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U heeft aangegeven graag betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het
nieuwe Ontmoetingsplein Mellepark. 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 Mellepark maken we samen!

Een nieuwe naam:
Ontmoetingsplein Mellepark
Met trots presenteren wij u de nieuwe naam van het ontmoetingsplein:
Ontmoetingsplein Mellepark

Maandagmiddag maakte wethouder Maarten Prinssen de nieuwe naam
bekend. Hij deed dit in aanwezigheid van alle hoofdgebruikers van het
gebouw. En vandaag ontvangt u de eerste nieuwsbrief met de nieuwe
naam!



'Mellepark' verwijst allereerst naar de ligging van het ontmoetingsplein.
Hierdoor weet iedereen, ook bewoners buiten Uden-Oost, meteen waar
het gebouw staat. Daarbij roept het woord ‘park’ associaties op met
groen, gezond, ontmoeten en duurzaamheid en dat past helemaal bij de
kernwaarden die we met dit gebouw willen uitdragen.

Prijsvraag

Begin van dit jaar werd een prijsvraag uitgeschreven voor de nieuwe
naam en 65 wijkbewoners hebben hier gehoor aan gegeven. Een jury,
bestaande uit vertegenwoordigers van het kindcentrum,
gymnastiekvereniging V&K, ONS Welzijn, het gebiedsplatform,
Compass, en de wethouder heeft gekozen voor Mellepark.

Johan Willems heeft de naam 'Ontmoetingsplein Mellepark' bedacht en
ingestuurd, proficiat Johan!



Volg de bouw met     
De BouwApp
Tijdens de bouw van het Ontmoetingsplein kunt u alle
bouwwerkzaamheden volgen via De BouwApp. De
BouwApp informeert omwonenden en
geïnteresseerden 7 dagen per week 24 uur per dag
over de voortgang van de bouw. De app geeft
bijvoorbeeld informatie over het project, u kunt de tijdlijn



volgen aan de hand van foto`s en video`s en er is een
mogelijkheid tot het stellen van vragen. De BouwApp is
gratis te downloaden in de Appstore of GooglePlay, u
hoeft voor deze app geen profiel aan te maken. De
BouwApp is in het beheer van Van der Heijden en is
voor het Ontmoetingsplein Mellepark vanaf 1 juni
online.

Hoe download u de app?

Download de BouwApp via de Appstore of
GooglePlay op je telefoon of tablet.
Sta het sturen van pushberichten toe, op
deze manier ontvangt u automatisch een
bericht bij aankondigingen, hinder of
hoogtepunten.
Zoek op naam of locatie (Uden) naar het
project Ontmoetingsplein te Uden.
Voeg het project toe aan ‘Favorieten’
(onderin het scherm van de app).

Volg ons ook op
Facebook
Ontmoetingsplein Mellepark heeft sinds maandag een
een eigen facebookgroep. 
https://www.facebook.com/groups/mellepark/
 

Sport en bewegen in
Ontmoetingsplein Mellepark
Naast ontmoeten, onderwijs en kinderopvang krijgt
sport en bewegen ook 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 bouwen we aan de
sportzalen in Ontmoetingsplein Mellepark. Daarnaast

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


wordt een gymnastiekhal met permanent opgestelde
gym,- turn- en acro faciliteiten gebouwd waar V&K
Uden zich zal vestigen. De afgelopen maanden hebben
alle 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!

De Kom In gaat weer
open!
We zijn momenteel druk bezig om de Kom In
coronaproof in te richten zodat we de veiligheid
van onze bezoekers en medewerkers kunnen
waarborgen. We hopen dat volgende week de
eerste activiteiten weer kunnen plaatsvinden.
We kijken er erg naar uit u weer te mogen
verwelkomen! Wilt u gebruikmaken van de Kom In?
Lisette Ploegmakers (beheerder) is bereikbaar via
het e-mailadres dekomin@uden.nl.
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