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1. Aanleiding 

 
Speeltuin Steense Gemeente biedt al 38 jaar gratis speelmogelijkheden aan voor de jeugd in de 
gemeente Millingen aan de Rijn. Naast dat de speeltuin dient als een recreatieve speelvoorziening is 
de speeltuin ook een centrale ontmoetingsplek voor inwoners van de gemeente Millingen aan de Rijn. 
Zo vinden er bijvoorbeeld jaarlijks verschillende dorps- en buurtactiviteiten plaats in de speeltuin. 
Doordat er verder weinig recreatieve voorzieningen zijn in de gemeente Millingen aan de Rijn heeft de 
speeltuin een wijkfunctie gekregen. 
 
De gemeente Millingen aan de Rijn krijgt in 2011 een artikel 12 status toegewezen, wat inhoudt dat de 
gemeente onder financiële curatele is gesteld door het rijk vanwege een structureel slechte financiële 
situatie. Mede doordat gegeven krijgt de speeltuin - naast de huidige recreatieve functie - een nog 
sterkere wijkfunctie binnen de gemeenschap. Immers, in de gemeente Millingen aan de Rijn zijn 
amper recreatieve voorzieningen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen 
zorgeloos kunnen spelen. Daarnaast heeft de gemeente ook niet of nauwelijks de (financiële) 
middelen om nieuwe recreatieve initiatieven te ontwikkelen. 
De populariteit van de speeltuin is groot gezien de belangstelling van niet alleen de Millingse jeugd 
maar ook van scholen en kinderopvangorganisaties uit Millingen en( verre) omgeving. Zelfs vanuit 
Duitsland zijn er regelmatig bezoekers. 
 
Echter, de staat van onderhoud en veiligheid van de speeltuin is de afgelopen jaar sterk achteruit 
gegaan. De speeltoestellen zijn inmiddels tussen de 15 en 20 jaar oud.  inspectie rapporten van de 
afgelopen 4 jaar zijn er zeer duidelijk over: “Verscheidene speeltoestellen zijn levensgevaarlijk en 
kunnen onmogelijk op verantwoorde manier worden aangepast.”  
Inmiddels zijn er noodgedwongen de nodige speeltoestellen uit de speeltuin verwijderd en op korte 
termijn zullen er meer volgen 
 
Om de speeltuin te behouden moeten er  structurele aanpassingen plaatsvinden. De afgeschreven 
speelvoorzieningen dienen  te worden vervangen. Er zal met name geïnvesteerd worden in 
toegankelijkheid, veiligheid en speelwaarde. Alleen op deze manier kan de speeltuin behouden 
blijven. . Stichting Kind Recreatie Onderhoud Speelvoorzieningen (Stichting K.R.O.S) zet zich – 
naaste de dagelijkse gang van zaken omtrent de speeltuin – ook in om de vernieuwing van de 
speeltuin te realiseren. 

 
Naast deze vernieuwingsplannen wil Stichting K.R.O.S. de speeltuin ook toegankelijk maken voor 
kinderen met een beperking. Op dit moment zijn er namelijk geen speel- en sanitaire voorzieningen 
aanwezig in de speeltuin voor deze doelgroep. En dit terwijl er concrete vragen liggen van scholen en 
kinderdagverblijven (t.b.v. de doelgroep) voor gebruik van de speeltuin. Ook voor deze doelgroep zijn 
in de nabije omgeving niet of nauwelijks mogelijkheden en faciliteiten waar zij kunnen recreëren. 
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2. Organisatiebeschrijving Stichting K.R.O.S. 

 
Stichting Kind Recreatie Onderhoud Speelvoorzieningen (vanaf heden stichting K.R.O.S) is een 
vrijwilligersorganisatie in Millingen aan de Rijn. In deze hoedanigheid wordt de speeltuin Steense 
Gemeente in Millingen aan de Rijn beheerd. Voor het beheer en onderhoud van de speeltuin zijn een 
vijftal vrijwilligers dagelijks aan de slag. Daarnaast zijn er ca. 20 vrijwilligers jaarlijks betrokken bij 
zomeractiviteiten voor de Millingse en Kekerdomse jeugd, mede ondersteund door een groot aantal 
behulpzame ouders. Stichting K.R.O.S. heeft een ANBI-status.  
 
Stichting K.R.O.S. wil de leefbaarheid in de gemeente Millingen aan de Rijn blijvend ondersteunen en 
zo een borg stellen voor nu en de toekomst op het gebied van vrije recreatie. De gemeente heeft 
behoefte aan een object waardoor toerisme en recreatie nadrukkelijker op de kaart komt te staan. 
Voor jeugd zijn hiervoor in de gemeente amper mogelijkheden. 
De speeltuin Steense Gemeente komt juist ten goede van de eigen jeugd en maakt de gemeente 
aantrekkelijker voor bezoekers van het dorp. De vernieuwing van de speeltuin is daarom ook van 
groots belang. 

 
Algemene doelstelling organisatie:  
 

- Het aanbieden van een veilige, groene, uitdagende, vrij toegankelijke speeltuin voor de 
Millingse jeugd en de jeugd uit de regio met en zonder beperking.  

 

- Het organiseren van zomerspelen voor de Millingse en Kekerdomse basisschoolkinderen in 
de zomervakantie.  

 

- Het ondersteunen van activiteiten in de speeltuin door derden. 
 

- Het mogelijk initiëren van nieuwe activiteiten voor de doelgroep.    
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3. Speeltuin Steense gemeente 

 
3.1 Omschrijving Speeltuin Steense gemeente 
 
De Steense Gemeente is een speeltuin gelegen in de gemeente Millingen aan de Rijn. De speeltuin is 
jaarlijks geopend van 1 april t/m 30 september en is voor iedereen vrij toegankelijk. De openingstijden 
van het beheerdersgebouw zijn aangepast aan de schooltijden gedurende de normale schoolweken. 
Tijdens de weekenden en schoolvakanties is er beheer van 10.00 uur tot 17.30 uur. Verder zijn op 
aanvraag van scholen en andere instellingen mogelijkheden buiten de reguliere openingstijden. Het is 
nadrukkelijk het streven om de speeltuin het gehele jaar toegankelijk en bespeelbaar te maken en te 
houden voor de jeugd. Samen met de NUSO wordt bekeken hoe dit op een goede manier 
georganiseerd kan worden. 
De accommodatie van de speeltuin is 6.500 m2 groot en heeft naast alle speelvoorzieningen een 
beheerdersgebouw met kantine,  4 toiletten en een douche. Tevens is er de beschikking over een 
werkplaats en opslag. 
 
3.2 Activiteiten Speeltuin Steense gemeente  
 
Gedurende het speeltuinseizoen worden – naast de reguliere speeltuinactiviteiten – jaarlijks 
verschillende dorps –en buurtactiviteiten georganiseerd in de speeltuin. Onderstaand volgt een kort 
overzicht van de belangrijke dorpsactiviteiten: 

- Millingse Zomerspelen. Deze activiteit vindt plaats in de zomervakantie en is bestemd voor de 
basisschool jeugd Millingen aan de Rijn en Kekerdom. 

- Rommelmarkt Millingen. De rommelmarkt wordt jaarlijks in de 2
e
 zaterdag van juni 

georganiseerd. Elk jaar trekt dit evenement ca. 700 bezoekers naar de speeltuin. 
- Nationale speeltuindag. Wordt elke 3

e
 zaterdag van juni georganiseerd in samenwerking met 

NUSO. Hierbij worden extra activiteiten georganiseerd. 
- Jeugdactiviteiten georganiseerd door (buurt) verenigingen 
- Burendagen 
- Verschillende Buurtverenigingsactiviteiten. 

 
3.3 Doelgroep Speeltuin Steense gemeente 
 
De speeltuin is primair gericht op jeugd in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar in de gemeente Millingen aan de 
Rijn en omgeving.  Daarnaast maken er – door  de wijkfunctie die de speeltuin behelst – o.a. 
verschillende buurt- en activiteitenverenigingen gebruik van de speeltuin. 
 
Stichting K.R.O.S heeft als doel gesteld de speeltuin voor iedereen toegankelijk te maken. Het is dan 
ook een aandachtspunt om de speeltuin toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking . Op 
dit moment zijn er namelijk geen speel- en sanitaire voorzieningen aanwezig in de speeltuin voor deze 
doelgroep. En dit terwijl er concrete vragen liggen van scholen en kinderdagverblijven (t.b.v. de 
doelgroep) voor gebruik van de speeltuin, zoals bijvoorbeeld het Maartensschool/onderwijscentrum 
Zuid Gelderland. Deze organisatie vertegenwoordigd een enorm potentieel aan kinderen die in de 
toekomst gebruik kunnen maken van de speeltuin. Het Maartensschool/onderwijscentrum Zuid 
Gelderland is een onderwijsinstelling voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap, 
voor leerlingen met een langdurige ziekte en voor zeer moeilijk lerenden in de leeftijd van 4 tot 20 jaar 
met een onderwijsvraag. Door te investeren in de toegankelijkheid en bespeelbaarheid voor kinderen 
met een beperking zal, in combinatie met een publiciteitscampagne, de speeltuin een meer regionale 
functie krijgen. 
De afgelopen 2 jaar hebben wij de aantallen bezoekers actief gemeten tijdens de openingstijden. In 
2009 hebben wij 6847 bezoekers en in 2010, 7185 bezoekers gehad. Ca. 80% van de bezoekers 
waren kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. De overige 20% van de bezoekers betroffen ouders, 
verzorgers en oudere jeugdigen. 
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4. Plan vernieuwing Speeltuin Steense gemeente 

 
Door de verslechterde toestand van de speeltuin is het noodzakelijk de speelvoorzieningen te 
vervangen. Daarnaast wordt deze vernieuwing benut om de speeltuin toegankelijk te maken voor 
kinderen met een beperking. 
Op advies van de NUSO - Speelruimte Nederland- is er een keuze gemaakt voor een ontwerpbureau, 
namelijk Krambamboul... Met een ontwerpkrediet van € 3.500,- van Jantje Beton is een  voorlopig 
ontwerp uitgewerkt. Het VO dient als onderlegger voor diverse fondsaanvragen en het sponsorplan. 
Omdat gemeente Millingen aan de Rijn aandacht wil besteden aan haar Romeinse verleden zal de 
speeltuin ook worden ingericht in Romeinse stijl. De kinderen maken zo op een speelse manier ook 
kennis met de historie en geschiedenis van de gemeente Millingen aan de Rijn.  
 
4.1 Actieve rol kinderen 

 
Om de speeltuin op een juiste manier aan te laten sluiten op de behoefte van de kinderen worden 
deze actief betrokken bij de planvorming. De jeugd is o.a. middels een kinderinspraakdag en een 
enquête gevraagd over hun ideeën en behoeftes rondom de herinrichting van de speeltuin. Zij zijn 
namelijk de bezoekers die gebruik moeten gaan maken van de speeltuin! Op basis van de resultaten 
uit de enquête en kinderinspraakdag  wordt de speeltuin mede vormgegeven. 
 
4.2 Aanpassingen voor kinderen met een beperking 

 
Tevens is er nagedacht over de diverse aanpassingen voor kinderen met een beperking. Het 
wenkenblad - richtlijnen voor geïntegreerde speelvoorzieningen- van de NUSO wordt toegepast in het 
ontwerp. Het schetsontwerp is aan een 10-tal organisaties in en rondom Millingen voorgelegd die 
werken met en voor kinderen met een beperking. Mede door hun opmerkingen, tips en aanwijzingen is 
het ontwerp bijgesteld voor deze doelgroep. Tevens is aan de diverse organisaties het verzoek 
gedaan om zitting te nemen in de werkgroep.  
Het ontwerp betreft hier een toegankelijk 'speelkasteel' met diverse visuele en zintuiglijke 
spelaanleidingen en een vogelnestschommel waarin spelen van kinderen met een zonder een 
beperking gestimuleerd wordt. Naast deze aangepaste speelvoorzieningen zal er ook een aparte 
sanitaire voorziening worden aangeschaft voor deze doelgroep. De speelvoorziening en de 
speeltoestellen zullen zo goed mogelijk toegankelijk en bespeelbaar gemaakt worden middels de 
aanpassingen in de infrastructuur en de ondergronden. Op deze manier wordt de speeltuin  geschikt  
gemaakt voor kinderen met een beperking. 
 
4.3 Mogelijkheden na uitbreiding en geïntegreerd spelen 
 
Met de vernieuwing en aanpassingen van de speeltuin kunnen de kinderen weer veilig spelen en 
blijven de verschillende buurt- en dorpsactiviteiten in de speeltuin bestaan. Hierdoor is de wijkfunctie 
van de speeltuin behouden, waardoor vele ontmoetingen tussen de verschillende doelgroepen in de 
gemeenschap kunnen blijven voortbestaan. Daarnaast worden ook nieuwe kansen en mogelijkheden 
gecreëerd  met de uitbreiding.  
Met de aanpassingen voor mensen met een beperking kan ook deze doelgroep zorgeloos de 
speeltuin bezoeken. Naast dat er al concrete vragen liggen van instanties zal Stichting K.R.O.S. deze 
doelgroep in de toekomst ook actief gaan benaderen. Tevens zal Stichting K.R.O.S. initiatieven 
nemen om de integratie van deze doelgroep met mensen zonder beperking in de speeltuin te gaan 
bevorderen. Hier kunnen nieuwe activiteiten voor worden ontwikkeld, alsmede een uitbreiding op de 
huidige buurt- en dorpsactiviteiten waarin mensen met een beperking kunnen integreren. Het 
geïntegreerd spelen van kinderen met- en zonder beperking is een belangrijk speerpunt van Stichting 
K.R.O.S. binnen de ontwikkeling van de speeltuin. 
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5. Financieel Overzicht 

 
Onderstaand volgt een financieel overzicht van de kosten die worden gemaakt ten aanzien van de 
speeltuin. Daarnaast is ook een dekkingsplan toegevoegd waarin de middelen zijn aangegeven die 
bijdragen aan de realisatie van de plannen. 
 
5.1 Begroting 
 

Kostenpost Bedrag 

Basisinrichting Krambamboul                                                      € 75.000,- 

Gehandicaptencircuit Krambamboul                             € 29.750,- 

Arena, ontmoetingsplek Krambamboul                                      € 30.000,- 

Grondwerk (aanleg paden en ondergronden) € 25.000,- 

Transport speelobjecten                                                              €   2.124,- 

Aanleg gehandicapten toilet c.q bouwkundige 
aanpasingen.        

€   7.500,- 

Aanpassingen infrastructuur speeltuin t.b.v. 
gehandicapten 

€ 10.000,- 

Onvoorzien (5%) €   8.470,- 

  

Totaal inclusief BTW €187.844,- 

 
 
5.2 Dekkingsplan 
 

Dekkingspost Bedrag 

Gemeente Millingen aan de Rijn €  20.000,- 

Stichting Steunfonds Buurt en Klubhuiswerk                                €    2.300,- 

Fundatie van den Santheuvel Sobbe €    1.750,- 

Stichting Boschuysen €    2.500,- 

Pasman Stichting (t.b.v. 
gehandicaptenvoorziening) 

€    5.000,- 

Kattendijcke Drucker Stichting (t.b.v. 
gehandicaptenvoorziening) 

€    1.500,- 

Woningbouwvereniging Waardwonen                                          €    7.500,- 

Charitas Millingen €  25.000,- 

Zelfwerkzaamheid t.b.v. Grondwerk* €  25.000,- 

Collecte Jantje Beton €    1.100,- 

Donateurs                                                                            €       325,- 

  

Sponsoring €  10.000,- 

Fondsen €  85.869,- 

  

Totaal €187.844,- 

 
*Zelfwerkzaamheid door eigen inspanningen van vrijwilligers. Met name het grondwerk (aanleg paden 
en ondergronden) is door deze vrijwilligers grondig aangepakt. Deze werkzaamheden zijn 
gekapitaliseerd tot een bedrag van € 25.000,- (20 weken x 50 manuren x 25 euro). Door deze eigen 
inspanningen van vrijwilligers is de kostenpost grondwerk gedekt. 
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6. Bijlagen 

Ontwerp  Vernieuwing Speeltuin Steense Gemeente foto 1 
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Ontwerp  Vernieuwing Speeltuin Steense Gemeente foto 2 

 
Ontwerp ’gehandicaptencircuit’ met diverse visuele en zintuiglijke spelaanleidingen 

 
 
 

 
Ontwerp ’Vogelnestschommel’ voor gehandicapten 

 


