Nieuwsbrief nr. 3 - augustus 2007
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de bewonerscommissie van het Pieterplaatsje. Graag willen we alle
omwonenden op deze manier op de hoogte houden van wat er zoal is gebeurd en eventueel gaat gebeuren op
het Pieterplaatsje.

De aanvraag voor de officiële straatnaam “ Pieterplaatsje” is
goedgekeurd door de straatnamencommissie. Op vrijdag 7 september
aanstaande zal het bord geplaatst zijn!
Er zal een feestelijke onthulling plaatsvinden op deze dag om 18:00 uur,
gecombineerd met een gezellig drankje en hapje.
U komt toch ook?
Sponsorloop voor tafeltennisbatjes
op 25 augustus:
Kinderen uit de buurt die graag en vaak pingpongen zullen een
prestatieloop op het plaatsje houden op zaterdag 25 augustus om
14:00 uur. Een aantal weken geleden zijn hiervoor de kinderen al
bij u langs geweest. U heeft royaal gedoneerd voor de aankoop
van nieuwe leenbatjes en balletjes voor het pingpongen.
Binnenkort zal het geld worden opgehaald. Als er voldoende geld
over blijft gebruiken we dat voor het aankopen van fruitbomen op
het Pieterplaatsje.

Bodemonderzoek:
Iedereen heeft onlangs bericht gekregen van de gemeente
dat er grond vervuild is op het Pieterplaatsje. Na de zomer
zal iedereen worden geinformeerd over de resultaten van
het onderzoek en wat er verder gaat gebeuren.

Oproep:
Wij zijn dringend op zoek
naar medebewoners die
actief mee willen denken
en helpen bij de activiteiten
op het Pieterplaatsje!
Hulp is zeer welkom!
Laat het ons weten en wij
nodigen u uit voor de
volgende vergadering.

Poorten & gevelsteen:
Zoals in de vorige NB al gemeld, gaan de gemeente
en de woningbouwvereniging de poorten aan de
Zalenstraat en de Nieuwstraat voorzien van hekken.
Omdat het Pieterplaatsje is genoemd naar het
Pieterstraatje (een gevelsteen van dit straatje dat in
de Culemborgse Nieuwstad is opgegraven) hebben
wij aan Museum Elisabeth Weeshuis gevraagd of de
originele gevelsteen zou kunnen worden ingemetseld
in de grote poort die aan de Zalenstraat komt. We
hebben onlangs gehoord dat zij de steen hiervoor
ter beschikking willen stellen.
Goed nieuws!
Uiteraard blijft het Pieterplaatsje overdag gewoon
toegankelijk voor publiek en omwonende kinderen
als speelplaats. Wel is het plan om de poorten
omstreeks ‘papklokkentijd’ af te sluiten en deze
‘s ochtends rond de klok van zevenen weer te
openen.

Pieterplaatsje
barbecue/feest
2008:
Volgend jaar, en wel
op zaterdag 24 mei
2008, hopen we weer
een gezellige
feestmiddag met
aansluitend een
barbecue te
organiseren. Noteer
deze datum dus alvast
in uw agenda!
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