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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 gekozen
Uit de selectie procedure voor de
architect is SROM gekozen voor het
ontwerpen van Ontmoetingsplein
Germenzeel. We stellen de architect
graag aan u voor. "Mijn naam is
Sebastiaan Robben en ik ben
architect bij SROM. Daarnaast ben
ik vader van twee lieve dochters,
Sophie en Bobbie.
 

Mijn fantastische vrouw Kim ondersteunt mij in het ondernemen en zorgt dat ik tijd
vrij kan maken voor een uitdagende opdracht als deze. Inmiddels is het vier jaar
geleden dat ik stopte bij mijn voormalige werkgever. Ik droomde als kind van een



eigen architectenbureau, en na elf jaar ervaring bij een groot architectenbureau
besloot ik de stoute schoenen aan te trekken.
 
Elf jaar werkte ik bij Architectenbureau De Twee Snoeken in ’s-Hertogenbosch,
een groot regionaal bureau, met veel projecten voor overheid en semi-overheid,
waaronder ook scholen. In mijn dagelijkse praktijk werkte ik aan projecten
waaronder gemeentehuizen, woningbouwprojecten, stedenbouwkundige plannen
en scholen. 

Onze ambitie bij SROM is een architectenbureau te zijn dat elke dag werkt aan de
verbeelding van onze verwondering. Daarbij geloven wij dat
architectuur door complexere processen en de daarbij behorende specialisatie in
de bouwwereld een toegepaste kunst is geworden. Het is daarom van groot
belang dat er met andere specialisten wordt samengewerkt om een project te
kunnen realiseren. Goede architectuur ontstaat volgens ons als milieu, economie
en samenleving met elkaar in balans zijn. Die balans gaan we ook brengen in
Ontmoetingsplein Germenzeel!"

Noteer in uw agenda
Op maandag 28 januari 2019 is er
een avond voor alle geïnteresseerden
uit gebied Oost. In januari ontvangt u
hiervoor een uitnodiging per brief. Die
avond krijgt u informatie over de
vorderingen in het proces. Ook ziet u
dan een eerste ontwerp en hoort u
over de verdere aanpak. 

Wat vindt u?
Op dit moment nodigen we álle betrokkenen in gebied Oost steeds per brief uit voor
inloopavonden. We beseffen dat veel brieven in de prullenbak belanden. Ons idee
is om in het vervolg deze nieuwsbrief te gebruiken voor het uitnodigen, posters op
te hangen bij de snackbar, in de Kom In en de sporthal. Maar we willen natuurlijk

niemand missen ;-)

Heeft u een ander idee? We horen het graag. Mail uw idee naar
ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl.

Meer weten over SROM en hun werk?

mailto:ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl
http://www.srom.nl/


Fijne feestdagen!
Graag wensen wij u allen hele fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuw jaar.
Wij proosten op een mooie en goede samenwerking in het vormgeven van het
kloppende hart van gebied Oost: Ontmoetingsplein Germenzeel. 
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