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U heeft aangegeven graag betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het Ontmoetingsplein
Mellepark. We houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte. Maar ook via
www.uden.nl/mellepark en via de facebookgroep. Ontmoetingsplein Mellepark 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 Mellepark maken we

samen!

De vakantie is voorbij: er wordt weer gebouwd!

Deze week is de fundering gestort van de school, de sporthal en het Ontmoetingsplein. Op één
van de foto's is de bekisting nog zichtbaar die ervoor zorgt dat bij het storten en uitharden het
beton op zijn plaatst blijft.

http://www.uden.nl/mellepark
https://www.facebook.com/groups/mellepark/?ref=bookmarks


    
foto's: Frans Genevasen

   Ontmoetingsplein Mellepark heeft een een eigen (openbare)
facebookgroep. Hierop worden regelmatig actuele informatie en nieuwe foto's geplaatst. Word
daarom ook lid: https://www.facebook.com/groups/mellepark/

https://www.facebook.com/groups/mellepark/


Tijdens de bouw van het Ontmoetingsplein kunt u alle bouwwerkzaamheden volgen via De
BouwApp. De BouwApp informeert omwonenden en geïnteresseerden over de voortgang van
de bouw. De app geeft informatie over het project, je kunt de tijdlijn volgen aan de hand van
foto`s en er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Behalve de nuttige functionaliteiten
is het natuurlijk gewoon leuk om het project bij jou in de buurt te volgen. De BouwApp is
gratis te downloaden in de Appstore of GooglePlay, je hoeft voor deze app geen profiel aan te
maken. De BouwApp is in het beheer van Van der Heijden.

Basisschool De Palster bestaat 25 jaar!

...en dat Zilveren jubileum werd  afgelopen maandag natuurlijk uitgebreid gevierd tijdens de
jaaropening van de school. De school was versierd met slingers en ballonnen en alle leerlingen
hebben samen met alle leerkrachten en directeur Lambert van de Ven, getoast met een glaasje
fris. De slingers, waar de kinderen de komende week hun bijdrage aan gaan leveren, krijgen
een mooi plekje in de school. Het grote feest wordt pas volgende jaar gevierd als de school
start in het nieuwe schoolgebouw in Ontmoetingsplein Mellepark. Dit 'uitstel' was al gepland.
Maar door alle coronamaatregelen komt dit alleen maar goed uit, want de school wil dan ook
alle oud-Palsteraars betrekken. Basisschool De Palster is op 1 augustus 1995 ontstaan na een
fusie van basisschool De Slenk en basisschool 't Schrijverke



Tweede fase ontwerp buitenruimte

We zijn al een tijdje bezig met het ontwerpen van het gebied rondom het Ontmoetingsplein, ook wel de

‘buitenruimte’ genoemd. Alle ‘direct omwonenden’ hebben in juni via een reactieformulier aan kunnen

geven welke parkeervariant hun voorkeur heeft: haaksparkeren of schuinparkeren. Het haaksparkeren

heeft 75% van de stemmen gekregen en het schuinparkeren 25%. Dit betekent dat de buitenruimte nu

verder wordt uitgewerkt op basis van het haaksparkeren. Ging het in de eerste fase van het ontwerp

over de verkeerskundige voorzieningen (parkeren en toegangswegen). In de tweede fase gaat het over

het verder inrichten van de schoolterreinen en de ruimte rondom het ontmoetingsplein

(afvalvoorzieningen, bloembakken, bankjes etc.). In deze tweede ontwerpfase worden ook de scholen,

de kinderopvang en een aantal wijkbewoners (die zich hiervoor eerder hebben aangemeld) betrokken.

Tijdens de verschillende informatieavonden en bij de totstandkoming van de ‘Visie op Ontmoeten’ is er

ook al veel informatie opgehaald en verzameld. Deze informatie wordt ook meegenomen in het verder

uitwerken van de buitenruimte. De verwachting is dat er rond september meer bekend is over de

volgende ontwerpfase van de buitenruimte.

Esther Hoesen, wijkondersteuner voor Melle

Deze maand is Esther Hoessen gestart als wijkondersteuner voor Melle.

In de volgende nieuwsbrief zal Esther zich aan u voorstellen en

toelichten wat zij als wijkondersteuner voor u kan betekenen. Esther is

regelmatig in de wijk en en in de KomIn te vinden. U kunt haar ook

bereiken via:   wijkondersteunermelle@uden.nl of 06-42 49 46 07.



De KomIn is weer open!

De KomIn is ook weer open na de zomersluiting. U bent weer van harte welkom, alle
ruimtes in het gebouw zijn coronaproof ingericht. Wilt u graag bij één van de activiteiten in
de KomIn aansluiten? Dat vinden wij hartstikke leuk! Neem dan vooraf contact op met
Lisette Ploegmakers, de beheerder van de KomIn, want helaas kunnen nog niet alle
activiteiten doorgaan. Lisette is bereikbaar via: emailadres: dekomin@uden.nl of via 06-46
32 68 66.

De volgende nieuwsbrief verschijnt half september. Heeft u ook een bericht voor in de
nieuwsbrief? Stuur het aan: info@mellepark.nl.
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