
Nieuwsbrief 5 - september
2019

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!

Start sloop schoolgebouwen



Voor de vakantie hebben we het al aangekondigd, in september start de sloop
van de schoolgebouwen. We weten nu de planning en aard van de
werkzaamheden. De omwonenden ontvangen rond 10 september hierover een
brief. Daarnaast melden we het in deze nieuwsbrief en staat het op onze website. 

Asbest verwijderen
Op maandag 16 september start Belas Asbestverwijdering BV uit Uden met het
verwijderen van het asbest in de schoolgebouwen. Dit bedrijf is uiteraard
gecertificeerd en voert de werkzaamheden volgens de geldende regels uit. Zij
hebben in totaal ongeveer 8 dagen nodig om het asbest te verwijderen. De
hoeveelheid asbest verschilt per schoolgebouw.

Sloop schoolgebouwen
Het schoolgebouw van De Palster is naar verwachting woensdag 18 september al
vrij van asbest. Dan start Gebr. v/d Brand & v Oort BV uit Uden met de
sloopwerkzaamheden van dat gebouw. De Camelot bevat wat meer asbest. Als
ook daar alle asbest is verwijderd, gaat de sloop van start. Naar verwachting is
het verwijderen van het asbest en slopen van de twee gebouwen rond 18 oktober
klaar.

Wat betekent dit voor omwonenden?
Deze bedrijven werken op het terrein van 07.00 tot en met 17.00 uur. Het
werkverkeer en het afvoeren van het materiaal gebeurt met vrachtwagens. U kunt
hinder ondervinden van het vrachtverkeer en van het geluid.

U zult vast begrijpen dat we dat niet helemaal kunnen voorkomen en rekenen op
uw begrip. Maar ervaart u overmatige overlast, neemt u dan contact op met Gebr.
v/d Brand & v Oort BV via telefoonnummer (0413) 273 033.

Oproep: foto/video verslag

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


Er gaat de komende periode veel veranderen in uw omgeving door de nieuwbouw
van Ontmoetingsplein Germenzeel. Het lijkt ons leuk, interessant en waardevol om
dit proces vast te leggen op foto en/of video. We kunnen dit uiteraard zelf doen,
maar u als buurtbewoner kunt dat - denken wij - veel beter.

Heeft u zin, tijd en interesse om de nieuwbouw op foto of video vast te leggen?
Laat het ons dan weten. Afhankelijk van de aanmeldingen overleggen we de
aanpak. Klik hier om u aan te melden. Graag met uw telefoonnummer, zodat we
contact kunnen leggen.

Planning

16 september 2019: sloop
schoolgebouwen
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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