
Nieuwsbrief 16 - juli 2020 

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. 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 maken we samen!

De bouw gaat als een speer!

Pas twee maanden geleden is gestart met de bouw, maar je ziet nu al de contouren van
het gebouw verschijnen. Vandaag werd er 80M3 beton  gestort (bijna  2000 ton in
gewicht) voor de wanden van de sporthal. En dat allemaal op 9 meter hoogte!

http://www.uden.nl/mellepark
https://www.facebook.com/groups/mellepark/?ref=bookmarks


  



  

foto's: Frans Genevasen

Bouwvakvakantie



Tijdens de bouwvakantie van 27 juli tot en met 16 augustus wordt er niet gebouwd en
is er niemand aanwezig op de bouwplaats. Doordat er de afgelopen tijd veel overlast is
op de bouwplaats zijn er begin juli alarminstallaties geïnstalleerd. Signaleer je onraad
of diefstal dan vragen wij je om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 en
voor spoed 112 voor spoed.

   Ontmoetingsplein Mellepark heeft een een eigen (openbare)
facebookgroep. Hierop worden regelmatig actuele informatie en nieuwe foto's
geplaatst. Word daarom ook lid: https://www.facebook.com/groups/mellepark/

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

Fotograaf Frans Genevasen vertelt

https://www.facebook.com/groups/mellepark/


In een van de bouwketen op de bovenste etage, bevindt zich het kantoor van Dirk
Scheepers, de uitvoerder van Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Vanuit zijn raam
kun je de hele bouwplaats overzien. In het ‘kantoor’ staat een grote vergadertafel, waar
ook aan wordt geschaft. Aan de wand hangt de tot in detail uitgewerkte planning van
de bouw. Frans sprak de uitvoerder begin juli over de planning van Ontmoetingsplein
Mellepark. “Vandaag worden er palen geheid en acht mantelbuizen geplaatst. De
mantelbuizen zijn straks voor de rekstokken in de gymzaal. De mantelbuizen zijn bijna
6 meter lang en ruim 30 cm in doorsnede. Het manoeuvreren van de heistelling op de
bouwplaats is een nauwkeurig klusje. Vóórdat de buis echt de grond in gaat wordt er
nogmaals gecontroleerd of alles waterpas is en dan gaat met ferme klappen de buis de
grond in. Het heiproces is trillingarm, maar als je er vlakbij staat voel je het geweld. Na
de bouwvakvakantie gaat het in volle vaart naar de fase ‘ruwbouw’. We verwachten dat
het gebouw rond de kerstdagen al ‘wind en waterdicht’ is” aldus de uitvoerder.



Tweede fase ontwerp buitenruimte



We zijn al een tijdje bezig met het ontwerpen van het gebied rondom het
Ontmoetingsplein, ook wel de ‘buitenruimte’ genoemd. Alle ‘direct omwonenden’
hebben in juni via een reactieformulier aan kunnen geven welke parkeervariant hun
voorkeur heeft: haaksparkeren of schuinparkeren. Het haaksparkeren heeft 75% van de
stemmen gekregen en het schuinparkeren 25%. Dit betekent dat de buitenruimte nu
verder wordt uitgewerkt op basis van het haaksparkeren. Ging het in de eerste fase van
het ontwerp over de verkeerskundige voorzieningen (parkeren en toegangswegen). In
de tweede fase gaat het over het verder inrichten van de schoolterreinen en de ruimte
rondom het ontmoetingsplein (afvalvoorzieningen, bloembakken, bankjes etc.). In deze
tweede ontwerpfase worden ook de scholen, de kinderopvang en een aantal
wijkbewoners (die zich hiervoor eerder hebben aangemeld) betrokken. Tijdens de
verschillende informatieavonden en bij de totstandkoming van de ‘Visie op Ontmoeten’
is er ook al veel informatie opgehaald en verzameld. Deze informatie wordt ook
meegenomen in het verder uitwerken van de buitenruimte. De verwachting is dat er
rond september meer bekend is over de volgende ontwerpfase van de buitenruimte.

Maatregelen groenvoorziening 

In de volgende ontwerpfase krijgt de buitenruimte steeds meer vorm en wordt ook de
groenvoorziening meegenomen. Het ontmoetingsplein ligt straks in een prachtige
groene omgeving en het huidige park komt nog mooier   tot zijn recht. In het nieuwe
ontwerp wordt de toegangsweg naar het Ontmoetingsplein, de huidige straat
Germenzeel, verlegd. De twee bomen die nu tegenover de KomIn in het straatwerk
staan, kunnen hierdoor niet blijven staan. Het gaat hier om twee Platanen. Daarbij staat
een (in slechte gezondheid verkeerde) Esdoorn straks ook te dicht bij het nieuwe
gebouw. We kiezen ervoor om deze bomen nu alvast te verwijderen, in plaats van te
wachten totdat de nieuwe toegangsweg wordt aangelegd. Wij geven hiermee het
bouwverkeer nu al wat extra ruimte rondom de bouwplaats.  Voor de bomen die niet
ingepast kunnen worden in het ontwerp of de bouwfase belemmeren, wordt zo nodig
een kapvergunning aangevraagd. Aan de zuidwestkant van het park staat ook nog een
boom die niet op die plaats kan blijven staan. De wens is om deze Plataan op korte
termijn te verplaatsen. De boom kan dan op een later moment terug in dit gebied of
elders in Uden worden herplant. De haalbaarheid hiervan zijn we nog aan het
onderzoeken.

Sport en bewegen in Ontmoetingsplein

Mellepark



Naast ontmoeten, onderwijs en kinderopvang krijgt sport en bewegen een
nadrukkelijke plek in het nieuwe Ontmoetingsplein. Bewegen is gezond, zorgt voor
ontspanning, ontmoeting en een gezonde leefstijl voor jong tot oud. Samen met de
gemeente, het onderwijs, V&K en de buurtsportcoaches van GUUS Beweegt je bouwen
we aan de sportzalen in ontmoetingsplein Mellepark. Daarnaast wordt er een
gymnastiekhal met permanent opgestelde gym,- turn- en acro faciliteiten gebouwd
waar V&K Uden zich zal vestigen. De afgelopen maanden hebben deze partijen intensief
met Bosan Sportinstallaties samengewerkt aan een ontwerp van deze toekomstige
sportzalen en de permanent ingerichte gymnastiekhal. Op dit moment worden de
laatste puntjes op de i gezet, de ontwerpen zijn bijna klaar!

Kinderopvang Mellepark

BSO Boemerang is nu nog verdeeld over twee locaties (De Palster
en Camelot) maar in de toekomst vormen wij samen met de twee
basisscholen Kindcentrum Mellepark. We kijken er erg naar uit!
Even een potje air hockey spelen of juist even chillen op de bank.
Je kind is bij ons vijf dagen in de week voor en na school en in de
vakanties van harte welkom. Wij delen de BSO in groepen, zodat
wij een passend activiteitenaanbod hebben voor elke
leeftijdsgroep. Zo is er voldoende uitdaging en hoeft niemand
zich te vervelen, het is nooit saai bij ons! De kinderen mogen zelf
bepalen wat ze willen doen. En als het even kan gaan we naar
buiten en sporten we met een echte sportcoach, want bewegen is
gezond! Heeft u  interesse of wilt u  meer weten over
kinderdagverblijf en de peuteropvang? Neem contact op met een
van onze medewerkers via 0413-399120  of stuur een mail naar

relatiebeheer@kanteel.nl. Wilt u nu alvast inschrijven voor onze BSO? Dat kan! Ga naar
www.kanteel.nl/locatie/Boemerang.

Pilot wijkgericht werken Melle

Afgelopen dinsdag is de samenwerkingsovereenkomst Netwerk van voorzieningen pilot
wijkgericht werken, ondertekend. In deze overeenkomst staat dat GGZ Oost-Brabant,
Brabantzorg, Area, ONS Welzijn en gemeente Uden de komende twee jaar intensief met
elkaar gaan samenwerken in de wijk Melle, Bogerd-Vijfhuis en Odiliapeel. De drie pilots
zijn er op gericht om een vernieuwende manier van een wijkgerichte aanpak binnen het

mailto:relatiebeheer@kanteel.nl


sociaal domein te ontwikkelen. Dit doen we door
wijkbewoners actief te betrekken en gebruik te maken van
elkaars expertise.

Fijn dat we buren zijn!

Donderdag 2 juli zijn driehonderd willekeurige bewoners in de wijk Melle verrast met
een kleurrijke tekening! De tekeningen zijn gemaakt door kinderen van basisschool de
Palster en basisschool de Camelot en bedoeld als ‘hart onder de riem’. Ook de kaartjes
‘Fijn dat we buren zijn!’ werden hartelijk ontvangen. Met deze kaartjes kan, op een
laagdrempelige manier, contact worden gelegd met buren. Deze dag is georganiseerd
in samenwerking met basisschool de Palster, basisschool de Camelot, Ons Welzijn,
Gemeente Uden en bewoners uit de wijk. Meer informatie? Neem contact op met
Marjorie Jessurun via telefoonnummer 06-143 427 69 of per e-mail
marjorie.jessurun@ons-welzijn.nl.



Zomersluiting KomIn
Ook de medewerkers van de KomIn gaan met vakantie. Zij heten u vanaf 24 augustus
weer van harte welkom! Wist u dat in de KomIn sinds kort een TV scherm hangt waarop
alle activiteiten staan vermeld. Het scherm is ook van buitenaf zichtbaar. Wilt u ook
gebruikmaken van de KomIn voor een activiteit? Neem contact op met Lisette
Ploegmakers (beheerder). Zij is bereikbaar via het e-mailadres dekomin@uden.nl.

mailto:dekomin@uden.nl


Wij wensen iedereen een fijne zomerperiode!

De volgende nieuwsbrief verschijnt half augustus. Heeft u ook een bericht voor in de
nieuwsbrief? Stuur het aan: info@mellepark.nl.
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