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   1 Aanvrager, eventuele medeaanvragers en rolverdeling 
Wie vragen subsidie aan en nemen deel aan het project? Beschrijf ook rollen en 
verantwoordelijkheden van de eventuele projectpartners. Als er sprake is van een 
formeel samenwerkingsverband, vult u de gegevens van de deelnemers in bij de regel 
medeaanvragers. Tevens vult u ook het format Samenwerkingsovereenkomst in. 
 
Aanvrager/penvoerder: 
 
Stichting Blindentuin Zuid-Limburg 
 
Actief bij het project betrokken partners (personen of organisaties): 
 
- Esther Crombag van Blind Vertrouwen: initiatiefnemer, ondernemer, ervaringsdeskundige, 

eindeverantwoordelijke tijdens initiatieffase en tijdens openstelling, gids & gastvrouw.  
- Bestuur: Esther Crombag (voorzitter), Bob Hoekstra (secretaris), Jan Starmans 

(penningmeester). 
- Projectgroep: Esther Crombag (initiatiefnemer ), Hugo Crombag (adviseur), Jan Starmans 

(projectleider en mede penvoerder Leader-projectplan), Frans Groutars (advies oprichting 
Stichting en gebruikersovereenkomst), John Creusen (financieel adviseur en fondsenwerving), 
Jeu Lambrichts (coördinator vrijwilligers). 

- Vrijwilligersgroepen: Organisatie en planning, Communicatie & PR, Financiën, Tuinonderhoud, 
Gastvrouwen en -heren. 

- Adviseurs, externe deskundigen: Iny Frints | De Groenpraktijk (tuinontwerp, advies en 
supervisie bij realisatie), Luuk Rövekamp | Marketeers met een missie (organisatie- en 
financieel advies en mede penvoerder Leader-projectplan). 

- Bedrijven & Organisaties: regionale hoveniers, Boomkwekerij Frijns & Zonen, Visio | 
Expertisecentrum voor blinden en slechtzienden (advies), Webdesign&Meer (website), Team 
Notarissen. 

- Potentiële sponsoren & subsidieverstrekkers: LEADER Zuid-Limburg, Rabobank Zuid-Limburg 
Oost & Rabobank Zuid-Limburg West, APG, Elisabeth Strouven stichting, VSB fonds, 
Oranjefonds. 

Medeaanvrager(s): 
Niet van toepassing. 
Is de aanvrager een formeel samenwerkingsverband in de zin van artikel 5, lid 6 van het 
Openstellingsbesluit?  
 Nee 
Indien er sprake is van een formeel samenwerkingsverband vul dan het format 
samenwerkingsovereenkomst (model is terug te vinden op onze website) in en stuur deze als 
bijlage mee bij uw subsidieaanvraag.  

 
 

    2 Samenvatting en beschrijving 
 
2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen 
Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden: 
 
Aanleg van een belevingstuin met het Limburgs landschap als thema, gericht op intense, 
verrijkende en zintuiglijke ervaringen voor blinden en slechtzienden om hen even te laten 
vergeten dat ze blind zijn. 
 
Naast blinden wil de stichting de onderstaande doelgroepen inzicht bieden in de waarneming van 
blinden en slechtzienden:  

 personen uit hun naaste omgeving (zoals partners, kinderen, familie, vrienden en 
collega’s) en overige doelgroepen (zoals scholieren, verenigingen en bedrijven); 

 zorgprofessionals betrokken bij blinden en slechtzienden. 



2 b. Geef hieronder een korte beschrijving van uw project 
Beschrijving van inhoud en doel van het project (maximaal 1 A4). De samenvatting is voor de 
beoordeling van uw project: 

 
De Stichting Blindtuin Zuid-Limburg heeft als doel het aanleggen en exploiteren van “de 
Blindentuin Zuid-Limburg”. Het idee voor deze tuin is geboren toen de initiatiefneemster 
op twaalfjarige leeftijd een blindentuin in Engeland bezocht, een ruim jaar nadat ze zelf 
blind was geworden. Deze ervaring heeft haar leven zodanig verrijkt dat het haar grote 
wens is om een soortgelijke tuin in Zuid-Limburg op te zetten om zo ook andere blinde en 
slechtziende mensen te kunnen inspireren. Hieronder volgt een persoonlijke brief van de 
initiatiefneemster waarin ze dit nader toe licht. 
 
Brief: “Een tuin voor blinden in Limburg 
 
Mijn naam is Esther Crombag. Ik doceer rechten aan de rechtenfaculteit in Maastricht en 
geef lezingen en trainingen rond het thema “blind vertrouwen”. Sinds mijn elfde 
levensjaar ben ik volledig blind. Ooit heb ik in Engeland mogen ervaren hoe een tuin voor 
blinden eruit ziet. Dit heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt.  
 
Ik ben bezig om voor het eerst in mijn leven zelfstandig te gaan wonen. Mijn huis is klaar 
en er is nog circa 600 vierkante meter over om een tuin aan te leggen.  
Ik heb lang uitgekeken naar het realiseren van mijn eigen tuin en de gedachte om deze 
ook voor andere blinden open te stellen laat mij niet los. Ik zou hen diezelfde beleving 
willen geven die ik heb mogen ervaren in Engeland 30 jaar geleden. Daar voelde ik me 
voor het eerst sinds mijn blindheid opnieuw gelukkig. Ik ontdekte dat je ook met andere 
zintuigen kunt “kijken”  
In mijn tuin zou ik blinden kunnen laten ervaren dat ruiken, voelen, proeven en horen veel 
kunnen overnemen van het zien. Ik zou andere blinden en slechtzienden even willen laten 
vergeten dat ze blind zijn en ook hen een intense en onvergetelijke ervaring willen 
bezorgen. 
 
Andere doelgroepen waarvoor deze ervaringstuin van waarde kan zijn, zijn mensen in de 
directe omgeving van visueel gehandicapten, zoals partners, kinderen, vrienden, collega’s 
en hulpverleners. Ik zou hen geblinddoekt willen rondleiden in de tuin zodat ze zich 
kunnen inleven in die andere wereld. Een dergelijke beleving zal ook voor kinderen 
leerzaam zijn. Ze leren dat met andere zintuigen een hele wereld te ontdekken valt.  
 
Zelf ga ik heel positief met mijn blind zijn om en ben ervaringsdeskundige op dit gebied. 
Ik weet dat ik op het vlak van acceptatie, omgaan met een beperking en ‘kijken’ naar 
mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden aan blinden en zienden veel te bieden 
heb. 
 
Hoe ga ik dit vorm geven? 
Via Boomkwekerij Frijns & Zonen in Margraten ben ik in contact gekomen met 
tuinontwerper Iny Frints. Zij helpt mij om mijn droom en ideeën om te vormen tot een 
belevingstuin. Ik vertel hoe blinden tuinen ervaren en zij heef dit verwerkt tot een 
prachtige tuinontwerp. Omdat het mijn idee is om de tuin in de periode van mei tot en 
met oktober elke zaterdag open te stellen zijn er voorzieningen nodig om bezoekers te 
ontvangen. Verder heb ik hulp nodig bij het onderhoud van mijn tuin als ik deze wil 
openstellen voor het publiek.  
Dit gaat mijn eigen budget voor een gewone tuin te boven en daarom ben ik op zoek naar 
partijen die mijn initiatief willen steunen. Dat kan op diverse manieren. Enerzijds in de 
vorm van sponsorgelden en subsidies voor de aanleg van de tuin en bezoekersfaciliteiten. 
Anderzijds door op zoek te gaan naar donateurs van materialen en mensuren en advies 
over objecten die de andere zintuigen stimuleren. Voor het onderhoud ga ik op zoek naar 
vrijwilligers die dit project een warm hart toedragen en zich zouden willen verbinden aan 
de belevingstuin tuin.  
Ik zou het geweldig vinden als het lukt om deze bijzondere tuin in Limburg te realiseren: 
een belevingstuin die iets onvergetelijks te bieden heeft voor blinden en slechtzienden. Dit 
is voor mij de verwezenlijking van een lang gekoesterde wens. 
  
Met vriendelijke groet, Esther Crombag 
 



    3 Project 
 
3 a. Wat is de huidige situatie 
Omschrijf de huidige situatie. Voeg – indien van toepassing – foto’s toe van de uitgangssituatie 
als aparte bijlage bij uw aanvraag: 
 
In de periode 2017/2018 heeft Esther een vrijstaande woning laten bouwen op circa 600 
vierkante meter grond in een project van vier bouwkavels in de kern van Berg en Terblijt. De 
woning is eigendom van Esther Crombag, ze woont hier sinds oktober 2018. Het perceel van de 
Blindentuin ligt momenteel nog braak. 
 

 

 

 
 
 
 

 
3 b. Welk probleem wilt u aanpakken bij de uitvoering van uw project? 
Geef hier een korte toelichting met de context en noodzaak van het project: 
 
In Limburg bestaat geen soortgelijke initiatief gericht op de natuurbeleving van blinden en 
slechtzienden. De tuin die Stichting Blindentuin Zuid-Limburg wil realiseren zal in deze behoefte 
voorzien. 
 

 
  



3 c. Omschrijving van de projectdoelstelling 
Omschrijf de doelstelling. Omschrijf hieronder wat u met het project wilt bereiken en hoe dit 
bijdraagt aan het beleidsdoel uit het openstellingsbesluit van deze regeling: 
 
De belevingstuin van stichting Blindentuin Zuid-Limburg 
In Berg en Terblijt, Kleinstraat 2, rond de nieuwgebouwde woning van Esther Crombag wordt de 
Blindentuin Zuid-Limburg gerealiseerd.  
De tuin is speciaal voor dit doel ontworpen door Iny Frints van de Groenpraktijk. Iny heeft de 
wens van Esther om een blindentuintuin te maken, die past in het Limburgse landschap en die 
ze kan delen met lotgenoten vertaald naar een ontwerp. 
De tuin biedt een bijzondere beleving van de natuur voor blinden en slechtzienden. Voor iemand 
die niet kan zien gaat tuinbeleving niet om vergezichten, maar om de natuur van dichtbij. 
Natuur die je kan voelen, proeven en ruiken, niet de grootte van de tuin maar de intense 
beleving op de vierkante meter is wat dit project zo bijzonder maakt. 
 
Het doel van dit project is om in deze regio een belevingstuin voor blinden en slechtzienden te 
realiseren met het Limburgs landschap als thema. Tijdens het bezoek aan een tuin in Engeland 
heeft Esther ontdekt dat waarnemen met andere zintuigen dan de ogen ook een compleet beeld 
kan geven. Deze ervaring was een keerpunt in haar leven. Het idee achter deze Limburgse 
belevingstuin is om met andere blinden en zienden een soortgelijke en verrijkende ervaring en 
beleving te delen. 
 
De Blindentuin Zuid-Limburg draagt bij aan in ieder geval 2 doelen uit het openstellingsbesluit, 
te weten: 
 
- Versterken van de sociale cohesie door het actief betrekken van de lokale gemeenschap bij 

het ontwikkelen en uitbaten van omgevingskwaliteit, met landschap als bindende factor. 
- Maximale inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bij de actieve zorg voor de leefomgeving. 
 
De Blindentuin Zuid-Limburg is een bottom-up initiatief waarin ondernemer Esther Crombag in 
co-creatie met het bestuur van Stichting Blindentuin Zuid-Limburg, een projectgroep, 
vrijwilligers, adviseurs, bedrijven en organisaties uit de lokale gemeenschap samenwerkt aan de 
totstandkoming van een unieke en verrijkende belevingstuin. Dit initiatief geeft iedereen die dat 
wil – ongeacht leeftijd, opleiding of afkomst – de mogelijkheid om mee te doen en biedt burgers 
handelingsperspectief om een actieve rol in de buurt te spelen, elkaar te ontmoeten en te helpen 
en medeverantwoordelijk te nemen voor het welzijn van blinden en slechtzienden en hun 
naasten. 
 
Vrijwilligers werken mee aan de organisatie en planning, communicatie & PR, financiën, 
tuinonderhoud en verwelkomen als gastvrouwen en -heren de bezoekers van de tuin. 
 
De tuin wordt duurzaam ingericht en –onderhouden. Het tuinontwerp maakt op een creatieve 
manier gebruik van aanwezige landschapskwaliteiten. 
 

 
3 d. Uitvoering en realisatietermijn 
Beschrijf de projectactiviteiten per te onderscheiden fasen. Noem per activiteit de beoogde start- 
en einddatum en het beoogde resultaat van deze activiteit: 

Activiteit Start- en einddatum Resultaat 

Initiatieffase 

1. Ideevorming en 
onderzoek 

September- oktober 
2018 

Brainstormen en ideeëngeneratie, onderzoek 
naar vergelijkbare initiatieven in binnen- en 
buitenland, afbakening van het initiatief. 

Projectfase 

2. Projectgroep 
bemensen, stichting 

Oktober 2018 - 
heden 

Start van het project: projectplan incl. 
tuinontwerp, investeringsbegroting en 
exploitatiebegroting. 



oprichten en 
organiseren 

3. Financiering 
organiseren 

Oktober 2018 - 
heden 

Toereikende financiële middelen: aanvraag 
subsidies en sponsoring. 

4. Communicatie en 
PR organiseren 

Oktober 2018 - 
heden 

Draagvlak creëren bij omwonenden, gemeente 
en provincie. Ontwerp en realisatie van huisstijl, 
logo, website. Genereren van regionale en 
landelijke bekendheid. Organiseren van sponsor- 
en netwerkbijeenkomst. 

5. Vrijwilligers 
werven 

April 2019 -heden Een goed georganiseerd vrijwilligersteam voor 
organisatie en planning, communicatie en PR, 
financiën, tuinonderhoud, gastvrouwen en –
heren. 

6. Aanleg en 
inrichting van de tuin 

Na verstrekking 
subsidie herfst 2019 

Belevingstuin met bezoekersfaciliteiten. 

7. Vieren Voorjaar 2020 Feestelijke opening. 

8. Afronding 
projectfase en 
verantwoording 

Moment van opening Inhoudelijke en financiële eindrapportage. 

In gebruikname 

9. Beheer en 
onderhoud 

Vanaf eerste aanleg 
planning: najaar 
2019 

Een duurzaam beheerde tuin. 

10. Start Blindentuin Voorjaar 2020  Eerste reguliere rondleiding doelgroepen. 

 
 
3 e. Omschrijf de meetbare resultaten van uw project 
Omschrijf wat de concrete resultaten en producten zijn na afloop van het project: 
 
Het is niet mogelijk om te voorspellen hoeveel bezoekers de tuin zal trekken. We hebben de 
volgende inschatting gemaakt. Het tuinseizoen zal circa 30 weken duren. Esther zal 2 x per week 
een groep van 15 bezoekers ontvangen. Daarnaast zullen 4 evenementen per jaar worden 
georganiseerd met elk circa 40 deelnemers. Dat zijn 30 x 2 x 15 = 900 bezoekers & 4 x 40= 160 
bezoekers evenementen. Dat zijn in totaal 900 + 160 = 1060 bezoekers. 
In het jaarverslag zal worden gerapporteerd hoeveel gasten de tuin hebben bezocht.  
 
Een bezoek aan de Belevingstuin zal voor de gasten door middel van het ruiken, voelen, horen 
en proeven aan het Limburgs landschap onder leiding van ervaringsdeskundige en inspirator 
Esther Crombag een unieke belevenis zijn. De blinden maar ook zienden zullen ervaren dat 
waarnemen van de Limburgse natuur ook zonder te zien, zeer verrijkend en inspirerend is. 
 
De beleving van de bezoekers is moeilijk objectief te meten of te voorspellen. We streven naar 
blije en geïnspireerde gasten, zoals blinden en slechtzienden, personen uit hun naaste 
omgeving, overige doelgroepen en zorgprofessionals.  
De bezoekers worden actief uitgenodigd om hun ervaringen te delen via de Blindentuin website, 
Facebookpagina en Instagram. 
 

 
3 f. Meting resultaten 
Op welke wijze worden de resultaten getoetst/gemeten? Geef aan hoe u de doelstelling(en) en 
projectresultaten gaat meten: 
Omschrijving resultaat Wijze van meten/toetsen 



Blije en geïnspireerde gasten, zoals blinden en 
slechtzienden, personen uit hun naaste 
omgeving, overige doelgroepen en 
zorgprofessionals. 
Streefgetal bezoekers 1060 per jaar. 

Inhoudelijke reacties van gasten via 
gastenboek, e-mails, brieven, Facebook, 
website, Instagram, verhalen in media en 
registratie en rapportage van 
bezoekersaantallen in jaarverslagen. 

 
3 g. Risico’s en randvoorwaarden 
Hier kunt u uitwerken wat de risicofactoren op het niet behalen van de projectdoelstellingen zijn 
en beschrijf de aanpak om potentiële (negatieve) impact te beperken: 

Risico’s Mitigerende maatregelen 

1. Draagvlak in de buurt  Informatiebijeenkomst voor omwonenden. 
Voorlichtingsavond aan Dorpsraad Berg en 
Terblijt. 

2. Draagvlak bij gemeente en provincie Stichting Blindentuin heeft afgestemd met 
vertegenwoordigers van gemeente en provincie 

3. Projectsucces afhankelijk van Esther 
Crombag 

Esther Crombag (www.esthercrombag.nl) is 
een ervaren en veelgevraagde spreker voor 
inspiratiesessies voor overheden en 
bedrijfsleven.  

4. Organisatorisch risico De Blindentuin wordt ondersteund door een 
ervaren bestuur, professionele projectgroep en 
enthousiaste vrijwilligers 

5. Financieel risico 
 

Reële investerings- en exploitatiebegroting, 
budgettering o.b.v. offertes en budgetbeheer 

6. Vergunningen Projectgroep heeft de vergunningsplicht 
onderzocht. Het initiatief is niet 
vergunningsplichtig. 

 
 

     4 Maatregelspecifieke vragen 
 
4 a. Vergunningen en ontheffingen 
Geef aan welke wettelijke vergunningen voor de uitvoering van het project zijn vereist, en of 
deze al voorhanden dan wel tijdig (passend in de tijdsplanning) beschikbaar zijn: 
Er zijn geen vergunningen nodig 
 
Citaat mail team vergunningen gemeente Valkenburg d.d. 14 feb 2019: 
We hebben de vergunningcheck uitgevoerd voor het project Kleinstraat 12 en gebleken is dat de 
bouwwerken vergunningvrij gebouwd kunnen worden.  
Met vriendelijke groet,  
  
Roger Brouns|Team Vergunningen 
 
 

 
4 b. Draagvlak bij de gemeentelijke overheid 
Geef aan of en met welke functionarissen van de betrokken gemeente(n) u contact over het 
project heeft gehad waaruit blijkt dat de gemeente het project inhoudelijk ondersteunt: 
 
Hier verwijzing naar 
verklaring B&W Valkenburg aan de Geul betreffende cofinanciering 
 
 

 



 

5 Selectiecriteria 
Beschrijf hieronder hoe uw project bijdraagt aan de selectiecriteria van de betreffende 
maatregel. 
 
5 a. Bijdrage aan selectiecriterium Het project draagt bij aan de LOS-doelen 
Beschrijf en motiveer aan welke van de onderstaande doelen het project invulling geeft: 
 
o Het project leidt tot bewuster omgaan met landschap als basiskapitaal van de economie. 
o Het project leidt tot een economische impuls door samenwerking en integrale aanpak. 
o Het project leidt tot versterking van agrarische bedrijven met landschappelijke en 

maatschappelijke meerwaarde. 
o Het project versterkt de sociale cohesie door contact tussen bewonersgroepen en generaties. 
o Het project versterkt de publiek-private samenwerking (tussen bewoners, ondernemers en 

overheid). 
o Het project koppelt behoeften en vraag uit de stedelijke gebieden aan verdienmodellen op 

het platteland. 
o Het project leidt tot verbetering van wederzijds begrip en contacten tussen bewoners van 

stad en platteland. 
 

 
Het project geeft invulling aan de volgende LOS-doelen: 
 

 Het project leidt tot een economische impuls door samenwerking en integrale aanpak. 
 
Bij het ontwerp en de aanleg van de tuin zijn diverse lokale ondernemers betrokken zoals 
Tuinontwerper, hoveniers, aannemer tuinhuis & overkapping, stratemakers, 
grondverzetbedrijven, kunstenaars, leveranciers van mergel- en Kunradersteen, boomkwekerij 
en leveranciers kruiden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van expertise van diverse adviseurs 
t.b.v. organisatieadvies, oprichting stichting, communicatie en PR, financiering en boekhouding. 
De tuin is een bijzondere aanvulling in het recreatieaanbod van Zuid-Limburg en kan ook leiden 
tot spin-off voor horeca en toerisme. 
 

 Het project versterkt de sociale cohesie door contact tussen bewonersgroepen en 
generaties. 

 
In het project zullen vrijwilligers uit Berg en Terblijt en omgeving participeren als 
gastvrouw/heer, activiteiten ondernemen binnen het onderhoud van de tuin en de boekhouding, 
kleinschalige evenementen organiseren (concerten, voorleesmiddagen) en ondersteunen bij het 
geven van rondleidingen door Esther Crombag. 
 

 Het project leidt tot verbetering van wederzijds begrip en contacten tussen bewoners 
van stad en platteland. 

 
De blindentuin is niet alleen bijzonder omdat hij een unieke ervaring biedt voor visueel 
gehandicapten maar is ook aantrekkelijk voor ziende mensen van de stad en het platteland 
omdat er fauna en unieke landschapselementen uit Limburg op een bijzondere manier zijn waar 
te nemen (zien, voelen, proeven, ruiken). 
 
 

 
5 b. Bijdrage aan selectiecriterium Het project past binnen de LEADER-werkwijze 
Beschrijf en motiveer hoe het project invulling geeft aan de met LEADER beoogde effecten, aan 
de hand van de onderstaande criteria: 
 
o Het project is geïnitieerd vanuit de lokale gemeenschap (bottom-up) en wordt breed 

gedragen. 
o Het project leidt aantoonbaar tot samenwerking tussen bewoners, ondernemers en/of 

organisaties. 
o Het project dient doelen in meerdere sectoren of beleidsvelden. 
o Het project is innovatief voor Zuid-Limburg. 



 
Het project geeft invulling aan alle bovengenoemde selectiecriteria. 
 
Het project is geïnitieerd door Esther Crombag waarbij ze ondersteund wordt door vrijwilligers 
uit Zuid-Limburg. Ook de Dorpsraad van Berg en Terblijt en het vrijwilligersplatvorm Valkenburg 
en omstreken zijn betrokken. De bewoners van de Kleinstraat waar de tuin gelegen is dragen het 
initiatief een warm hart toe en willen graag hun bijdrage leveren aan dit project. 
In het project werken vrijwilligers, lokale ondernemers en non-profitorganisaties samen. 
Het project blindentuin raakt de beleidsvelden natuureducatie, sociale domein en 
gehandicaptenzorg. 
Er is nog geen blindentuin of vergelijkbaar initiatief in Limburg. 
 
 

 
5 c. Bijdrage aan selectiecriterium Het project is financieel en organisatorisch haalbaar 
Toon aan de hand van de onderstaande criteria aan dat het project financieel en organisatorisch 
haalbaar is: 
 
Stichting Blindentuin Zuid-Limburg, gebruikersovereenkomst en projectgroep 
 
Om de belangen van de Blindentuin en de persoonlijke belangen van Esther als privépersoon 
duidelijk te scheiden, transparantie te creëren rondom beheer en financiën en de tuin een 
duurzame toekomst te bieden is de Stichting Blindentuin Zuid-Limburg opgericht en is een 
gebruikersovereenkomst voor de periode van 10 jaar opgesteld over het gebruik van de grond 
die ten behoeve van de Blindentuin door Esther beschikbaar wordt gesteld (zie bijlagen). 
Esther Crombag is de voorzitter van de stichting en wordt ondersteund door een secretaris en 
een penningmeester. De subsidieaanvraag wordt gedaan door de Stichting Blindentuin Zuid-
Limburg. 
 
Ten behoeve van de initiatief en opstartfase van de Blindentuin is een projectgroep geformeerd. 
De projectgroep Blindentuin Zuid-Limburg heeft de volgende doelen: 

 de aanleg van de tuin te bedenken en te begeleiden 
 te werken aan een sluitende financiering voor aanleg en beheer 
 vrijwilligersgroepen te organiseren ten behoeve van  

o onderhoud 
o organisatie 
o ondersteuning van de rondleidingen 
o communicatie over het project vorm te geven door middel van een website, 

Facebook, Instagram en door publiciteit te genereren via lokale radio, tv en 
schrijvende pers 

 
o De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd. 
o De initiatiefnemers beschikken over voldoende expertise of hebben deze ingehuurd. 
o Het tijdpad voor de uitvoering is realistisch in verband met vergunningen en dergelijke. 

 
 
Het project is financieel en organisatorisch haalbaar omdat Esther Crombag en betrokken 
ondernemers en adviseurs bereid zijn mede te investeren in dit project. De gemeentelijke en 
provinciale overheid bevestigen dat dit project meerdere beleidsterreinen raakt en ziet de 
toegevoegde waarde van dit voor Limburg unieke project. 
De Rabobank Zuid-Limburg Oost & Rabobank Zuid-Limburg West hebben samen 10.000€ 
sponsorgeld toegezegd. De stichting is daarnaast in gesprek met potentiële sponsoren zoals het 
Elisabeth Strouven fonds, APG, VSB- en Oranje-fonds. 
Er is een deskundig projectteam geformeerd waarin vrijwilligers en professionals met voldoende 
expertise samenwerken. De stichting Blindentuin is opgericht, het stichtingsbestuur is 
samengesteld en de gebruikersovereenkomst is gereed. 
De investeringsbegroting en het bekostigingsmodel zijn gedetailleerd uitgewerkt. 
In de gesprekken met de gemeente Valkenburg is gebleken dat er geen knelpunten bestaan op 
het gebied van vergunningen of andere regelgeving. 

 
  



5 d. Bijdrage aan selectiecriterium Het project is efficiënt en doelmatig 
Beschrijf aan de hand van de onderstaande criteria waarom het project efficiënt en doelmatig is: 
 
o De investeringen en tijdsinzet zijn in balans met de verwachte resultaten. 
o Het project is overdraagbaar omdat de resultaten en ervaringen ook door anderen gebruikt 

kunnen worden. 
 

 
Het project is efficiënt en doelmatig omdat er zowel vrijwilligers als professionals betrokken zijn 
met voldoende expertise om van dit project een succes te maken.  
Esther heeft jarenlange ervaring in het geven van lezingen en inspirerende workshops en is zelf 
ervaringsdeskundige.  
De begroting is opgesteld met ondersteuning van een financieel adviseur.  
Het bestuur bestaat uit 3 ervaren professionals van de overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 
De betrokken overheden en potentiële sponsoren noemen het een project met een hoge 
gunfactor. De omgeving omarmt het initiatief. Dit enthousiasme zal zorgen voor een lokale 
betrokkenheid op de langere termijn. 
Het stichtingsbestuur heeft het voornemen uitgesproken om zich gedurende een periode van 5 
jaar aan dit project te verbinden, er is een gebruikersovereenkomst opgesteld voor de grond 
voor een looptijd van 10 jaar, en alle opgedane kennis zal beschikbaar worden gesteld aan 
vergelijkbare initiatieven in Nederland en de Euregio. 
 
 

 
 

    6 Overig 
 
6 a. Publiciteit en communicatie 
Beschrijf de activiteiten die u gaat uitvoeren op het vlak van communicatie en publiciteit: 
 
De blindentuin krijgt haar eigen website, een Instagram account en heeft reeds een eigen 
Facebook pagina. Esther is actief op sociale media en heeft vele volgers op Facebook en 
LinkedIn. Dit geldt ook voor de professionals en vrijwilligers die zich verbonden hebben aan het 
initiatief. 
De eerste verkennende contacten met de bouwers van de website, het lokale tv-station L1 zijn 
gelegd. Op de Facebook pagina wordt enthousiast gereageerd door belangstellenden en 
potentiële vrijwilligers. 
 

 
 
6 b. Wat wilt u verder nog vermelden over uw project? 
Vermeldt hier overige bijzonderheden. Is uw project bijvoorbeeld in eerdere openstellingen 
ingediend of haakt uw project aan bij andere lopende projecten? Of is er sprake van 
landsgrensoverschrijdende samenwerking? 
 
Om de toegevoegde waarde van dit project en de verhouding tussen de benodigde investering 
en de opbrengst goed te begrijpen is het van belang om inzicht te krijgen in de beleving van de 
blinde en slechtziende medemens. 
De beleving van een tuin door een blinde is niet gericht op het ervaren van grootsheid en 
weidsheid maar op de intense beleving door middel van horen, zien, ruiken en proeven binnen 
een beperkte oppervlakte waarbinnen een visueel gehandicapten en geblinddoekte zienden zich 
vrij en zelfstandig kunnen bewegen. 
 
In de bijlage “De Blindentuin Zuid-Limburg beschrijving van de tuin door ontwerpster Iny Frints 
van de Groenpraktijk Versie12-05-2019” wordt de inrichting van de tuin en de beleving voor niet 
ziende mensen beeldend beschreven. Het grafische ontwerp is te vinden in de bijlage 
“Blindentuin Zuid-Limburg schetsontwerp in kleur B&T V3”  
 

 
 
  



7. Bijlagen 
 
 
De volgende bijlagen dienen additioneel toegevoegd te worden bij de aanvraag, Voor uitleg wordt 
verwezen naar het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie: zie de website 
www.limburg.nl/subsidies, Actuele subsidieregelingen, Subsidieverordening 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3); 
 onderbouwing/specificatie van de begroting (verplicht); 
 bewijsstukken begroting/offertes. Indien niet aanwezig aangeven waar de bedragen op 

gebaseerd zijn (verplicht); 
 een bewijs van toezegging van de publieke cofinanciering c.q. verklaring cofinanciering POP3 

(verplicht) (deze verklaring is te vinden op onze website bij Documenten); 
 toezegging overige financiers of aangeven dat financiering is aangevraagd en daar de stand 

van zaken van (indien van toepassing); 
 samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing). Zie hiervoor artikel 1.6 van de 

Verordening; 
 bewijsstukken machtiging (indien van toepassing); 
 vergunningen. Indien niet aanwezig dient u aan te geven wat de stand van zaken is 

hieromtrent (indien van toepassing); 
 uittrekstel van de Kamer van Koophandel (verplicht); 
 verklaring van de belastingdienst inzake niet-verrekenbare dan wel niet compensabele btw 

(indien van toepassing); 
 overzicht van de inkomsten en/of besparingen als gevolg van de uitvoering van uw project 

(indien van toepassing); 
 verkenning naar mogelijk omgevingseffecten of de aanvraag van de vergunning (indien van 

toepassing); 
documenten aanbesteding (indien van toepassing). 


