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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!

Gemeenteraad geeft
groen licht
Donderdag 8 november jl. heeft de

gemeenteraad gesproken over de begroting

voor 2019 en verder. Eén van de grotere

projecten waarvoor veel financiën nodig zijn,

is Ontmoetingsplein Germenzeel. De raad

heeft het voorstel goedgekeurd. Dat betekent

dat we nu echt aan de slag kunnen met het

tot stand brengen van een prachtige

ontmoetingsplek voor gebied Oost.

Vraag & antwoord



Tijdens de inloopavond op 24 oktober jl.

en via de e-mail zijn al veel vragen

gesteld. We hebben waar mogelijk de

vragen beantwoord. Er zijn vragen waarop

we het antwoord nu nog niet hebben. Op

de projectenpagina op www.uden.nl staat

steeds de nieuwste versie van de Vraag &

antwoord-lijst.

Keuze architect
Medio december is bekend welke architect

aan de slag gaat met het ontwerp van

Ontmoetingsplein Germenzeel. De

architecten die zich hebben ingeschreven

voor de opdracht, hebben allemaal als

uitgangspunt de Visie op Ontmoeten

ontvangen. Hoe zij omgaan met de visie is

een belangrijke basis voor de keuze van de

architect. In een volgende nieuwsbrief stelt

de architect die de opdracht krijgt, zich aan

u voor.

Planning
In december en januari spreekt de architect die de opdracht krijgt, met
verschillende groepen belanghebbenden over het nieuwe gebouw. Het gaat dan

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


om de scholen, gymnastiekvereniging V&K, beheerders, kinderopvang, huidige
gebruikers en direct omwonenden (met uitzicht op het gebouw). Die informatie
gebruikt de architect voor een eerste ontwerp.
 
Dit eerste ontwerp wordt op maandag 28 januari 2019 tijdens een inloopavond
door de architect gepresenteerd aan alle betrokkenen in gebied Oost. Deze
avond is opnieuw in de Kom In. U kunt dan het eerste ontwerp bekijken, vragen
stellen en uw reactie geven. Zet deze datum alvast in uw agenda! Een uitnodiging
volgt tegen die tijd via deze nieuwsbrief en de Infopagina in het Udens Weekblad.
 
Goed om te weten: het gaat die avond nog niet over de omgeving. Groen, verkeer,
parkeren, spelen, enzovoort, komen later in het proces aan de orde. Waarschijnlijk
ergens in het voorjaar van 2019.
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