
Nieuwsbrief 3 - april 2019
U heeft aangegeven graag betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe

Ontmoetingsplein Germenzeel. We houden u met deze nieuwsbrief graag op de
hoogte. Dit Ontmoetingsplein wordt dé nieuwe plek in gebied Oost, waar u kunt
sporten, ontmoeten, meedoen aan activiteiten en waar u uw kinderen naartoe

brengt om zich te ontwikkelen.

Ontmoetingsplein Germenzeel maken we samen!

Architect volop bezig met aanpassen ontwerp
Weet u nog? Zo zag het eerste ontwerp van de architect eruit. En zoals de laatste
bijeenkomst al aangekondigd, is het nu al een tijdje stil rondom Ontmoetingsplein
Germenzeel. De architect is namelijk volop bezig met het verwerken van alle
opmerkingen, tot een nieuw ontwerp. Verder werken scholen en gemeente aan de
verdere planning en benodigde procedures. We hebben een filmpje voor u
gemaakt met een toelichting!



Bekijk hier een korte video over de stand van zaken van de ontwikkeling van
Ontmoetingsplein Germenzeel. Projectleider scholen/kinderopvang Frank van

Wetten bezoekt met Edwin Verbruggen - projectleider gemeente - de plek waar het
nieuwe Ontmoetingsplein straks komt te staan.

Noteer in uw agenda
Eind juni 2019 nodigen we u graag uit
voor een bijeenkomst. Deze avond zal
het aangepast ontwerp van de
architect met u worden besproken.
Ook kijken we samen vooruit naar de
planning voor de rest van 2019. De
datum volgt na de meivakantie.

https://youtu.be/TngCrKw_oO0


Kom In zoekt vrijwilligers
Op zondag 5 mei organiseert de Kom
In een gezellige dag, waarop u kennis
kunt maken met het vrijwilligerswerk in
de Kom In. Maakt u graag een
praatje? Kom helpen in de horeca.
Bent u creatief? Begeleid gezellige en
leuke activiteiten. Werkt u graag
buiten? Rondom de Kom In houden
we het altijd netjes. Helpt u mee?
Loop gerust binnen of mail voor meer
informatie naar dekomin@uden.nl.

Gezellige paasdagen
Graag wensen wij u allen gezellige paasdagen en als u nog weg gaat: een hele
fijne vakantie!
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