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Aan het begin van elke maand kijkt de fractie van Combinatie95 even terug naar de afgelopen 
maand. U leest welke onderwerpen besproken zijn in de gemeenteraad en/of commissie en 
welke standpunten we ingenomen hebben. Maar ook andere onderwerpen die te maken 
hebben met Combinatie95 komen aan bod. Alles gecombineerd in één nieuwsbrief. Reacties? 
Graag zelfs! Dat kan via het betreffende fractielid dat genoemd is bij het artikel. 
 

 
ODC naar Essche Heike 
 
Op de agenda van de raadsvergadering van 21 
juli stond de locatiekeuze voor het nieuwe 
sportpark van ODC. Indertijd werd door ODC 
en de voltallige gemeenteraad de keuze 
gemaakt voor een nieuw sportpark op locatie 
De Renbaan. Echter in maart jl. heeft de Raad 
van State uitspraak gedaan en is de locatie 
Renbaan helaas gestrand om procedurele 
redenen. Dit laatste heeft er toe geleid dat nu 
opnieuw een locatiekeuze gemaakt moet 
worden.  
De wens en het doel was en is, om te komen 
tot een geconcentreerde accommodatie voor 
ODC. Wij hebben er dan ook alle begrip voor 
dat ODC het jaren wachten inmiddels beu is 
en graag z.s.m. aan de slag wil. De nieuwe 
voorgestelde locatiekeuze het Essche Heike 
heeft de instemming van ODC en het college 
van B&W. 

 
Het Essche Heike is ruimtelijk passend voor 
realisatie van de benodigde vier velden. Ook 
aan de keuze Essche Heike zitten procedures 
en er kunnen nog ‘hobbels’ in de koers 
komen. Daarnaast zullen straks de nodige 
extra financiële middelen worden gevraagd 
om de totale realisatie van het sportpark voor 
ODC op het Essche Heike mogelijk te maken. 
Dit omdat met deze locatie de opbrengsten 
van de verkoop van deze locatie voor 
woningbouw ontbreken en er extra kosten zijn 
door de noodzakelijke verplaatsing van de 
manege. Uiteraard vergt het proces 
zorgvuldigheid en is tijdige en goede 
communicatie met omwonenden en 
betrokkenen van groot belang. 
Alles opnieuw overwegende heeft 
Combinatie95 ingestemd met de voorgestelde 
locatie Essche Heike en heeft de betrokkenen 
alle succes toegewenst om te komen tot een 
voorspoedige realisatie. 
 
Reacties naar Ria (riasimons@planet.nl). 

 
Jongerenbijeenkomst Combinatie95 een groot succes 
 
Op 6 juli vond de jongerenbijeenkomst van Combinatie95 plaats. Op deze bijeenkomst waren tien 
jongeren aanwezig. De meesten tussen 20 en 30 jaar, een enkeling tussen 30 en 40 jaar. Eén ding 
hadden ze gemeen: interesse in de locale politiek en het maatschappelijk belang. De jongeren waren 
vooraf benaderd met de vraag of ze op de een of andere manier een bijdrage willen leveren aan de 
activiteiten van Combinatie95. Dit kan in de vorm van ondersteunend partijlid, lid van een 
werkgroep of zelfs een verkiesbare plaats op de lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
De organisatie was in handen van Mario Knoops. Peter van de Wiel en Désiré van Laarhoven (in 
1990 als 22e jarige als jongste raadslid gekozen in de gemeenteraad van Liempde) vertelden over 
hun ervaringen en werden bestookt met vele vragen. Het was een zeer geslaagde avond die in het 
najaar een vervolg krijgt. Indien jullie nog meer jongeren in je omgeving kennen die door ons 
hiervoor benaderd kunnen worden, horen wij het graag.  
 
Reacties? Neem contact op met Mario (knoop19@planet.nl) of  Peter (p.vandewiel@home.nl). 


