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De poorten komen er!

Herinrichting Pieterplaatsje
Wie nu op het Pieterplaatsje komt vindt daar een woeste tuin.
Binnenkort komt daar verandering in. Begin juli start het grondwerk voor de herinrichting. De grond wordt geprofileerd, de
heuvel wordt opgeworpen en de zandbeddingen voor de speeltoestellen aangelegd. Daarna wordt het gras gezaaid. Het gras
heeft acht weken nodig om sterk te kunnen groeien. Inmiddels
zijn we dan in het najaar.
In het najaar kunnen bomen en struiken worden geplant.
Omwonenden vormen tuinwerkgroep
Bij de nieuwe inrichting van het Pieterplaatsje is rekening gehouden met een grotere betrokkenheid van u als omwonenden.
Behalve een kinderspeelplaats komt er ook een tuin die door u
en uw kinderen kan worden ingericht en onderhouden.
We denken bijvoorbeeld aan een pompoenenwedstrijd. Kinderen kweken zelf hun pompoenen en aan het eind van het seizoen
zijn er prijsjes voor de grootste en mooiste pompoenen.
We zoeken nog vrijwilligers voor de tuinwerkgroep, dus
tuinmannen/vrouwen meld je aan!
Het plan voor de herinrichting
Op de kaart aan de achterzijde ziet u wat in grote lijnen het plan
is voor de herinrichting: de plaats van de speeltoestellen, de heuvel met totempaal en glijbaan, de tuintjes, het zitje en de bomen.
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De plannen voor het Pieterplaatsje met een
zitje en tuinen voor de omwonenden kunnen
alleen doorgaan als het terrein
’s avonds wordt afgesloten. Daarom plaatsen
Kleurrijk Wonen en gemeente afsluitbare
hekken bij de vier toegangen.
Wij gaan als bewoners zelf zorgen voor het
sluiten en openen van de hekken. Daarover
worden goede afspraken met gemeente en
politie gemaakt.
Wij zoeken vrijwilligers om de hekken te
sluiten, dus POORTWACHTERS meld je aan!
Als de grondwerkzaamheden klaar zijn begint Kleurrijk Wonen met de poorten. Ook
zal dan de Pieterplaatsje gevelsteen worden
ingemetseld.

Feestelijke opening

Wanneer het Pieterplaatsje opnieuw geopend
wordt weten we nog niet. We verwachten in het
najaar. Daarom hebben we ideeën bedacht die
bij een feestelijke openening in november passen.
We denken aan:
•	De pinpong openingswedstrijd
•	Een openingsbingo met leuke prijsjes
•	Muziek, bv een optreden van Judith Jobse en
Jeroen van Veen
•	Schaken of dammen tegen een grootmeester
•	Officiële heropening door Ad van Haarlem,
de bedenker van de naam Pieterplaatsje
•	Glühwein en een bordje pap tijdens de papklok
Andere ideeën zijn van harte welkom. We hebben vrijwilligers nodig om mee te helpen.
Niet alleen met organiseren, maar vooral ook
voor het opbouwen en opruimen, de koffie,
thee en limonade. En wat er zoal nodig is om de
middag en avond te laten slagen.
Laat horen waar je goed in bent!

Het Pieterplaatsje kan een prachtig halfopen hofje worden, een uitzonderlijke mogelijkheid in de stad.
We kunnen het zo leuk maken als we zelf willen, maar dan zullen we dat met z’n allen moeten doen.
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