
Nieuwsbrief 4 - juli 2019
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!

Verhuizing scholen
In september 2019 worden de schoolgebouwen van basisschool de Palster en
basisschool Camelot gesloopt. De afgelopen weken hebben de beide scholen,
samen met de buitenschoolse opvang Boemerang, voorbereid op de verhuizing.
De Palster vindt tijdelijk haar onderdak in het gebouw van SBO de Tandem aan



de Leeuweriksweg. De Camelot verzorgt haar onderwijs in het oude
schoolgebouw van de Meent aan de Vaaldriessenstraat. Op beide locaties zal
BSO Boemerang haar opvang bieden. Naar verwachting keren de scholen en de
opvang eind 2020 weer terug in Melle om in Ontmoetingsplein Germenzeel haar
nieuwe onderkomen te gaan gebruiken.
 

Sloop & afscheid schoolgebouwen
Op dit ogenblik vinden de voorbereidingen plaats voor de sloop van de huidige
scholen. Gepland is om hier begin september mee te starten.

Met de sloop van de huidige gebouwen verdwijnt ook een belangrijk stuk historie.
Vele kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) bezochten deze plek, maar ook vele
leerkrachten hebben hier met hun werk bijgedragen aan de ontwikkeling van al die
duizenden kinderen. In de afgelopen periode hebben de kinderen op hun manier
stilgestaan bij dit naderende afscheid door muren te beschilderen in het gebouw.

Op vrijdag 23 augustus is het voor alle belangstellende oud-leerlingen, oud-
ouders en oud-collega's mogelijk om de beide schoolgebouwen nog één keer te
bezoeken. Van 15.30 uur tot 17.30 uur zijn de beide schoolgebouwen open. Er is
dan ook op beide schoolpleinen nog een markt, waar overgebleven spullen
verkocht worden, in de meeste gevallen voor een symbolisch bedrag.

Graag tot dan,
Managementteam KindCentrum Germenzeel
Miranda Loeffen, Paul Bouw en Lambert van der Ven

Geen woningbouw, wel cafetaria
De met de wijk gemaakte ‘Visie op Ontmoetingen gebied Uden-Oost’ bevat
belangrijke uitgangspunten bij de nieuwbouw van Ontmoetingsplein Germenzeel.
In de Visie is de vraag of wens uitgesproken om ook woningen te realiseren bij



het nieuwe complex. Deze wens onderzoeken maakt daarom deel uit van de
opdracht.  

Afgelopen tijd is uitgebreid onderzocht of woningbouw stedenbouwkundig
inpasbaar is. Anders gezegd: of het past binnen de beschikbare ruimte. Er is
bekeken of een klein, op zichzelf staand wooncomplex in het gebied gerealiseerd
kan worden. Met verschillende partijen zijn gesprekken gevoerd.  

Inmiddels zijn de contouren (de buitenkant) van het Ontmoetingsplein Germenzeel
bekend, evenals wat het gebouw vraagt aan functies in de buitenruimte rondom
het gebouw. Denk aan parkeren, spelen, ruimte voor het cafetaria, enzovoort. Uit
dit onderzoek is gebleken dat er voor woningen met de bijbehorende
parkeerplaatsen, onvoldoende plek is. Het gemeentebestuur is hiervan op de
hoogte en ook met de partijen is dit besproken.

Aannemers bekend
Afgelopen periode is ook de aanbesteding voor de aannemers (bouwkundig,
elektriciteit en installaties) uitgezet. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Van
der Heijden Bouw & Ontwikkeling, de installaties door Willems Technische
Installaties en elektra door Herlings Electro Techniek. In september volgt meer
informatie over de samenwerking en ook de communicatie met u. 

Planning

Einde schooljaar
2018/2019: overhuizen scholen
September 2019: sloop
schoolgebouwen
Februari 2020: start bouw 



Eind 2020: gereed
Begin 2021: sloop sportzalen en
Kom In
Eind 2020 begin 2021: start
inrichting ruimte om gebouwen
heen

De eerste
werkzaamheden
zichtbaar
Vanaf nu zult u steeds meer mensen
aan het werk zien op het terrein. Er
wordt onderzoek gedaan naar kabels
& leidingen, naar de bomen – die we
zoveel mogelijk willen behouden – en
andere onderzoeken. U ziet bedrijven
bijvoorbeeld proefsleuven graven.
Heeft u vragen of maakt u zich ergens
zorgen over? Mail dan naar
ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl
. 

Fijne vakantie!
Vrijdag begint de vakantie voor de
basisschool. Wij wensen u graag een
hele fijne vakantie. Als bekend wordt
op welke datum de sloop van de
gebouwen precies begint, hoort u
weer van ons. Heeft u ondertussen
vragen? Mail deze gerust naar
ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl
. 
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