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Peuterspeelzalen weer duurder  

Van een onzer verslaggeefsters  

TIEL - Of haar jongste telg naar de peuterspeelzaal kan, weet Jolanda van der Feijs niet. De begrotingsplannen 

van Tiel dwingen de Stichting Kinderopvang Tiel (SKT) de ouderbijdragen te verhogen met 15 procent.  

Van der Feijs heeft drie zonen, de middelste zit op peuterspeelzaal de Petteflet in Passewaaij. Haar oudste zit op 

de basisschool, de jongste is nog een baby. Ze is niet blij met de mogelijke verhoging: „Het is nu al prijzig. Alles 

wordt al duurder. Ik betaal 55,80 euro per maand. Misschien haal ik mijn kind wel van de peuterspeelzaal. Hij 

wordt in februari vier. De jongste heeft nog anderhalf jaar te gaan, maar als de prijzen zo hoog worden, weet ik 

niet of ik hem naar de speelzaal doe. Ik ga me niet in de schulden steken.“ 

 

Als de Tielse gemeenteraad akkoord gaat met het snijden in de subsidie op de peuterspeelzalen, zit er volgens 

directeur P.Pollmann van de SKT niets anders op dan de ouderbijdragen per 1 januari met 15 procent te 

verhogen. De tarieven liggen nu, afhankelijk van het gezinsinkomen, tussen de 14,91 en 63,49 euro per maand. 

 

Pollmann: „Ik heb de gemeente de verschillende scenario’s voorgerekend en toch is hiervoor gekozen.“ Hij sluit 

niet uit dat er ouders afhaken als de plannen doorgaan. De speelzalen voldoen aan een behoefte. Ook als de 

bijdragen omhoog gaan, zal er geen sprake zijn van leegloop, daarvoor zijn de wachtlijsten in Tiel veel te groot, 

al jaren zo rond de driehonderd peuters, vooral in Passewaaij (nu 127) en in Tiel-West (81). De SKT opent begin 

januari een nieuwe peuterspeelzaal aan de Passewaaijse Hogeweg bij de Prins Mauritsschool. Dit zal de druk op 

de wachtlijst met 69 kinderen terugbrengen. Daarnaast zijn er peutergroepen in Tiel die zonder subsidie draaien. 

Het Rozenpoortje in Tiel is hiervan een voorbeeld. Een peuter twee ochtenden laten gaan kost 57 euro. Een 

kleine verhoging komt er aan. Door de verhoging in Tiel wordt het, zeker voor ouders met een hoger inkomen, 

nog interessanter dan het al was on in de buurdorpen te kijken. Dat kan maar zo de helft schelen. De speelzalen 

in de regio hanteren namelijk een vast bedrag, dus niet inkomensafhankelijk, voor twee dagdelen. 

 

De Blokkendoos in Zoelen vraagt bijvoorbeeld 34 euro per maand. De bruggen in aanbouw over de A15 en 

Betuweroute remden de afgelopen anderhalf jaar de toeloop, maar W. van Ingen van de speelzaal verwacht nu 

weer een toename. „Ze zeggen meestal niet dat het om het geld gaat. De sfeer is hier goed en bij ons staat de 

hygiëne hoog in het vaandel.“ 

 

De gemeente Buren wil de tarieven voor alle speelzalen op één lijn brengen. J. Meijer is peuterleidster en 

bestuurslid van Heisa Hop in Lienden. Zij betreurt de verhoging die zij hierdoor moeten doorvoeren. „Wij willen 

de drempel het liefst zo laag mogelijk houden.“ Nu betalen ouders 30,50 euro per maand voor twee dagdelen, dit 

wordt per 1 januari 35 euro. „Het moet naar 37,50.“ Andere speelzalen in de gemeente, zoals De Vlinder in 

Beusichem, vragen dit bedrag al. 

 

’t Olifantje in Varik is goedkoop met 14 euro per dagdeel per maand, maar verhoogt dit per 1 januari met 2,50 

euro. Penningmeester J. van Hattem zegt dat ze gedwongen zijn door alle kostenverhogingen. Denk aan huur, 

materiaal en personeelskosten. De speelzalen in de omgeving hanteren soortgelijke tarieven, zegt ze. 

 

De tarieven van De Dreumeldoos in Meteren zijn al drie jaar hetzelfde, veertig euro voor twee ochtenden. Er zit 

een stijgende lijn in de subsidie van de gemeente Geldermalsen, dit dekt de kostenstijging, waardoor de tarieven 

niet omhoog hoeven. 


