
Nieuwsbrief 13 - januari 2020
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!

Van gebouw naar bruisende plek 
Hoe het nieuwe ontmoetingsplein eruit komt te zien is een heel eind duidelijk. Nu
is het moment aangebroken om met elkaar van het nieuwe gebouw en de ruimte
daar omheen, een bruisende plek te maken. We hebben in de vorige nieuwsbrief
de bijeenkomst op dinsdag 11 februari 2020 al aangekondigd. Binnenkort valt er
ook een uitnodiging op uw deurmat. We zien u graag!
 



Wat gaan we doen?
In 2017 hebben velen van u meegewerkt aan ‘Visie op ontmoeten in Oost’. Deze
avond pakken we de draad daarvan weer op. Aan de hand van de 8 onderwerpen
die toen zijn benoemd, gaan we aan de slag. Zijn dit nog steeds de onderwerpen
waar u het over wilt hebben? Of zijn er nieuwe bijgekomen? Wilt u de Visie nog
een keer nalezen? Bekijk het document hier.
 
Voor u de kans om het nieuwe Ontmoetingsplein mee uit te bouwen tot een
bruisende plek! Dat kan op uw voorwaarden, met net zoveel of zo weinig tijd als u
beschikbaar hebt. Wilt u erbij zijn? Meld u dan hier aan.

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.

Nieuwe naam 
Voor de bouw van het nieuwe Ontmoetingsplein, gebruikten we tot nu toe de naam
‘Ontmoetingsplein Germenzeel’. Nu we deze nieuwe fase ingaan, wordt het ook
tijd voor een nieuwe naam voor het Ontmoetingsplein. Een naam die past bij de
bruisende plek die het wordt voor alle gebruikers, bezoekers en gasten.

Kinderen, jongeren, ouderen, wijkbewoners, sporters, gaan elkaar straks
regelmatig ontmoeten op deze plek. Woorden die deze plek beschrijven zijn:
-    Wij regelen het samen
-    Toegankelijk voor iedereen
-    In verbinding
-    Duurzaamheid
-    Groene buiten omgeving
-    Gezonde leefstijl
-    Ontmoeten

https://www.uden.nl/data/downloadables/7/6/4/4/rapportage-uden-definitief.pdf
mailto:ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl?subject=Aanmelding%20bijeenkomst%2011%20februari&body=Geef%20aan%20met%20hoeveel%20personen%20u%20aanwezig%20bent!%20


-    Sociale omgang.

Dit sluit aan bij de ‘Visie op ontmoeten in Oost’ die in 2017 samen met inwoners
van gebied Oost is opgesteld. U vindt het document hier, als u het nog eens wilt
nalezen. En hier kunt u de flyer downloaden, waarin informatie staat over de jury
en waar de naam aan moet voldoen.

Denk mee!
Uw idee kunt u insturen tot en met 1 maart 2020. Mail het ons en vermeld daarbij
waarom het volgens u deze naam moet worden. Heeft u geen e-mail? Noteer uw
gegevens en uw idee met uitleg op een briefje en geef dit af bij de Kom In. 
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