
Motie; Erp pakt uitvoering Omnipark zelf op 

De raad van de gemeente Meierijstad, in vergadering bijeen op1 april 2021.

Constaterende;

 dat de inwoners van Erp en initiatiefnemers van “De Brug” al jaren bezig zijn om Omnipark 
De Brug te realiseren, en dat dit een uitstekend gebruik is van het door Meierijstad 
uitgedragen “right to challenge” is;

 dat Stichting Omnipark de Brug is opgericht om vergaande samenwerking te faciliteren;
 dat er nu momentum is en dat we deze kans moeten maximaliseren om tot uitvoeringskracht 

te komen;
 dat het Omnipark een brug slaat tussen verschillende verenigingen, gericht op sport, 

maatschappelijke activiteiten, cultuur en recreatie, onderwijs, zorg en ontmoeten; 
 dat participatie en zelfredzaamheid gestimuleerd wordt door de gemeente Meierijstad en 

dat in verband daarmee uitvoering en beheer gegeven zou kunnen worden aan de Stichting 
Omnipark De Brug zélf;

 dat een goed voorbeeld is: het oude raadhuis in Erp dat is gerenoveerd door 
zelfwerkzaamheid van Stichting beheer gemeenschaphuizen Erp en de exploitatielasten 
daardoor met meer dan € 250.000 per jaar zijn gedaald, dit ten voordele van de gemeente 
Meierijstad;

overwegende;

 dat is gebleken dat investeringskosten en exploitatielasten lager zijn als je de uitvoering 
dichter bij de gebruikers en initiatiefnemers brengt;

 er mogelijk private initiatiefnemers zijn die mee willen participeren in Omnipark de Brug;
 dat het college van Meierijstad bij monde van  portefeuillehouder mevrouw Van der Pas 

altijd zeer enthousiast is over de samenwerking en vooruitgang van deze maatschappelijke 
voorziening;



 dat waterschap Aa en Maas grote kansen ziet voor een integrale ontwikkeling van het Aa-dal 
ter plaatse van het Omnipark, zoals meer ruimte voor waterberging, verbeterde 
recreatiemogelijkheden, verhoging van de natuurwaarde langs de rivier;

Verzoekt het college;

 in overleg te treden met Stichting Omnipark de Brug om de mogelijkheden te inventariseren,  
in hoeverre Stichting Omnipark de Brug samen met wellicht private initiatiefnemers het 
uitvoeringsplan Omnipark de Brug kan uitvoeren. Met dien verstande dat men op basis van 
prestatieafspraken kan beschikken over de bestaande budgetten plus de 
vervangingsinvesteringsbudgetten ( dit naar voorbeeld Langenboom ) 

 En de resultaten van deze inventarisatie voor 1 juni 2021 te rapporteren aan de 
gemeenteraad van Meierijstad.

De indieners;
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