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Voorwoord
Speeltuin Lutterade in de wijk Lutterade dateert van medio jaren 90 van de vorige eeuw. Een
braakliggend stuk midden in het kloppend hart van de wijk zorgde voor inspiratie voor een uiterst
enthousiaste buurtvereniging. Het was een voor velen logische wens in de kinderrijke buurt. Er
volgde een proces van een aantal jaren. Waar op ludieke wijze een raadsvergadering is gehouden op
de plek waar nu de speeltuin ligt. Nadat de gemeente ervan werd overtuigd dat een speeltuin binnen
de wijk Lutterade bestaansrecht had, gaf men groen licht!
Uiteindelijk kan er in 2001 een start worden gemaakt met de realisatie van de speeltuin.
Voorafgaand aan de realisatie is er eerst bij de kinderen uit de buurt gepolst wat hun wensen waren.
Uiteindelijk werd er door enkele ouders en kinderen de eerste operationele passie gestoken in het
project. Middels een opruimactie wordt het braakliggende terrein klaar gemaakt voor de aanleg van
de speeltoestellen.
Na deze startperiode is het dan tijd voor een feestelijke opening in de wijk! Van alle windrichtingen
stromen de bezoekers toe en er is een kleurrijke start gemaakt voor vele uren speelplezier.
Vanaf het begin, zelfs nog vóór de opening, heeft de speeltuin een verbindende functie. Het is een
plek waar kinderen en ouders contacten met elkaar leggen.
Door wisselingen in de samenstelling van de buurtvereniging kiest men er in 2005 voor om een
stichting te vormen rondom de speeltuin. Dit om het organisatorische karakter minder vrij te maken
en stabiliteit te creëren voor het voortbestaan van de speeltuin. Het bestuur kiest er als een van de
eerste wapenfeiten voor om een extra faciliteit in de vorm van een servicegebouw aan toe te
voegen. Het bestuur en enkele buurtbewoners doen er alles aan om de aanstaande uitbreiding te
kunnen financieren. Dit gebeurt door het activeren van een groot aantal donateurs. In 2006 kan dan
door de toenmalige wethouder ook deze mijlpaal feestelijk worden geopend. Speeltuin Lutterade
heeft er een mogelijkheid bij waardoor bezoekers langer kunnen blijven hangen en waardoor er nog
meer sociale verbinding kan ontstaan. Door de komst van het bouwwerk is er voorzien in sanitaire
behoefte en is er ook direct een mogelijkheid ontwikkeld om meerder activiteiten te ontplooien.
Een wederom fleurige periode breekt aan voor de speeltuin. Vele bezoekers, waarderingen en zelfs
themafeesten zoals Halloween, Paaseieren rapen, zomeractiviteiten volgen.
Door de betrokkenheid van vele buurtbewoners is er alle jaren goed vorm gegeven aan het
stichtingsbestuur en is de continuïteit geborgd.
Stichting Speeltuin Lutterade staat voor het blijvend verbinden, ontmoeten en in beweging brengen
van onze wijk. De organisatie is gevormd door een voor inwoners van de wijk, bestaande uit een
stichtingsbestuur en diverse vrijwilligers. De speeltuin is de sociale spil in het hart van de wijk
Lutterade waar iedereen welkom is. Al vanaf 2001 de bakermat van vele sociale activiteiten in en
rondom de wijk. Met de wens om dit mede door de steun van inwoners, ondernemers en sociale
partners te blijven!
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Door constant in gesprek te blijven met onze buurtgenoten kunnen we blijvend voldoen aan de
behoefte van verbinden, ontmoeten en beweging. In een individualiserende en steeds passievere
maatschappij is het van belang om dergelijke initiatieven in een buurtschap te koesteren. Kinderen
nu en in de toekomst hebben baat bij beweging. Ouders en ouderen van alle achtergronden hebben
en houden behoefte aan sociaal contact. Wij willen deze verbindende factor zijn, vanuit een
stichtingsbestuur en velen vrijwilligers willen we in contact blijven met de omgeving. Om de wijk
sociaal te hebben en te houden. In Lutterade heerst een hechte en betrokken gemeenschap.
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Achtergrondinformatie Stichting Speeltuin Lutterade
Wat is daadwerkelijk de aanleiding:
- Zeven speeltoestellen zijn, binnen nu en anderhalf jaar, toe aan vervanging. Dit heeft ermee
te maken dat ze hun levensduur overschrijden waardoor ze her en der verbreken vertonen
met als gevolg dat spelende kinderen zich kunnen bezeren en er onveilige situaties ontstaan
met alle nare gevolgen van dien. Een bijkomend probleem is dat als de speeltoestellen niet
worden vervangen, ze verpauperen waardoor sluiting dreigt van de speeltuin en de sociale
samenhang in de buurt verloren gaat.
De vervanging van de speeltoestellen is erop gericht om de speeltuin voor zo’n 12 tot 15 jaar
toegankelijk te houden in het belang van de spelende jeugd van Geleen. De vrijwilligers zullen door
het houden van diverse acties, waarmee ze al zijn begonnen, een financiële bijdrage leveren,
daarnaast zullen ze hand en spandiensten verlenen bij het plaatsen van de speeltoestellen.
Daarnaast zullen de stichting en de gemeente een financiële bijdrage leveren.
Ook is er reeds inbreng gevraagd en gegeven vanuit de doelgroep, bassischool kinderen in de leeftijd
van 2 tot 12 jaar.

Doelstellingen
De stichting heeft zich ten doel gesteld om de speeltuin up to date te houden door de speeltoestellen
te vervangen waardoor de speeltuin voor de komende 12 tot 15 jaar op een veilige manier
speelplezier biedt aan de bezoekende jeugd. Waardoor ook de sociale cohesie in de buurt is
gegarandeerd.
Lutterade grenst weliswaar aan het centrum van Geleen, maar behalve de speelgoedbank en een
school voor speciaal onderwijs zijn er weinig voorzieningen.
Voor onze buurt is het belangrijk dat we de leefbaarheid op alle fronten zoveel als mogelijk op peil
willen houden, zodat de mensen die rondom de speeltuin wonen, er graag willen (blijven) wonen. De
speeltuin heeft nu een verankerde positie in de buurt, wat wij zoveel mogelijk in stand willen
houden. Daarbij komt dat de speeltuin een eigen hardstenen accommodatie heeft die voor een
vriendelijk bedrag gehuurd kan worden door particulieren en verenigingen, wat weer voor
verbinding zorgt én ons enige financiële armslag geeft voor het houden van onze eigen activiteiten
waarmee we de leefbaarheid in de buurt vergroten.
Door het realiseren van de herinrichting van de speeltuin willen we beweging en ontmoeting tussen
mensen, jong en oud, met en zonder beperking stimuleren.
Activiteiten
De herinrichting van de speeltuin is een project van en voor de speeltuin. Bij een initiatief waarbij
een speelvoorziening het onderwerp is, kan de inspraak van kinderen niet ontbreken. In
samenwerking met Basisschool Het Sterrenrijk en Kinderdagverblijf & Peuterspeelzaal de Wigwam
hebben we de kinderen gevraagd op welk speeltoestel zij graag in de speeltuin willen spelen. Daarom
hebben we de kinderen gevraagd om hun favoriete speeltoestel te tekenen. Dit heeft ons inzicht
gegeven in de wensen van de kinderen.
Om voeling te houden met de kinderen, hun ouders en buurtbewoners hebben we regelmatig
berichten over de voortgang op Facebook gezet.
De ontvangen input hebben we geïnventariseerd en verwerkt. Hiermee hebben we met twee
leveranciers benaderd die elk een conceptplan hebben gemaakt. Na samenspraak hebben we
gekozen voor de firma Kompan. Het conceptplan van Kompan sluit aan bij de wensen en de
behoeften van kinderen met en zonder beperking. Samen met de firma Kompan,
Stichting Speeltuin Lutterade 2019

speelruimteadviseur Henk Claessen en Mario Nouwen van gemeente Sittard-Geleen gaan we aan de
slag voor de herinrichting en het toekomst bestendig maken van de speeltuin. In het verdere proces
blijven we communiceren met de kinderen van basisschool Het Sterrenrijk en Kinderdagverblijf &
Peuterspeelzaal de Wigwam.
Het is de bedoeling dat in de toekomst kinderen met en zonder beperking naar hartenlust kunnen
spelen in Speeltuin Lutterade al dan niet in gezelschap van hun ouders. Hiermee willen we aan ieder
kind speelplezier verschaffen, ontmoeting en sociale verbindingen in de wijk stimuleren en
versterken.
Gemeente Sittard-Geleen verstrekt ons een startsubsidie. Zelf zijn we al begonnen met financiële
acties en het werven van sponsoren, maar zonder fondsbijdragen gaat het ons niet lukken om de
herinrichting van de speeltuin te realiseren.
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Uw Deelname?
Wat kunt u doen om hier bij te zijn?
Uiteraard zijn alle vrije giften welkom van groot tot klein! We helpen u ook graag bij het onder de
aandacht brengen van een activiteit ten goede van de nieuwe speeltuin!
We hebben diverse sponsorpakketten samengesteld om u voldoende keuze te geven!

Naamsponsor
Een onvergetelijke verbinding met de wijk, dit maatschappelijke doel en onze kinderen!
Gedurende 5 jaar naamsponsor van onze speeltuin!
Vermelding op alle communicatie.
Altijd in beeld!
Eeuwige roem.
Eregast tijdens de her-opening!
Om hier deel van te maken betaalt u € 7500,00

Adopteer een Speeltoestel!
Wil jij voor de volgende generatie het leukste bedrijf zijn?
Adopteer dan nu een speeltoestel voor € 2500,00 dopen we een toestel officieel om en plaatsen we
permanent uw logo bij het toestel!

Platinum
•
•
•
•
•

Vermelding tijdens onze Her-Opening met banner (ontwerp graag aanleveren)
Vermelding bij een speeltoestel
Vermelding op de site met een link naar uw bedrijf
Uitnodiging voor 2 personen in onze VIP ruimte om ook uw netwerk te verbreden en
vermaken tijdens de her-opening
Vermelding op onze Facebookpagina

Om hier deel van te maken betaalt u slechts € 349,00
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Zilver
•
•
•
•

Vermelding op de site met een link naar uw bedrijf
Vermelding op een verzamelbanner met meerdere begunstigers
Uitnodiging voor 2 personen in onze VIP ruimte om ook uw netwerk te verbreden en
vermaken tijdens de her-opening
Vermelding op onze Facebookpagina

Om hier deel van te maken betaalt u slechts € 299,00

Brons
•
•
•

Uitnodiging voor 2 personen in onze VIP ruimte om ook uw netwerk te verbreden en
vermaken tijdens de her-opening
Vermelding op een verzamelbanner met meerdere begunstigers
Vermelding op onze Facebookpagina

Om hier deel van te maken betaalt u slechts € 249,00

Wanneer u vriend van onze speeltuin zou willen worden en de komende jaren mee wil blijven
investeren in dit fantastische goede doel bieden we u daartoe ook graag mogelijkheden.
Maar wat natuurlijk ook welkom is:
-

Organiseer een Facebook Goede Doelen Actie
Zamel een gift van het vakantiegeld van je medewerkers in!
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Tot Slot
Wij danken u alvast voor het meedenken en participeren in dit fantastische doel.
En hopen met u een mooie opmaat naar de toekomst te kunnen maken!
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Bijlage: Sponsorformulier
Omschrijving

Prijs

Naamsponsor 5
jaar
Platinum
Zilver
Brons
Adopteer een
toestel
Vrije gave

€ 7500,00

Aantal
€

Bedrag

€ 349,00
€ 299,00
€ 249,00
€ 2500,00

€
€
€

€………………
Door u te betalen:

€

Teksten, spandoeken en logo’s door u aan te leveren!
Bedrijf / organisatie
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

Handtekening

Bankbetaling

JA / NEE

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

Contant

JA / NEE

Datum

Handtekening ontvangst:
/

/ 2018
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