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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!



Deel 7: Fundering eruit 
Het slopen van de gebouwen is voorbij, nu is de fundatie aan de beurt. De
machinist grijpt de fundatiebalken vast  en tilt ze boven de grond. Hij monteert een
sloophamer op zijn machine en beukt de fundatie in hapklare brokken die in een
container kunnen om afgevoerd te worden. Ondertussen is de gehele bestrating
geruimd en afgevoerd.

Het terrein ziet er al  strak uit, maar de machinist is nog niet klaar. Met zijn
shovelbak gaat hij op zoek naar de riolering, kabels etc. die in het zand verborgen
zitten. Hij graaft diep en werpt het zand op lang gerekte heuvels. Zo
langzamerhand lijkt de locatie op een stukje maanlandschap. Alle
rioleringsmaterialen enzovoort worden afgevoerd en hij maakt het terrein schoon
voor de volgende en de laatst fase. Het schoon zeven van de grond en
tegelijkertijd alles egaliseren.

En het eindresultaat is een helemaal schoon terrein. De machinist trekt nu alles
vlak, het bouwterrein is bouwrijp en gereed voor de volgende fase. Tot zover
daarom mijn bijdrage over de sloop! Misschien tot ziens. 
 
Hartelijke groeten, 
Frans Geenevasen



Bijeenkomsten december/januari  
De schoolgebouwen zijn nu gesloopt en u bent vast benieuwd naar hoe het hierna
verder gaat. Binnenkort ontvangt u uitnodigingen voor bijeenkomsten in december
en januari. De precieze datums hebben we nu nog niet. Zodra dit bekend is,
komen we er bij u op terug!

Planning

December/januari: informatie
bijeenkomsten stand van zaken
Februari 2020: start bouw 
Eind 2020: gereed
Begin 2021: sloop sportzalen en
Kom In
Eind 2020 begin 2021: start
inrichting ruimte om gebouwen
heen
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