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Nieuwsbrief #23                                       februari 2021

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 We doen het

samen! 

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.

Wat een bedrijvigheid!

De afgelopen weken is het druk in de bouw van het Ontmoetinsplein. Monteurs,
schilders en installateurs zijn allemaal al in het gebouw aanwezig en maken er
samen wat moois van. Wat een toppers! En hebben jullie het gezien onze buren
schieten ook al flink op met de bouw van het Qualitaria. Kijk voor alle actuele
foto's en filmpjes op onze facebookpagina. 

   

http://www.uden.nl/mellepark
https://www.facebook.com/groups/mellepark/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/mellepark
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 foto's: Frans Genevasen

In het nieuws

Vorige week was DTV op bezoek bij de bouw van het Ontmoetingsplein. Lisette
(beheerder van het ontmoetingsplein) en Suze (namens V&K) lieten de kijkers zien
hoe mooi het gebouw wordt. En vertelden zij dat in de meivakantie VenK en  de
Kom In al gaan verhuizen. Heb je de uitzending gemist? We hebben hem voor je in
de link gezet: nieuwsitem op DTV 

        
   

  Definitief Ontwerp buitenruimte is vastgesteld

De bouw van het Ontmoetingsplein Mellepark ligt mooi op schema. Zoals het er
nu naar uitziet wordt in mei de sporthal en het ontmoetingsplein al in gebruik
genomen. Na de zomerperiode verhuizen ook beide scholen en de kinderopvang
naar de nieuwe locatie. Nu de bouw bijna gereed is kan er ook gestart worden met
het inrichten van de buitenruimte en de herinrichting van de straat Germenzeel.
           

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/ontmoetingsplein-mellepark-krijgt-al-flink-vorm
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Aanbesteding aannemer en planning werkzaamheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 16
februari jongstleden het Definitief Ontwerp van de buitenruimte vastgesteld. De
komende week wordt gestart met de aanbesteding van de buitenruimte. Gemeente
Uden verwacht medio maart opdracht te kunnen geven aan een aannemer voor het
uitvoeren van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
Zodra er meer over de planning bekend is informeren wij u hierover. 
 
Sloop Kom In en sporthal Germenzeel

Nadat de nieuwbouw in gebruik is genomen worden de voorbereidingen voor de
sloop van de huidige Kom In en de sporthal gestart. De Nutsvoorzieningen worden
dan afgesloten en er wordt een asbestonderzoek verricht. Naar verwachting wordt
eventueel asbest in juni verwijderd en is het gebouw voor de zomervakantie in zijn
geheel gesloopt.
De presentatie van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp zijn terug te
vinden op de projectpagina van Mellepark.
   

    Wie komt er ons team versterken? 

Vanaf begin juni kunnen we in het nieuwe ontmoetingsplein “Mellepark”, aan de
slag. We willen met een frisse wind, een frisse start maken. Hiervoor zoeken wij
enthousiaste wijkbewoners die zich als vrijwilliger in willen zetten. En dat is
hartstikke leuk want: je hebt contact met andere wijkbewoners, je kunt iets
betekenen voor andere wijkbewoners, het geeft een fijn gevoel van nuttig zijn.
Maar je bent zo ook direct betrokken bij het ontmoetingsplein want
ontmoetingsplein Mellepark maken we samen!
 
We zijn op zoek naar

Gastheren en vrouwen Vind je het leuk om gastheer/gastvrouw te zijn. Heb je een
vriendelijke lach en schroom je niet om op onbekende buurtbewoners af te
stappen en ze wegwijs te maken in het gebouw. Dan zoeken we JOU!
Creatieve buurtbewoners Ben jij creatief en vind je het leuk om die creativiteit
samen met anderen uit te voeren? Meld je als vrijwilliger of deelnemer. Heb je een
specifieke passie, vermeld dit zeker bij de aanmelding.
Koken Wie vindt het gezellig om te koken met kinderen, voor en met andere
buurtbewoners? Heb je ideeën betreft het koken/bakken? Meld jezelf aan.
Vervoer Omdat we willen dat zoveel mogelijk buurtbewoners naar het
ontmoetingsplein komen, zou het mooi zijn als de inwoners die wel willen maar
niet kunnen, opgehaald worden om deel te nemen aan een activiteit of om zomaar

https://www.uden.nl/inwoners/projecten/ontmoetingsplein-mellepark/
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een kopje koffie te drinken. Heb jij wel vervoer en ben je bereid om voor een
buurtbewoner, jezelf en vervoer, in te zetten? Dan zou het fijn zijn, wanneer je dit
kenbaar maakt.
Handige Handjes Vrijwilligers, voor allerlei klusjes, in en om het ontmoetingsplein.
Het gaat om dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse bezigheden. Zij die het fijn
vinden om wisselende werkzaamheden te verrichten, de handjes willen laten
wapperen en die deelnemen aan het “conciërge team”
 
Interesse of wil je meer weten? Mail naar Esther Hoesen (wijkondersteuner)
wijkondersteunermelle@uden.nl of naar Lisette Ploegmakers
(beheerder)via info@mellepark.nl. Je kunt ook bellen met Esther  06-42 49 46 07
of stop een briefje in de brievenbus van de Kom In op Germenzeel. 
 

  Wie heeft er een mooi verhaal over de Kom In?

Wijkgebouw de Kom In wordt, zoals het er nu naar uit ziet, eind mei gesloopt om
plaatst te maken voor het verder inrichten van de buitenruimte. Tientallen jaren
heeft de Kom In een belangrijke en sociale plek vervuld  in de wijk en ruimte
geboden aan allerlei activiteiten en bijeenkomsten. Kindercarnaval, koffie- en
borrelmomenten met elkaar, niet te vergeten de bowlingbaan, knutsel- en
handwerkbijeenkomsten, biljarten, kaarten, dansen.  In de Kom In zijn er veel
herinneringen gemaakt en hebben velen van u een mooie tijd doorgebracht. Wij
zijn op zoek naar die mooie verhalen en die mooie herinneringen. Wilt u uw
verhaal met ons delen? Of heeft u een leuke foto uit die tijd die we mogen
publiceren? Stuur het aan ons toe via info@mellepark.nl. Maar u mag uw foto's of
uw verhaal ook in de brievenbus stoppen van de Kom In.    

Bouwactiviteiten op zaterdag 30 januari 

Komende zaterdag worden in het Ontmoetingsplein de binnenwanden geplaatst.
Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 6.00-14.00 uur en zullen niet tot
nauwelijks geluidshinder veroorzaken.

Heeft u de BouwApp al? 

Tijdens de bouw van het Ontmoetingsplein kunt u alle bouwwerkzaamheden
volgen via De BouwApp. De BouwApp informeert omwonenden en

mailto:wijkondersteunermelle@uden.nl
mailto:info@mellepark.nl
mailto:info@mellepark.nl
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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.
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Info@mellepark.nl

klik hier om uw e-mailadres te wijzigen klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief

mailto:info@mellepark.nl
https://www.linkedin.com/company/ontmoetingsplein-mellepark/
https://www.facebook.com/groups/mellepark
mailto:ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl
mailto:info@mellepark.nl
https://uden.us17.list-manage.com/profile?u=4870ed7db44388b01e546435a&id=362b81f0ee&e=[UNIQID]&c=7c66ec04a1
https://uden.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4870ed7db44388b01e546435a&id=362b81f0ee&e=[UNIQID]&c=7c66ec04a1
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=4870ed7db44388b01e546435a&afl=1



