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Sanering grond Pieterplaatsje
Zoals u inmiddels zult weten is de grond op het 
Pieterplaatsje vervuild. In de grond op de speelplaats 
zijn lood, zink, barium en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK’s) aangetroffen. Op een drietal 
plaatsen is met name de concentratie lood verhoogd. 
Gelukkig zijn de concentraties niet zo hoog dat er direct 
gevaar bestaat voor de gezondheid. Op het gras, de 
houtsnippers en de tegels kan gewoon gespeeld worden. 
Maar omdat er wel sprake is van vervuiling gaat de 
gemeente de grond in het najaar saneren. Op die manier 
kunnen de activiteiten tijdens het zomerseizoen gewoon 
doorgaan. 
Het is ook beter voor de bomen en planten die op het 
Pieterplaatsje staan dat pas in het najaar met de sanering 
wordt begonnen. De grote bomen blijven staan, de jonge 
bomen en hagen kunnen begin 2009 worden hergeplant. 
De hele saneringsoperatie zal zeker een aantal maanden in 
beslag nemen. Nadat de oude grond is afgegraven moet de 
nieuwe grond eerst een aantal weken inklinken voor dat 
met de herinrichting wordt begonnen. 
Over de herinrichting krijgt u tezijnertijd bericht, de 
gemeente wil u als bewoner en uw kinderen bij de 
herinrichting betrekken!
Voor verdere vragen over de sanering of vervuiling kunt u contact 
opnemen met Elise Timmerman, beleidsmedewerker bodem,  
tel. 0345 - 477 797, e-mail EHM.Timmerman@culemborg.nl

Buurtbarbecue en 
Pingpongwedstrijd
Net als ruim een jaar geleden komt er 
weer een buurtbarbecue, ’s middags 
voorafgaand aan de BBQ is er een 
pingpongwedstrijd voor de kids tot  
14 jaar. 
Op een apart rondschrijven leest u hoe 
u zich kunt inschrijven voor de BBQ. 

De kinderen kunnen zich t/m zaterdag 
10 mei (gratis) inschrijven voor de 
tafeltenniswedstrijd. 
Dit kan bij Achmed (Zalenstraat 6)  
of Eric (Westerwal 43).

Werkgroep Pieterplaatsje
Annebelle & Eric 0345 - 523 892
Rieke 06 - 538 891 22 / Achmed 06 - 100 047 27
info@pieterplaatsje.nl
www.pieterplaatsje.nl

Poortenplan gaat door
De besprekingen over de poorten waarmee het 
Pieterplaatsje ’s avonds wordt afgesloten, worden 
binnenkort hervat. De verwachting is dat volgend voorjaar 
het Pieterplaatsje weer klaar is voor gebruik. Het licht 
echter in de bedoeling dat de poorten al eerder zullen 
worden geplaatst. 

Parelprijs
Het Pieterplaatsje heeft afgelopen jaar 
een Parelprijs gewonnen. Met dit geld 
worden een vandalisme bestendig 
mededelingenbord en een terrazzo 
tafel en bankjes gekocht. De plaatsing 
wordt opgeschoven naar het voorjaar, 
als de saneringswerkzaamheden zijn 
voltooid.
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