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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!

Kijk eens hoe mooi!

Vanaf vandaag kan iedereen ook bij de bouwplaats zien hoe mooi het gebouw en
de omgeving van het Ontmoetingsplein Mellepark gaat worden. 
Want vanmorgen, vrijdag 25 september was het zover! Wethouder Maarten
Prinssen en projectleider Tino van der Velden van Van der Heijden hebben samen
met leerlingen van de Palster,  Camelot, Kanteel en VenK Uden het bouwbord
onthuld. 

Kijk hier het filmpje van het onthullingsmoment (met dank aan Van der Heijden uit
Schaijk)

http://www.uden.nl/mellepark
https://www.facebook.com/groups/mellepark/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/vanderheijdenbouw/videos/332326044748946/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARBP2u4LXepyrHRudEXpsG4AkC4vBDpbO7ivnufu1QyNySO47KBZuj3Kn3VNDcwf8Evcii-kSwIqPAQm


   

   
    
foto's: Frans Genevasen

Bouwnieuws

De komende dagen wordt er verder gewerkt aan de staalconstructie van het
gebouw.  En zoals u ziet scheen de zon van de week nog volop!

        

   
    
foto's: Frans Genevasen

We gaan vloggen!
Vanaf deze week  starten er heuse vloggers bij het Ontmoetingsplein Mellepark.
Maandelijks laten leerlingen van de Palster en de Camelot in een kort filmpje zien
hoe de bouw van hun school vordert. En ook VenK Uden maakt iedere maand zo'n
filmpje. Want hoe leuk is het om nu al te zien waar je straks gaat  turnen.
De vloggers mogen voor het maken van de filmpjes ook echt de bouw op. Samen
met Dirk Scheepers, uitvoerder bij Van der Heijden, filmen ze van dichtbij hoe dat



gaat in zo'n groot bouwproject. Zo kan iedereen straks zien waar de tafeltjes en
stoeltjes in de klas komen te staan, of waar de ingang komt van de school en de
sporthal.  Van der Heijden heeft speciaal voor alle  vloggertjes gezorgd voor een
bouwhelm, veiligheidshesje én veiligheidsschoenen -want veiligheid gaat ook
hierbij boven alles. Super gaaf toch!

  Op de foto: Emmy die namen VenK Uden gaat vloggen

Volgende fase ontwerp buitenruimte

We zijn al een tijdje 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 nu verder

wordt uitgewerkt op basis van het haaksparkeren. We starten nu met het ontwerpen van

de schoolterreinen en de ruimte rondom het ontmoetingsplein (afvalvoorzieningen,

bloembakken, bankjes etc.). In deze tweede ontwerpfase zijn ook de scholen, de

kinderopvang en een aantal wijkbewoners betrokken. In oktober is er meer bekend over de

volgende ontwerpfase van de buitenruimte. De direct omwonende ontvangen binnenkort

een uitnodiging voor een informatieavond  over de volgende ontwerpfase.

 

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.

Esther Hoesen, wijkondersteuner voor Melle
Komende week krijgen alle bewoners van Melle een bewaarkaart in de brievenbus van de

wijkondersteuner van Melle, Esther Hoesen. Esther is regelmatig in de wijk en en in de

KomIn te vinden. U kunt haar ook bereiken via:wijkondersteunermelle@uden.nl of 06-42

49 46 07. Samen maken we een fijne wijk om in te wonen!

   Ontmoetingsplein Mellepark heeft een een eigen
(openbare) facebookgroep. Hierop worden regelmatig actuele informatie en
nieuwe foto's geplaatst. Word daarom ook
lid: https://www.facebook.com/groups/mellepark/

https://www.facebook.com/groups/mellepark/
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