is een gemoedelijk
dorp met een hechte gemeenschap waarin mensen elkaar in hun waarde laten. In zijn
algemeenheid kunnen de inwoners van Vianen gekenmerkt worden als ‘doeners’. Er is
sprake van een goed zelforganiserend vermogen: ‘ons dorp is grotendeels tot stand
gekomen door ‘zelfbouw’ en we organiseren dan ook veel zélf.’ Kenmerkend voor Vianen
is de ‘strategische ligging’ (overal dichtbij) en de prachtige omgeving. In Vianen zijn
weinig voorzieningen (o.a. winkels en horeca), het dorp heeft geen echte centrumvoorziening en voor veel zaken zijn de inwoners dan ook aangewezen op de andere
kernen. Maar dat is meestal geen probleem omdat veel belangrijke voorzieningen op
kleine afstand van het dorp te vinden zijn. De bouwmarkt Karwei ligt bijvoorbeeld op
nog geen 400-500 meter fietsafstand van de bebouwde kom direct aan de andere
kant van de A73. Albert Heijn op nog geen 1200 meter fietsafstand en de Jumbo op
1,5 kilometer. Voor de huisarts en tandarts moeten inwoners zo’n 1000 meter fietsen.
Wil je met de auto, dan moet je wat omrijden om bij centrum Cuijk te komen. De mensen
in Vianen zijn over het algemeen bescheiden en kijken de kat uit de boom; ‘we steken
hier niet zo snel onze nek uit’. Net als veel andere kernen geldt ook voor Vianen dat
het lastig is voor jongeren om een betaalbare woning te kopen. Daardoor trekken
redelijk veel jongeren weg uit Vianen. Daarbij wordt opgemerkt dat deze jongerengroep wel hecht is en dat de jongeren terug willen komen als ze hebben ‘gespaard’
voor een huis.

Er is in Vianen een basisschool. Die staat echter wel ‘onder druk’ als gevolg van een
afnemend aantal leerlingen. Dat heeft te maken met de ontgroening en de situatie
op de woningmarkt. Sterk is dat de scholen (ook uit verschillende kernen) elkaar wél
opzoeken en de samenwerking aangaan om gezamenlijk problemen het hoofd te bieden.

Ondernemen
Er is nauwelijks bedrijvigheid in Vianen. Daarbij wordt opgemerkt dat Vianen wél een
ondernemende mentaliteit heeft met veel doeners. Dat blijkt ook uit het hierboven
genoemde ‘zelforganiserend vermogen’. ‘We regelen het wel hier in ons dorp’.

Ontspannen
In Vianen worden redelijk veel activiteiten georganiseerd. Met name de voetbal
vereniging heeft veel leden en dat draagt bij aan de versterking van de sociale cohesie
en aan ‘ontmoetingen’. Opgemerkt wordt wel dat het verenigingsleven steeds minder
dynamisch wordt. ‘Vroeger waren veel mensen lid van een vereniging, kende iedereen
elkaar en werden er bijvoorbeeld familietoernooien georganiseerd. Dat is een stuk
minder geworden. Het verenigingsleven staat redelijk onder druk door gebrek aan
vrijwilligers en bestuursleden. ‘Maar onze inwoners zijn dan ook weer niet te beroerd
om de portemonnee te trekken om verenigingen te helpen.’ Kenmerkend voor ‘ontspannen’ in Vianen is verder de mooie omgeving waar je prima kunt wandelen, fietsen
en verblijven. Sommigen vragen zich af of het aanbod van activiteiten voor ouderen
nog wel voldoende aansluit op de behoeften. ‘Veel ouderen zijn geneigd om naar
Cuijk te verhuizen’.

Zorgen
In principe is Vianen voor alle zorg aangewezen op het nabijgelegen Cuijk. Er is in het
dorp wel een fysiotherapeut.

Kwaliteit per thema
Als het gaat over
leven/wonen
krijgt Vianen een

7,9
5,9
7,4
6,4
6,2

Als het gaat over
ondernemen
krijgt Vianen een		

Als het gaat over
ontspannen
krijgt Vianen een		

Als het gaat over
leren krijgt
Vianen een			

Als het gaat over
zorgen krijgt
Vianen een 			

Aan het bouwteam is gevraagd om aan te geven
welk cijfer zij geven aan leven, ondernemen,
ontspannen, leren en zorgen in hun kern op dit
moment. De vraag was om een kwalificatie te
geven van 0 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend)
voor het betreffende thema. Het weergegeven
cijfer is een gemiddelde van de 9 deelnemers.

De sterke punten van Vianen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

In Vianen is het mooi, rustig, groen en veilig wonen.
In Vianen hebben we een actief verenigingsleven.
In Vianen is de bereidheid groot om samen de schouders eronder te zetten.
In Vianen hebben we een sterke sociale structuur (neemt overigens wel af).
In Vianen liggen we gunstig (strategisch), dicht bij voorzieningen, de snelweg en een treinverbinding.
In Vianen zijn mensen van buiten het dorp welkom om mee te doen aan het verenigingsleven.
In Vianen zijn mensen blij met de mooie ligging; in de nabije omgevingen bevinden zich verschillende
natuurgebieden (bossen) en de Kraaijenbergse plassen.
In Vianen hebben we relatief ruime (en enigszins betaalbare) woningen (betaalbaar t.o.v. bijv. Nijmegen).
In Vianen is de huiskamer in ontwikkeling en straks toegankelijk voor iedereen.

Het bouwteam heeft aangegeven wat zij als sterk punt zien van hun dorp. Vervolgens hebben ze
deze punten ten opzichte van elkaar ‘geprioriteerd’. Op de eerste plek staat het punt dat zij het sterkst
vinden en op de negende plek het punt dat zij (van de sterke punten) het minst sterk vinden.

Het bouwteam heeft aangegeven wat zij
als ‘minder sterk’ punt zien van hun dorp.
Vervolgens hebben ze deze punten ten
opzichte van elkaar in een volgorde gezet
van minst sterk naar ‘minder erg’. Op de
eerste plek staat het punt dat zij het minst
sterk vinden en op de elfde plek het punt
dat zij (van deze minder sterke punten) het
minst ‘erg’ vinden.

De minder sterke punten van Vianen

1.
2.
3.
4.
5.

In Vianen ontbreekt het aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen waardoor mensen wegtrekken naar Cuijk en andere plaatsen.
In Vianen ondervinden we hinder van geluidsoverlast door met name de A73 en JSF (Volkel) *
* Belangrijke zorg naar de toekomst is geluidsoverlast van de F35/JSF (Volkel), zeker gezien de eerste ervaringen met de F35/JSF

In Vianen hebben we een zeer beperkt voorzieningenniveau*
* Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks winkels en horecavoorzieningen; ‘boodschappen doen is lastig’ en er zijn geen echte centrumvoorzieningen. Hierbij wordt opgemerkt dat het voorzieningenniveau in de directe omgeving best groot is.

In Vianen hebben we zorg over hoe we het ‘dorpse karakter’ en de ‘dorpse gemoedelijkheid’ in stand
kunnen houden*
* Het is lastig om voldoende vrijwilligers en bestuursleden te houden/krijgen, er is wel een vaste groep met mensen die véél
doen in Vianen maar er is relatief weinig doorstroming en nieuwe aanvoer. Daarnaast zijn mensen over het algemeen
individualistischer geworden.

In Vianen laat de verkeersveiligheid en het wegenonderhoud (in en rond Vianen) te wensen over *
* Denk onder andere aan Boskamp, Berkenkamp, Akkerweg, Graafsedijk. Het gaat dan onder andere over de staat van het
asfalt en het onderhoud aan de wegen e.d.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

In Vianen is te weinig groen in de woonkern zélf en het dorp is sterk versteend.*
* In de afgelopen tien jaar zijn er in de kern veel bomen gekapt en daar is relatief weinig vergelijkbaar groen voor teruggekomen.

In Vianen sluit het aanbod van activiteiten voor ouderen niet helemaal aan bij de huidige behoeften
van de nieuwe generatie ouderen.

In Vianen zorgt de vergrijzing ervoor dat activiteiten onder druk komen te staan.
In Vianen is de bevolking individualistischer geworden (een maatschappelijke tendens die ook in
andere delen van het land voelbaar is).
In Vianen neemt het aantal vrijwilligers af en wordt de druk op bestaande vrijwilligers groter.

In Vianen is het een zorg dat we een buitenwijk van Cuijk worden.

De focuspunten
van Vianen (top 3)

1.

Wij willen focussen op het behoud van onze identiteit en
zelfstandigheid

2.

Wij willen focussen op het realiseren van woningen voor
jongeren en ouderen, vooral voor eigen inwoners

3.

Wij willen focussen op het ‘nabij houden’ van een goede
basisschool

Onderliggende behoeften:

Onderliggende behoeften:

Onderliggende behoeften:

-B
 ehoud van het dorpse karakter van Vianen; een zelfstandig dorp
met een eigen identiteit, een traditionele dorpskern, ‘versterkt’ groen
en gezelligheid. Een plaats van ‘ontmoeten’ en een dorp met ‘smoel’.
- Nieuwe woningen bouwen is zeer belangrijk maar dat mag niet ten koste
gaan van de bovengenoemde punten. Groei en nieuwe ontwikkelingen
moeten gepaard gaan met behoud van zelfstandigheid en ‘dorpse’
identiteit. “We willen geen ‘buitenwijk’ van Cuijk worden.”

- Realiseren van betaalbare woningen voor jongeren. Die zijn er op dit
moment niet of nauwelijks en dat er woningbouwbeleid wordt gevoerd
waarin structurele doorstroming mogelijk is.
- Realiseren van woonvormen voor ouderen die tegemoet komen aan de
huidige wensen; niet al te grote woningen met een tuin, in de nabijheid
van andere mensen en met de mogelijkheid om voor elkaar te zorgen.

- Behouden van een basisschool in de nabijheid van het dorp omdat dit
belangrijk is voor de sociale structuren en het maatschappelijk leven
in Vianen.
- Creëren van ruimte voor (verdergaande) samenwerking met de
basisschool in Beers. Voorkomen dat ouders gaan uitwijken naar
andere scholen.

Mogelijke rol inwoners (inwoners, verenigingen etc.)

Mogelijke rol inwoners (inwoners, verenigingen etc.)

Mogelijke rol inwoners (inwoners, verenigingen etc.)

- Regisseren via CPO
- Initiëren/oppakken en uitvoeren

- Inwoners en schoolbestuur moeten een inhoudelijk goed, gedragen en
eensgezind verhaal naar de gemeente toe maken.

Mogelijke rol dorpsraad (als ambassadeur)

Mogelijke rol dorpsraad (als ambassadeur)

- Inventariseren van behoefte.
- Agenderen van belang en urgentie op politieke agenda.
- Meedenken over oplossingsrichtingen.
- Faciliteren / verbinden juiste mensen / meehelpen opzetten van een CPO.

- Inventariseren van behoefte.
- Agenderen en aanjagen.
- Meedenken over oplossingsrichtingen.

Mogelijke rol gemeente

- Financieren huisvesting school.
- Ruimte en tijd bieden om het maatschappelijk gesprek te kunnen
voeren over de toekomst van de school.

- Meedenken over oplossingsrichtingen binnen de kaders van de plannen
die de gemeente maakt.
- Mede-aanjagen, bijvoorbeeld van de verbinding tussen Beers en Vianen.
-M
 eebeslissen over een afgebakend kader; zelfbestuur binnen een
afgebakend kader; een vergevorderde vorm van burgerparticipatie.

Mogelijke rol dorpsraad (als ambassadeur)
-S
 ynergie in het dorp bewaken en versterken, samen met inwoners,
ondernemers en verenigingen.
-V
 erbinden van initiatieven en verenigingen; spin in het web.
-V
 ertegenwoordigende rol van inwoners, ondernemers, verenigingen,
instellingen, etc., bijvoorbeeld ook via een verenigingsvorm.
-S
 preekbuis van inwoners naar gemeente(bestuur); ophalen van
behoeften onder inwoners en maatschappelijk middenveld.

- Aanbieden van CPO-expertise.
- Opstellen van de spelregels zodat woningbouw (deels) beschikbaar
is voor eigen bevolking.
- Vlotte besluitvorming en procedures die bouw en/of splitsing e.d.
mogelijk maken.

Mogelijke rol gemeente

Mogelijke rol gemeente
-V
 oldoende politieke en bestuurlijke aandacht voor de focuspunten
van Vianen. Zo kan de identiteit van het dorp worden behouden.
- Het voorbereiden van plannen en voorstellen, bijvoorbeeld vergroenen
centrum.
- Het aandragen van kaders, middelen en randvoorwaarden waarbinnen
de dorpsraad zelf verder kan uitwerken en beslissingen kan nemen.

*Aan het bouwteam is gevraagd wat zij denken dat ‘grofweg’ de rol kan
zijn van ‘de dorpsraad’, ‘de inwoners’, en ‘de gemeente’ als het gaat over
deze specifieke focuspunten.

De overige focuspunten van Vianen

4.

Wij willen focussen op het versterken en verbinden van
structuren die het sociale leven versterken

Onderliggende behoeften:
- Werken aan bestaande structuren die elkaar kunnen versterken (en die
mogelijk gebundeld worden) en die kunnen leiden tot meer continuïteit
als het gaat over het in stand houden van het dorps, sociaal leven.
Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het concentreren van activiteiten rondom het dorpsplein. Zo zouden activiteiten van ’t Akkertje
bijvoorbeeld plaats kunnen vinden in De Hei.

5.

Wij willen focussen op het bundelen van (zorg-gelieerde)
krachten in een (welzijns-)coöperatie

Onderliggende behoeften:
- Voor zover dat nog niet het geval is: bundelen van krachten die gericht
zijn op ‘voor elkaar zorgen’ en ‘er voor elkaar zijn’. Bijvoorbeeld als het
gaat over vervoer voor ouderen, zorg, een huiskamerproject, welzijnsactiviteiten of een AED.

Tientje verdelen over
de focuspunten

Het bundelen van
(zorg-gelieerde) krachten
in een (welzijns-)
coöperatie
Het behoud van
onze identiteit en
zelfstandigheid

Wij willen
focussen
op...

Het versterken
en verbinden van
structuren die
het sociale leven
versterken

€ 1,00
€ 2,55

€ 1,45

€ 2,00
€ 3,00

De bouwteamleden hebben aangeven
hoe zij een ‘symbolisch tientje’ zouden
verdelen over de focuspunten.
De bedragen zoals hier genoemd zijn
het gemiddelde van 11 bouwteamleden
die het tientje hebben verdeeld.

Het realiseren van
woningen voor
jongeren en ouderen

Het ‘nabij houden’
van een goede
basisschool

