Nieuwsbrief

Verontreinigde grond Pieterplaatsje
De gemeente heeft in september 2007 een rondschrijven
gestuurd, waarin werd medegedeeld dat er verontreinigde
grond op het Pieterplaatsje is gevonden. Toegezegd was
dat er zo snel mogelijk, uiterlijk in november 2007, een
informatie-avond zou komen. Omdat we maar niets
hoorden heeft de werkgroep Pieterplaatsje gevraagd hoe de
stand van zaken is. We vernamen toen dat men van plan is
om pas in maart 2008 een informatieavond te houden. De
verdere plannen zijn om in april 2008 te beginnen met de
afgraving van het Pieterplaatsje!
Hierop hebben we een protest laten horen, want we willen
graag weten wát er dan zoal in de grond zit en wélke
uitvoeringsplannen worden gedaan. Ook blijft de vraag in
hoeverre het nodig is om tot dit soort maatregelen over te
gaan.
De tijd van uitvoering is zeer ongelukkig gekozen. De
plannen voor verdere inrichting van het pleintje kunnen
geen doorgang vinden en de kinderen kunnen niet terecht
op het plein, terwijl het seizoen dan al is begonnen. Ook het
plaatsen van de poorten is nu opgeschoven tot na de grond
weer schoon is.
We hebben gevraagd om, als toch vaststaat dat het moet
gebeuren, de werkzaamheden zo snel mogelijk te starten,
zodat er in de lente weer gebruik kan worden gemaakt van
het Pieterplaatsje.
De gemeente heeft nu toegezegd om na 7 januari met
uitgebreide informatie naar de omwonenden te komen.

Poortenplan opgehouden door
verontreinigde grond
Helaas kunnen de poorten rond het Pieterplaatsje
pas worden geplaatst als er duidelijkheid is over de
grondsanering. We verwachten op zijn vroegst pas in april
2008 verdere ontwikkelingen.
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Pieterplaatsje krijgt
de Parelprijs!
Het Pieterplaatsje was genomineerd
voor de Parelprijs van de Rabo-bank. We
hadden € 5.400 gevraagd voor een terrazzo
tafel en banken en een vandalisme- en
vochtbestendig mededelingenbord.
Op 6 december werd de prijs uitgereikt in
de Agnietenhof in Tiel.
Burgemeester van Schelven en de
wethouders van Culemborg hebben ons per
brief gefeliciteerd.
Helaas moeten we nu wachten met het
aankopen en plaatsen van de tafel, banken
en mededelingenbord tot er nieuws is over
de grondvervuiling.

Weer botulisme in grachten
Al is het koud en het water schoon,
zeker 30 eenden zijn de laatste weken
het slachtoffer geworden van botulisme.
Dat heeft het Waterschap vastgesteld
na onderzoek van drie dode eenden. De
vervuiling komt hoogst waarschijnlijk
van het slib op de bodem. De gemeente
komt later met verdere maatregelen. Als u
dode beesten ziet, waarschuwt u dan het
Waterschap: 0344 - 649090.

