
Nieuwsbrief 14 - mei 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!



We starten met de bouw!
Het is alweer een tijdje geleden dat u bent geïnformeerd over de bouw
van Ontmoetingsplein Germenzeel. De laatste informatiebijeenkomst
was op 11 februari jl. en ook de laatste nieuwsbrief was uit deze
periode. Er is in de tussentijd veel gebeurd. Eind februari brak het
coronavirus uit en is ons dagelijks leven flink veranderd. Nu zijn we een
paar maanden verder, ligt de quarantainetijd achter ons en komt het
dagelijks leven weer langzaam op gang. Het coronavirus heeft de
bouwvoorbereidingen niet vertraagd. Dit betekent dat we op
8 juni a.s. starten met de bouw van het Ontmoetingsplein Germenzeel.
In de eerste week van juni gaat Van der Heijden bouw en ontwikkeling
uit Schaijk hiervoor alvast wat voorbereidingen treffen. U moet dan
bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van de bouw- en materiaalketen.

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 Germenzeel
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).

Planning
8 juni 2020          Start bouw
Voorjaar 2021      Oplevering van het gebouw
Zomer 2021         Ingebruikname Ontmoetingsplein en sportzalen
Zomer 2021         Sloop van de De Kom In en de huidige sportzaal
Augustus 2021     Ingebruikname scholen en kinderdagverblijf 
Augustus 2021     Afronden inrichting buitenruimte



Een nieuwe naam
In januari is u gevraagd om mee te denken over een nieuwe naam voor
het Ontmoetingsplein. Een naam die past bij de bruisende plek die het
wordt voor alle gebruikers, bezoekers en gasten. Vele wijkbewoners uit
Raam, Melle en Hoeve hebben hier gehoor aan gegeven en hebben een
naam ingestuurd. We hebben in totaal 65 inzendingen ontvangen, dat
doet ons goed en geeft aan dat er een grote betrokkenheid is. De jury
heeft recentelijk haar keuze gemaakt voor de nieuwe naam van het
Ontmoetingsplein. Wij zijn natuurlijk allemaal erg benieuwd welke naam
het is geworden. Op maandag 8 juni a.s. maakt wethouder Maarten
Prinssen de nieuwe naam bekend.
 



Ontwerp buitenruimte
Inmiddels zijn we gestart met het ontwerpen van het gebied rondom het
Ontmoetingsplein, ook wel de ‘buitenruimte’ genoemd. Het gaat in
eerste instantie om de verkeerskundige voorzieningen zoals het
parkeren en de toegangswegen. Wij verwachten dat wij u hier in de loop
van juni mee over kunnen vertellen.
 

Ontwerp cafetaria
De afgelopen maanden is door de familie Qu hard gewerkt aan de
voorbereidingen van de nieuw te bouwen cafetaria. De familie Qu heeft
samen met Architectenbureau SROM en de aannemer Van der Heijden
vormgegeven aan een realiseerbaar gebouw. Het ontwerp is gereed en
er wordt nu gewerkt aan de verdere technische uitwerking van het
bouwwerk. Begin juni wordt de Omgevingsvergunning ingediend, zodat
ook dit gebouw in 2021 in gebruik kan worden genomen.
 
 

Oost kookt voor Oost
Een aantal enthousiaste en actieve wijkbewoners
bereiden al een paar weken maaltijden voor
medewijkbewoners. Hiervoor maken zij gebruik
van de keuken in De Protestantse Kerk Uden-
Veghel op Schepenhoek. De maaltijden zijn
bedoeld voor bewoners die extra kwetsbaar zijn in
deze coronatijd en niet of niet volledig terug
kunnen vallen op hun eigen netwerk. Dit initiatief
is mede mogelijk gemaakt door Uden naar de
Toekomst, het Udenfonds, Ons Welzijn,
OranjeRijk, De Protestantse Kerk Uden-Veghel en
vele enthousiaste wijkbewoners, dank daarvoor!
Meer informatie? Neem contact op met Marjorie
Jessurun via telefoonnummer 06-143 427 69 of
per e-mail marjorie.jessurun@ons-welzijn.nl.
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