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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.
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 maken we samen!

St(r)apsgewijs

Afgelopen week is er weer veel veranderd op de bouwplaats: de betonnen trappen
zijn geplaatst! Deze trappen worden kant en klaar aangeleverd en krijgen op de
millimeter nauwkeurig hun plek. De zwaarste trap weegt bijna 11.000 kilo! Ook is
er deze week gewerkt aan de staalconstructie en het plaatsten van de zijwanden.
Volgende week leggen de bouwers het eerste deel van het dak op de sporthal.
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foto's: Frans Genevasen

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.
 

Ontwerpfase buitenruimte

Zoals u weet zijn we  bezig met het ontwerpen van het gebied rondom het
Ontmoetingsplein, ook wel de ‘buitenruimte’ genoemd. De ‘direct omwonenden’
hebben zich in juni uitgesproken over het parkeren en dat bekent dat de
buitenruimte is uitgewerkt op basis van het haaksparkeren. De schoolterreinen en
de ruimte rondom het ontmoetingsplein (afvalvoorzieningen, bloembakken,
bankjes etc.) worden nu verder ingetekend. In deze tweede ontwerpfase zijn ook
de scholen, de kinderopvang en een aantal wijkbewoners betrokken. Het nieuwe
ontwerp betreft een voorlopig ontwerp. Als alle opmerkingen zijn verwerkt wordt
dit ontwerp voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders.
Wanneer het College instemt met het voorlopige ontwerp, wordt het een definitief
ontwerp. Direct omwonenden krijgen tijdig bericht wanneer de aannemer van het



werk bekend is. De uitvoeringswerkzaamheden zijn gepland vanaf april 2021.
 
De  informatieavond voor de direct omwonenden op dinsdagavond 13 oktober
jongstleden is door de coronamaatregelen helaas niet door gegaan.  Iedereen die
zich voor deze avond had aangemeld is inmiddels persoonlijk geïnformeerd. De
presentatie die voor deze informatieavond was voorbereid is vanaf nu ook
beschikbaar op onze website via www.uden.nl/mellepark.

foto: een referentiebeeld voor de inrichting van het schoolplein

Inrichting KindCentrum

Terwijl de bouwvakkers druk aan het werk zijn wordt er ook al nagedacht over de
inrichting van het KindCentrum. Het gaat hier over de gezamenlijke ruimten in het
gebouw zoals het speellokaal, de atelierruimten, de personeelskamer, de kantoren
en de centrale entree van het KindCentrum aan de parkzijde. In september 2019 is
gestart met het ontwikkelen van gezamenlijke kaders en is het moodboard
gepresenteerd. De kleuren op dit moodboard sluiten goed aan bij de parkachtige
omgevingvan het KindCentrum. In verschillende teams van basisschool de Palster,
de Camelot en kinderopvang de Boemerang worden deze plannen nu verder
uitgewerkt en worden er definitieve keuzes gemaakt voor kleurgebruik en
meubilair, spannend!

http://www.uden.nl/mellepark


 

Groene vingers gezocht!

Bij het nieuwe Ontmoetingsplein Mellepark is er straks ook een plek gereserveerd
voor een buurtmoestuin. Buurtbewoners en alle kinderen van het KindCentrum



(basisschool de Palster, de Camelot en kinderopvang de Boemerang) kunnen
gebruik maken van de buurtmoestuin. Want hoe leuk (en leerzaam) is het om zelf
sla, aardbeien of bloemen te kweken. Wij zijn daarom op zoek naar ‘groene
vingers’! Wilt u meedenken of meehelpen bij het opzetten van deze moestuin?
Informatie en aanmelden: info@mellepark.nl.

In beweging
V&K is volop in beweging! De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest
met de invulling van het permanent ingerichte zaaldeel en de
ontmoetingsruimte.  Zo was V&K natuurlijk ook aanwezig bij de onthulling van
het bouwbord bij de bouwplaats. Vlogger Emmy was hier namens V&K ook bij
om een vlog te maken. Bekijk deze snel via ons Facebook en Instagram en like
de kanalen als je op de hoogte wilt blijven!
 
Verder zijn we druk bezig om vrijwilligerswerkgroepen op te zetten voor al het
werk wat straks in de zaaldelen en in de kantine van het ontmoetingsplein
gedaan gaat worden. Heb je zin om straks een steentje bij te dragen? Laat dan
wat weten aan Ingrid.de.krieger@venkuden.nl.
 
Emballage actie – Jumbo de Laak 
Lever in week 44 en 45 jouw lege flessen in bij Jumbo de Laak en doneer het
bonnetje in de speciale donatiekist voor V&K. Met jouw donatie richten wij ons
nieuwe thuis in op Ontmoetingsplein Mellepark, alvast bedankt!

Wie denkt mee in de Klankbordgroep Melle?

Melle heeft een klankbordgroep. Dit is een groep wijkbewoners die samen met
de wijkondersteuner van Melle:
•     Meedenkt over hoe kunnen we wijkbewoners meer betrekken?
•     Meedenkt over hoe kunnen we de communicatie met de inwoners het
      beste organiseren?
•     Gevraagd en ongevraagd advies geeft op het terrein van wijkaanpak,
      ondersteuning en zorg
•     Adviseert over de agenda van de wijk
•     Adviseert over nieuwe activiteiten in de wijk voor het ondersteunen van
      kwetsbare inwoners
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De klankbordgroep Melle zoekt nog een vertegenwoordiger vanuit Bermershof
of Bijland/Wachtendonk.
Interesse? Laat het weten via  wijkondersteunermelle@uden.nl De
klankbordgroep vergadert op 9 november, 7 december, 11 januari, 15 februari
en 22 maart van 10.00-11.30 uur in de KomIn.

  Ontmoetingsplein Mellepark heeft een een eigen
(openbare) facebookgroep. Hierop plaatsen wij regelmatig actuele informatie en
nieuwe foto's. We vinden het leuk als u berichten die u wilt delen met de wijk
hierop post https://www.facebook.com/groups/mellepark/
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