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Nieuwsbrief #24                                       maart 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.

Het eind van de bouw is in zicht

Aan de voorzijde van het gebouw zijn afgelopen week twee grote betonnen vaten van elk 20.000 liter
geplaatst. Hier wordt het regenwater in opgevangen. Dat regenwater wordt   gebruikt voor o.a. het
spoelen van de toiletten. De plafonds en vloeren worden afgewerkt En in de keuken worden de laatste
voorbereidingen getroffen voor het installeren van de keukenapparatuur. Voor meer foto's en filmpjes
kijk 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 Geenevasen

 
Planning inrichting buitenruimte

De bouw van het Ontmoetingsplein Mellepark ligt mooi op schema. In mei wordt de sporthal en het
ontmoetingsplein al in gebruik genomen. Na de zomerperiode verhuizen ook beide scholen en de
kinderopvang naar de nieuwe locatie. De aannemer Van der Heijden verwijderd rond die tijd ook alle
bouwketen van het terrein. Nu de bouw bijna gereed is wordt er gestart met het inrichten van de
buitenruimte en de herinrichting van de straat Germenzeel.
          
Aanbesteding aannemer 

Het Udense bedrijf Witlox Wegenbouw en groentechniek heeft de opdracht gekregen om alle
werkzaamheden voor de buitenruimte uit te voeren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De
eerste werkzaamheden in de buitenruimte zijn deze maand al gestart zoals het verplaatsten van de
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plataan aan de voorzijde van het gebouw. Volgende week is de exacte planning van de verschillende
fases beschikbaar op de projectpagina van Mellepark.
 
Planning is gericht op start scholen in september

De planning is er op gericht dat in september, wanneer de scholen weer starten, de buitenruimte in
zoverre klaar is dat de kinderen en ouders op een veilige manier naar school kunnen gaan. Het totale
werk is begin december gereed en dan worden ook de bomen en struiken geplant.
 
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 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, het Definitief Ontwerp als ook de planning van alle
werkzaamheden in de buitenruimte zijn terug te vinden op de projectpagina van Mellepark.

Qualitaria gaat 7 mei open

 
Het gaat hard bij onze buren! De komende weken  wordt er nog flink gewerkt aan de afwerking en
inrichting van het gebouw. Vanaf 7 mei opent het Qualitaria haar deuren en is cafetaria Melle gesloten. 

Kleurstalen van Ontmoetingsplein Mellepark

Het Udense interieurbedrijf PINX Design heeft de kleur- en materiaalstalen voor het Ontmoetingsplein al
klaarliggen, binnenkort meer hierover...

https://www.uden.nl/inwoners/projecten/ontmoetingsplein-mellepark/
https://www.uden.nl/inwoners/projecten/ontmoetingsplein-mellepark/


29-4-2021 Nieuwsbrief Ontmoetingsplein Mellepark maart 2021

https://mailchi.mp/2795cc096413/nieuws-over-ontmoetingsplein-germenzeel-5319397 4/9

        

    

KindCentrum Mellepark van binnen

Ons kindcentrum is aan de buitenkant bijna klaar. Ook in het gebouw wordt hard gewerkt om onze
ruimtes te realiseren. De afgelopen periode hebben we verschillende sfeerkeuzes mogen maken. Zo
hebben we de kleur van de vloeren, de deuren en het tegelwerk uitgekozen. Ook bij pantry’s hebben we
mee mogen denken over de kleuren en indeling. De gezamenlijke ruimten worden samen ingericht. Door
de keuzes die we hebben gemaakt ervaar je straks in ons kindcentrum een verbondenheid met ruimte
voor eigen accenten.

Eigenheid van alle organisaties

De eigenheid van de organisaties Camelot, Palster en Kanteel komt ook tot uiting in de verdere inrichting
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van de  ruimtes. Vanuit een inrichtingsplan zijn we op dit moment bezig met de laatste fase voor de
keuze van meubilair en andere materialen. Camelot, Palster en Kanteel maken hierbij hun eigen keuzes
en doorlopen hun eigen proces. Eén ding kunnen we al verklappen: Wat wordt het mooi!

   

                                         

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar 

Vanaf het nieuwe schooljaar starten De Palster en Camelot in Ontmoetingsplein Mellepark met
basisonderwijs voor 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast biedt kinderopvangpartner Kanteel Kinderopvang
buitenschoolse opvang in Mellepark, maar ook start eind augustus het kinderdagverblijf en de
peuteropvang. We hebben heel veel zin in onze nieuwe samenwerking. U kunt zich nu al inschrijven voor
het nieuwe schooljaar. 

Kijk op onze websites www.depalster.nl www.obscamelot.nl of www.kanteel.nl 
Bellen voor een afspraak kan natuurlijk ook!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.depalster.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR07d4MRx4Tu7me_1w4Ee-r7HQWwW7CTM594C7Nhms-AdSWoIJXO-M_TZIo&h=AT3R51SAncCD-ulJZuCDeGWcfwj_VGwzvNwzJ959caxXboeqnFdfwt7zFcpLSiVUHhHpAJ7EmiXMOPPX18O4GlrUQUy2OzhW6Zc7_gXcW1LQcBgZD-m1ALy4ULBM_HDkdvKQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0bLh5GDRbSdMD8-qUZ934pxlKcXP5-yVy6PqiIJimSfNshKicIa6b2NYJ1gu0AoPVCJT6HyjaahXGKe9j5ujrmQCSStlGfDKm5IuCRb-hUaD3oLIVhGHp-sE6ho0woI6L9f3DJ2pOm-2XRHMrMpiVNGclcTiF2nD-AHveuNPWKo9zQzzjQPyZ4lb1-Olaz6E4aoA
http://www.obscamelot.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kanteel.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0QdkhNB32_42rkceRG4ZP4CRrQthpbSDgWx0_i56ti5XRnrugDaTfA1ms&h=AT1BA_QGMe8VaTO9tSr3O10RYhUxVsUSFWzAhIuUymkBNp-xIqAA7wNdW0bH1cI4sXD0yWeAeQQSkIo3NaKWeetX1-VJYOBFNNMo07N4zQHXld-ift5wJRFzr7QfZ7AO5Ff6&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0bLh5GDRbSdMD8-qUZ934pxlKcXP5-yVy6PqiIJimSfNshKicIa6b2NYJ1gu0AoPVCJT6HyjaahXGKe9j5ujrmQCSStlGfDKm5IuCRb-hUaD3oLIVhGHp-sE6ho0woI6L9f3DJ2pOm-2XRHMrMpiVNGclcTiF2nD-AHveuNPWKo9zQzzjQPyZ4lb1-Olaz6E4aoA
http://www.kanteel.nl%20/
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                Wie komt ons team versterken?  

In het voorjaar 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 daarom 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.
Keukenprinsen en -prinssen: Wie vindt het gezellig om te koken voor en met andere
buurtbewoners of met de kinderen van het Kindcentrum? Heb je ideeën betreft het koken/bakken? Meld
jezelf aan.
Auto-maatjes We willen dat zoveel mogelijk buurtbewoners naar het ontmoetingsplein komen. Het is
mooi wanneer de bewoners die wel willen maar niet kunnen komen, opgehaald worden om deel te
nemen aan een activiteit of om zomaar een kopje koffie te drinken. Heb jij wel vervoer en ben je bereid
om voor een buurtbewoner, jezelf en vervoer, in te zetten? Dat is fijn!
Handige Handjes Vrijwilligers, voor allerlei klusjes, in en om het ontmoetingsplein. Het gaat om
dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse bezigheden. Laat die handige handjes maar wapperen en kom bij
ons “conciërge team”.
 
Interesse of wil je meer weten?

Mail naar Esther Hoesen (wijkondersteuner) via 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.

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. 

mailto:info@mellepark.nl
mailto:wijkondersteunermelle@uden.nl
mailto:info@mellepark.nl
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Fotozoektocht tijdens Pasen, wandel of fiets mee!

Paaszaterdag, -zondag en -maandag, 3, 4 en 5 april, kan iedereen meedoen met een wandel- of
fietstocht. Ga op zoek naar de foto’s in de wijk Raam-Melle en in Bogerd-Vijfhuis. Hoe je van foto naar
foto loopt of fietst kun je zelf bepalen, de foto’s bepalen je route. Wanneer je op de plek van de foto
bent aangekomen hangt er een letter met een cijfer. De letters in de wijk vormen een woord. De letters
tussen de beide wijken vormen een zin. Stuur het goede antwoord naar wijkondersteunermelle@uden.nl
en vermeld daarbij ook je naam, adres en telefoonnummer. Een briefje in de brievenbus bij De Kom In
kan natuurlijk ook.

                               Fijne Paasdagen!

Heeft u de BouwApp al? 

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.

Copyright © 2021 Gemeente Uden, Alle rechten voorbehouden

mailto:wijkondersteunermelle@uden.nl
mailto:info@mellepark.nl
https://www.linkedin.com/company/ontmoetingsplein-mellepark/
https://www.facebook.com/groups/mellepark
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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:ontmoetingspleingermenzeel@uden.nl
mailto:info@mellepark.nl
https://uden.us17.list-manage.com/profile?u=4870ed7db44388b01e546435a&id=362b81f0ee&e=[UNIQID]&c=9c444065dc
https://uden.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4870ed7db44388b01e546435a&id=362b81f0ee&e=[UNIQID]&c=9c444065dc
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=4870ed7db44388b01e546435a&afl=1

