
Begroting Ontmoetingstuin De Rietmeen voor deelname Stadsidee 2018. 

Deelproject Beschrijving Begroting 

Roodkleuring van 
de fietspaden van 
het verkeersplein. 

Een deel van het verkeersplein inrichten voor fietsers, zoals 
we dat in de gemeente Harderwijk gewend zijn. De 
oppervlakte is circa 350 m². Het gaat om een 
voorbehandeling en coating. 
Kosten gebaseerd op een eerder gedane offerte met een 
prijscorrectie. 

€ 8.500,-- 

Decorgebouwen Realisatie van decorhuisjes, winkels en andere gebouwen of 
elementen die passen in een straatbeeld. Hierdoor ontstaat 
een realistisch straatbeeld en ondersteund dat de 
werkelijkheid. 
Deze elementen kunnen gemaakt worden door het 
“klusteam “van de Rietmeen en mogelijk worden 
ondersteund door een of meerdere onderwijsinstellingen in 
het kader van projecten en /of stages. 

€ 5.000,-- 

Toezicht punt Binnen de verkeerstuin is het wenselijk een verhoogd 
plateau aan te brengen van hout, waar een toezichthouder 
plaats kan nemen voor instructie en toezicht op gebruikers 
van de verkeerstuin. Hierbij gaat het om aanschaf van 
materialen en een realisatie door het klusteam van De 
Rietmeen en andere vrijwilligers. 

€ 800,-- 

Vervoermiddelen Met name voor de kinderen die nog op het basisonderwijs 
zitten willen we skelters en kinderfietsen aanschaffen, die 
gebruikt worden bij verkeersonderricht. Hierbij vinden we 
het gewenst om circa 10 kwalitatief goede skelters aan te 
schaffen en 10 kwalitatief goede kinderfietsen. 

€ 6.200,-- 

Opslag Om de benodigde materialen op te slaan is het noodzakelijk 
om in de directe nabijheid van de verkeerstuin te beschikken 
over een opslagruimte voor skelters, fietsen en 
verkeersborden. Dat moet dan wel een deugdelijke ruimte 
zijn en bestand zijn tegen bezoek van ongewenste personen 
buiten de openingstijden. Het meest voor de hand liggend is 
hiervoor de aanschaf van een Zeecontainer. Aanvullend 
zullen hierin houten schappen en rekken gemaakt worden 
om alles te kunnen opbergen. Tevens een fraaie bekleding 
aan de buitenzijde om de metalen container passend te 
laten zijn in het landschap. 

€ 4500,-- 

Minivoetbalveld Belijning van het minivoetbalveld met een afmeting van 16 x 
35 meter en plaatsing van 2 doelen en aanschaf van ballen. 

€ 4000,-- 

Speelvoorzieningen Natuurlijke en duurzame materialen voor kinderen om op 
een creatieve wijze te spelen. 

€ 6000,-- 

IJsbaanpret Om in de winterperiode in een korte tijd een ijsbaan te 
creëren zullen we materialen aan moeten schaffen die 
waterkerend zijn. Het gaat om een lengte van 40 meter en 
een breedte van 30 meter 

€ 4000,-- 

Terrasaankleding Circa 30 meter lengte voorzien van een pergola. Deze 
naderhand verfraaien met klimbeplanting, waardoor het 
terras een publieksvriendelijke uitstraling krijgt. 
300 strekkende meters Robinia rondhout Ø 10 – 12 cm voor 

 
 
 
 



een duurzame aankleding te begroten op € 2500,-- 
Dwarslatten van schapenrol op de pergola; € 750,-- 
Tevens bouten en schroeven voor materiaalbevestiging en 
hulpmaterialen € 250,-- 
Aankoop van beplantingsmateriaal aan de pergola en voor 
de plantenbakken om het terras. € 1000,-- 

€ 4500,-- 

   

Onvoorzien Voor onvoorziene kosten en overschrijdingen op onderdelen 
nemen we een stelpost op. 

€ 1.500 

   

 Totale begroting voor de realisatie van het Stadsidee 2018: €45000,-- 

   

   

 


