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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!

Bijeenkomst 11 februari 
De sloop van de schoolgebouwen is afgerond en de plek waar het
Ontmoetingsplein Germenzeel straks komt te staan, is nu leeg. U bent vast
benieuwd naar de stand van zaken. De direct omwonenden en gebruikers van het
nieuwe gebouw hebben we in december al bijgepraat. Ook de inwoners van de
wijken Hoeven, Melle en Raam praten we graag bij. Daarom nodigen we u van
harte uit voor een bijeenkomst op 11 februari aanstaande.

De avond begint om 19.30 uur in de KomIn. We vragen u actief mee te denken en



doen. Want het nieuwe Ontmoetingsplein wordt wat ons betreft dé plek in Hoeven,
Melle en Raam waar het bruist van de activiteiten. Alle informatie die eerder al is
opgehaald in de ‘Visie op ontmoeten in Oost’ en tijdens andere bijeenkomsten, is
daarvoor de basis. Meld u dus aan en doe mee:
ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl

Mensen die zich na de bijeenkomsten van ‘Visie op ontmoeten in Oost’ hebben
aangemeld om mee te denken, ontvangen per e-mail een uitnodiging voor deze
bijeenkomst.

Planning
Met elkaar hebben we veel tijd en aandacht
besteed aan het ontwikkelen van een gebouw dat
straks aan zoveel mogelijk wensen van de
gebruikers voldoet. Daarnaast was extra
onderzoek nodig naar bijvoorbeeld stikstof, pfas
(stoffen in de grond die niet afbreekbaar zijn) en
flora & fauna. De planning is daardoor vertraagd.

Over de nieuwe planning vertellen we u op 11e

februari graag meer.

Ontwerp ruimte rondom gebouw
De buitenruimte kunnen we ontwerpen als de precieze afmetingen van
Ontmoetingsplein Germenzeel duidelijk zijn, naar verwachting eind januari. Er
wordt nu een zogenaamd ‘vlekkenplan’ gemaakt om te kijken of alles wat er moet
zijn rondom het gebouw, ook past. Denk dan aan parkeren, speelplek, kiss & ride,
fietsparkeren, de stromen van het verkeer. Zodra we daarmee verder kunnen,
gaan we u daar natuurlijk ook bij betrekken.

Wijkgericht werken
Zoals gezegd: een mooi gebouw is natuurlijk heel
fijn! Maar het moet straks ook gebruikt worden
waar het voor bedoeld is: een prettige plek voor
alle inwoners van gebied Oost om te leren, spelen,
sporten & bewegen, ontwikkelen en ontmoeten. De
gemeente wil graag op een andere manier
inwoners helpen bij het ontwikkelen van een fijne
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leefomgeving. Een omgeving waarin de
voorzieningen die u als inwoner nodig hebt,
aanwezig zijn. Juist wijkbewoners weten het
beste waar behoefte aan is. Daarom gaan we een
proef doen met wijkgericht werken. In het begin
alleen in de wijk Melle, om het overzichtelijk te
houden en ook de resultaten van deze aanpak te
kunnen meten. 

Een groep mensen uit de wijk, die persoonlijk huis-
aan-huis is gevraagd, bedenkt samen waaraan
behoefte is. De gemeente en ONSwelzijn gaan
samen kijken of en zo ja welke hulp daarbij nodig
is. Omdat de Kom In straks gesloopt gaat worden,
gebruiken we dat nu om wat dingen uit te proberen.
De eerste gesprekken in de wijk geven aan dat er
behoefte is aan een soort ‘woonkamer’ in de Kom
In waar mensen elkaar makkelijk kunnen
ontmoeten. Die gaan we binnenkort maken. 

Een ander idee is een of meerdere dagdelen
waarop mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn of
zich alleen niet goed kunnen redden, een deel van
hun dag kunnen doorbrengen. Door een activiteit te
doen, of gewoon gezellig te kletsen. Daarvoor
zoekt de Kom In vrijwilligers! Vindt u dat leuk? Meld
u dan aan. Wilt u meer informatie? Bel met Jan
Bevers via 06 - 2254 3300.
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