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Aanleiding
Stuurgroep Omnipark De Brug, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas hebben hun
krachten gebundeld om een multifunctioneel park in Erp mogelijk te maken. De samenwerkende
partijen willen een toekomstbestendige ontmoetingsplek met voorzieningen voor de hele
gemeenschap in Erp en omgeving. Het doel is dat het park een brug slaat tussen de verschillende
verenigingen gericht op sport, maatschappelijke activiteiten, cultuur en recreatie en ontmoeten.
Op 10 oktober 2019 heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de
uitwerking van het meerjarig ontwikkelpad naar een integraal inrichtingsplan om Erp en omgeving
toekomstbestendig te maken, zowel op sport-, als op een breder maatschappelijk gebied. In
samenwerking met de participerende verenigingen, Waterschap Aa en Maas, Team Sygma en
Bureau Kragten wordt het ontwikkelpad voor het Omnipark uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor
het projectgebied. Gezamenlijk is het voorkeursalternatief van oktober 2019 uitgewerkt tot enkele
geoptimaliseerde varianten, waarin de belangen en ambities van alle samenwerkende partijen zijn
verwerkt. Uit deze varianten is de voorkeursvariant van de projectgroep naar voren gekomen.
Onderstaand is deze voorkeursvariant (variant 2.2) weergegeven, waarover het college van B&W
en de besturen van het waterschap en de verenigingen pas later als onderdeel van het integrale
inrichtingsplan een besluit nemen.

Inloopbijeenkomst
Om de stappen die gezet zijn te communiceren, zijn de achterban van de participanten en de
overige inwoners van Erp en omgeving uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op woensdag 17
juni 2020 in gemeenschapshuis Ter Aa. Om een Corona veilige bijeenkomst te kunnen
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garanderen worden een middag- en een avondbijeenkomst in 2 zalen georganiseerd waarvoor
aan belangstellenden is gevraagd zich aan te melden.
Tijdens de inloopbijeenkomsten wordt de tussenstand van de gezette stappen gepresenteerd en
ideeën en suggesties opgehaald ter verbetering en fine tuning van het plan en de
voorkeursvariant.
Communicatie
Voor dit project hebben de samenwerkende partijen een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld
en projectorganisatie ingericht. In het plan van aanpak zijn ook informatiebijeenkomsten voor de
inwoners van Erp en omgeving opgenomen.
Participatie
Het project is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Omnipark de Brug. Het burgerinitiatief is opgezet
vanuit korfbalvereniging De Korfrakkers, voetbalvereniging Erp, tennisvereniging Hertog Jan en
de stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp. Samen hebben zij een stuurgroep gevormd die
contact legt en onderhoudt met andere groeperingen in Erp en omgeving. Voor de opstelling van
hun ´droombeeld´ is de stuurgroep via een bijdrage van Rabobank ondersteund door Sportservice
Noord-Brabant. Vervolgens zijn de gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas aangesloten
en zijn gezamenlijk de krachten gebundeld.
Duurzaamheid
In het inrichtingsplan wordt uitvoerig aandacht besteed aan duurzaamheid. Het doel is een zo
toekomstbestendig mogelijk omnipark op basis van een zo optimaal mogelijk multifunctioneel
gebruik van voorzieningen.
Financiën
De kosten van het inrichtingsplan zijn bekostigd uit het voorbereidingskrediet. Waterschap Aa en
Maas draagt bij aan de uitwerkingskosten.
Planning
Het inrichtingsplan wordt in december 2020 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. In oktober
2020 zal het plan in een beeldvormende avond nader worden toegelicht.
Bijlage(n)
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
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