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INITIATIEVEN VOOR VERSTERKEN IDENTITEIT, VERBETEREN IMAGO,- EN LEEFBAARHEID

In dit visiedocument worden de identiteit en imago versterkende verbetervoorstellen voor leefbaarheid in Millingen aan de Rijn beschreven.

1. BIZ Millingen Centrum

Voor de uitvoering van verbetervoorstellen uit het meerjarenplan 2020-2024 is tussen de gemeente Berg en Dal en de vereniging BIZ Millingen 
Centrum een uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringzone Millingen Centrum ondertekend. In de komende jaren streven we erna om niet 
alleen het winkelend publiek, recreanten en toeristen, maar zeker ook onze eigen bewoners met plezier naar de dorpskern te laten komen.               
De meerjarenplanning 2020-2024 is vertaald naar 4 pijlers:

1. De basis op orde

2. Centrale plek voor ontmoeting en verblijf

3. Gezamenlijke uitstaling en communicatie

4. Recreatief potentieel

2. Versterken ruimtelijke kwaliteit Millingen

Aan de hand van identiteiten van Millingen en dorpsbelangen worden verbetervoorstellen gedaan waarin tegemoet wordt gekomen aan de 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van verschillende belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De belangen kunnen zich 
voordoen op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel gebied. 

3. Lopende acties 2020

In 2020 wordt een start gemaakt met de uitvoering van het meerjarenplanning 2020-2024: het opfleuren van het centrum met zomerbeplanting en 
herfst- en winterbeplanting; het aanbrengen van sfeerverlichting en voortzetten van de winkeliersactie. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de 
haalbaarheid voor het oprichten van een museum en het uitzetten van een wandelroute “Millingen in oude beelden”. 

4. Oproep & contact

Door uitvoering van gerichte acties zal Millingen meer op de kaart worden gezet en stralen! Laten we met z’n alle ons best doen zodat Millingen 
weer de status van “Parel van Gelderland” verdient.



INHOUDSOPGAVE

BIZ MILLINGEN CENTRUM

● Wat is BIZ Millingen Centrum?

● Begrenzing BIZ Millingen Centrum

● Pijlers meerjarenprogramma 2020-2024 - Basis op orde

● Pijlers meerjarenprogramma 2020-2024 - Centrale plek voor             

ontmoeting en verblijf      

● Pijlers Meerjarenprogramma 2020-2024 - Gezamenlijkheid in 

uitstraling en communicatie 

● Pijlers Meerjarenprogramma 2020-2024 - Recreatief potentieel



WAT IS BIZ MILLINGEN CENTRUM

De aanleiding voor het opzetten van BIZ Millingen Centrum was de hoeveelheid leegstaande panden in Millingen en met name het 
centrum. De opkomst van online winkelen zet winkelgebieden onder druk. Ook dat van Millingen! Met gerichte acties kan het 
winkelgebied toekomstbestendig worden gemaakt voor ondernemers en dorpsgenoten. 

Een aantal ondernemers hebben het initiatief genomen om de mogelijkheid voor een gebiedsgericht ondernemingsfonds te 
onderzoeken. Voor de instelling van een bedrijveninvesteringzone (BIZ) heeft de gemeente een draagvlakmeting georganiseerd onder
de ondernemers in het centrum. De verplichte draagvlakmeting gaf aan dat 77 procent van de stemmen vóór oprichting van de BIZ was. 
Dit voldeed aan de eis, dat volgens de wet minstens twee derde voor moet stemmen. Hierdoor worden de ondernemers in Millingen
centrum in staat gesteld om de concurrentiekracht van het centrum te versterken door het centrum aantrekkelijker te maken. Een 
positieve bijdrage die moet gaan leiden tot een groei van de bestedingen en het behoud van werkgelegenheid en voorzieningen zoals 
winkels, horeca en maatschappelijke zorg.

De Vereniging BIZ werkt nauw samen met de Millingse Ondernemers Vereniging, Stichting Toerisme en Recreatie (STER) en de 
gemeente Berg en Dal aan versterking van het centrum. 
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BEGRENZING BIZ MILLINGEN CENTRUM

Heerbeen 95-127  

Heerbaan 124-186

St. Anthoniusplein 8

Burgemeester Eijckelhofstraat 1-17 

Burgemeester Eijckelhofstraat 2-20 

Prins Bernhardstraat 1-15

Kastanjeplein

Irenestraat 2–4

Van Lijdenstraat 1-2



PIJLERS MEERJARENPROGRAMMA 2020-2024 - BASIS OP ORDE

Verbetervoorstellen

● Sfeerverlichting in het centrum 

● Goede parkeergelegenheid voor bezoekers en werknemers centrum

● Toegankelijkheid minder mobiele consument optimaliseren

● Aanbrengen foto’s op ramen van leegstaande panden

● Tijdelijke bestemmingen leegstaande panden

● Verlichten Sint-Antonius Paduakerk en D’n Ienloop



PIJLERS MEERJARENPROGRAMMA 2020-2024 - CENTRALE PLEK VOOR ONTMOETING EN VERBLIJF

Verbetervoorstellen

● Inrichten gemeenschappelijke plek die uitnodigt om te verblijven

● Plaatsen van infopanelen met historische verwijzingen 

● Integreren van speelse elementen (water, fonteinen, klimtoestellen) 

● Voldoende zitplekken

Impressies inrichten centrale plek  



PIJLERS MEERJARENPROGRAMMA 2020-2024 - GEZAMENLIJKHEID IN UITSTRALING EN COMMUNICATIE

Verbetervoorstellen

● Voortzetten succesformule van de winkeliersactie

● Opfleuren centrum met bloemen

● Toegangen centrum markeren

● Organiseren evenementen

● Eenheid in uitstaling panden en onderneming gerelateerde objecten

● Eenduidige uitstraling fysieke ruimte: 
● (Her)inrichten wegprofiel in uniforme bestratingsmaterialen   
● Toepassen van authentiek wegmeubilair en lichtmasten
● Uitgekiende beplanting die het hele jaar uitstraling geeft

● Gezamenlijke marketing



PIJLERS MEERJARENPROGRAMMA 2020-2024 - RECREATIEF POTENTIEEL

Verbetervoorstellen

● Fiets- en wandelroutes beter door het centrum leiden 

● Bij recreatieve bezoekdoelen en strategische plaatsen verwijzingen creëren naar voorzieningen in centrum

● Wegen vanaf de dijk optisch geleiden naar het centrum 

● Samenwerking met recreatieve en toeristische ondernemingen en de Stichting Toerisme En Recreatie (STER)
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INHOUDSOPGAVE

VERSTERKEN RUIMTELIJKE KWALITEIT MILLINGEN

● Wat maakt Millingen zo bijzonder

● Identiteiten en dorpsbelangen

● Dorp aan rivier de Rijn

● Grensdorp

● Aantrekkelijk landschap 

● Dorp met een rijk (Romeins) verleden

● Dorpse sfeer

● Rijk verenigingsleven en hechte samenleving

● Woningvariatie, openbare ruimte, veiligheid en bereikbaarheid

● Detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke zorg

● Toerisme

● Aandacht voor en herkenbaarheid van Millingen



WAT MAAKT MILLINGEN ZO BIJZONDER

Millingen met haar rijk Romeins verleden heeft een bijzondere geografische ligging aan rivier de Rijn, de Duitse   

grens en natuurontwikkelingsgebied “De Gelderse Poort”. 

Vanuit vogelvlucht lijkt het dorp geïsoleerd en afgesloten van de buitenwereld. Niets is minder waar! De 

gemeenschap kenmerkt zich als een hechte samenleving dat bruist van activiteiten. Er wordt veel 

georganiseerd en voor veel evenementen worden gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken.            

Millingenaren zijn actief, betrokken en ondernemend. De meeste dorpsgenoten sporten en ontspannen in

Millingen en een behoorlijk aantal werkt in Millingen of heeft een eigen onderneming. 



IDENTITEITEN EN DORPSBELANGEN

IDENTITEITEN Dorpsbelangen

● Dorp aan rivier De Rijn ● Woningvariatie, openbare ruimte, veiligheid en bereikbaarheid

● Grensdorp ● Detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke zorg 

● Aantrekkelijk landschap ● Agrarische sector, handel, bouw en industrie

● Dorp met een rijk (Romeins) verleden ● Toerisme

● Dorpse sfeer

● Hechte samenleving

● Rijk verenigingsleven

Aan de hand van bovengenoemde identiteiten en dorpsbelangen worden hierna suggesties aangedragen waarin 

Millingen geadviseerd wordt te investeren om haar identiteit, imago en leefbaarheid te versterken.



DORP AAN RIVIER DE RIJN

Door het vergroten van de hoogwaterveiligheid en de afname 
van rivier gebonden activiteiten is Millingen letterlijk achter de 
dijk komen te liggen. In feite ligt Millingen met de rug naar de 
rivier toe. Er zijn zeker kansen om de verbinding met de rivier te 
maken. De ruimte tussen de rivier en de dijk kan deels ook 
worden benut. Deze specifieke ligging kan ook kansen bieden 
aan recreatie,- werk- en woongelegenheid. 

In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan dit 
worden vertaald naar:
● Verbinding maken tussen rivier, dijk, voetveer en centrum.
● Inzet van een autoveer en/of watertaxi.
● Aanleg van rolstoelvriendelijke wandelroute en recreatieve

voorzieningen in de uiterwaarden.
● Aanleg van een jachthaven en/of nevengeul in combinatie 

met aanmeren van historische schepen.
● Stimuleren van vormen van bedrijvigheid die de karakteris-

tieken van de rivier juist versterken.
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GRENSDORP

In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan dit worden vertaald naar:
● Het markeren van de oude grensovergang met een grenswachtershuisje met grenspaal uitgevoerd in cortenstaal. Dit als herinnering

aan vervlogen tijden waarin douaniers de grens bewaakte.

Millingen ligt helemaal aan het oostelijke puntje van de Limes nog net op Nederlandse bodem. Door het openstellen van de grenzen is 
de grens tussen Millingen en Bimmen vervaagd. Als je nu bij Bimmen de grens overgaat heb je niet meteen het gevoel dat je de grens 
passeert en Nederland binnen komt. Dit besef heb je ook als je van Millingen de grens overgaat richting Duitsland.  



AANTREKKELIJK LANDSCHAP

Millingen ligt in een aantrekkelijk rivierlandschap. De 
omgeving is bij veel natuurliefhebbers en recreanten 
geliefd. De schatten aan cultuurhistorische– en 
archeologische waarden die het landschap herbergt 
horen behouden en toegankelijk te blijven.
Het is bijzonder dat we in een groene oase wonen, 
langs een druk bevaren dynamische rivier. 

In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan 
dit worden vertaald naar: 
● Een bijdrage leveren aan behoud van dit landschap

door gerichte onderhoud– en schoonmaakacties op 
touw te zetten.

● Het organiseren van educatieve activiteiten.
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DORP MET EEN RIJK (ROMEINS) VERLEDEN

Als dorp mag je pronken met een rijk verleden. Millingen heeft zo’n verleden en een mooie Romeinse historie. Veel karakteristieke 
gebouwen, buurtschappen, industrie en landschapselementen zijn verloren gegaan. Van de vergane glorie is veel op foto, film en schrift 
vastgelegd.  Maak hiervan gebruik en oude tijden kunnen weer herleven. 

In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan dit worden vertaald naar: 
● Plaatsen van cortenstaal informatiepanelen op markante plaatsen in het dorp. Die panelen beelden de geschiedenis van ons dorp aan de 

hand van foto’s en begeleidende tekst af. Koppel hier een wandeltocht “Millingen in oude beelden” aan, waardoor vervlogen tijden weer
herbeleefd kunnen worden. 

● Een museum inrichten met historisch materiaal uit het Erfgoed in Leiden of uit privé collecties in bijvoorbeeld Kulturhus “Den Ienloop” of
in één van de leegstaande panden in het centrum.  

● Onderzoek naar het terughalen van de Liburna naar Millingen en plaatsen op een markante locatie in het dorp.
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DORPSE SFEER 

Millingen heeft een dorpse sfeer met als kenmerken: ruimte; laagbouw; 
kleinschaligheid; geborgenheid; veel groen en een verscheidenheid aan 
variatie in (monumentale) woningen. De  ingrediënten zijn er, maar 
kunnen beter met elkaar worden verbonden. 

In het centrumgebied, het dorp en directe omgeving liggen genoeg 
mogelijkheden om eigenheid en sfeer te creëren:

1.  In het centrumgebied:
● Met het creëren van een gezellige centrale plek waar je elkaar kunt 

ontmoeten, winkelen of recreëren.
● Met het organiseren van seizoensgebonden buitenactiviteiten in de 

zomer in samenwerking met de plaatselijke horeca.
● Met laagdrempelig maken van tijdelijke huisvestiging in leegstaande

panden voor kunsttentoonstelling, werkruimte of streekmuseum.
● Zorgen voor eenduidige uitstraling van de fysieke ruimte door het 

toepassen van: 
● Uitgekiende beplanting die het hele jaar uitstraling geeft: hanging 

baskets, bloemfonteinen en bloembakken met zomer en herfst,-
en winterbeplanting.

● Authentiek wegmeubilair (bijvoorbeeld lantaarns, banken, 
bewegwijzering, fietsenrekken).

● Voldoende (sfeer)verlichting in het centrum in de winter en na 
zonsondergang.

● (Her)inrichten van het wegprofiel in oude bestratingsmaterialen 
met aandacht voor een veilige en vlotte verkeersdoorstroming.              

● Een parkeerplan voor bezoekers en werknemers van het centrum. 
● Eenheid in uitstraling panden en gerelateerde objecten.
● Foto’s op ramen van leegstaande panden.

2.  In het dorp en directe omgeving:
● Versterk de verbinding tussen de verschillende woonwijken en  

het centrum en het omliggende landschap.
● Meer groen als verbinder en om de leefbaarheid te vergroten.



RIJK VERENIGINGSLEVEN EN HECHTE SAMENLEVING

Verenigingen vervullen een belangrijk sociale taak in de 
dorpsgemeenschap en brengen mensen dichter bij 
elkaar. Veel verenigingen zijn actief op cultureel, sociaal, 
sportief en recreatief gebied. Veel activiteiten in 
Millingen worden door vrijwilligers van verenigingen 
georganiseerd. Hiermee zijn verenigingen één van de 
belangrijkste pijlers voor de  bruisende gemeenschap.

Diverse initiatiefnemers organiseren uiteenlopende 
evenementen, koesteren onze tradities en het Millings 
dialect. Zij vervullen een belangrijke bijdrage aan het 
behoud van culturele aspecten en welzijn. Een aantal 
voorbeelden zijn: Dag van Historisch Vervoer; Sport- en 
Muziekshows; Koningschieten; Fladderschieten;  
Oranjefestijn; De carnavalsoptochten, Kermis, Switch 
Volleybal Toernooi en het uitbrengen van het Millings 
jaarboek.

In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan 
dit worden vertaald naar: 
● Het stimuleren van samenwerkingen tussen vereni-

gingen door het aanstellen van coördinatoren en 
het bijhouden van een activiteiten kalender.
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WONINGVARIATIE, OPENBARE RUIMTE, VEILIGHEID EN BEREIKBAARHEID

Wonen in een veilige, vriendelijk ogende straat verhoogd vanzelf-
sprekend het woon- en werkplezier. Het welzijn van de inwoners en 
ondernemingen kan worden vergroot met respect voor de directe 
omgeving en aandacht voor de aanwezige cultuurhistorische 
waarden.

In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan dit worden 
vertaald naar: 
● Beleid binnen de gemeente afstemmen op woningaanbod dat 

past bij de draagkracht van de bewoners en tegemoet komt aan 
de wooneisen in iedere levensfase.

● Het aanpakken of tegengaan van verloedering van een woonwijk
● Bewoners mee laten denken over de inrichting –en herinrichting  

van een straat of woonwijk.
● Betere bereikbaarheid van Millingen en veilige ontsluiting van de 

Heerbaan.
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DETAILHANDEL, DIENSTVERLENING EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Om zelfvoorzienend te blijven is behoud en ontwikkeling van detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke zorg een pré. 
Inwoners hebben een belang bij een gevarieerd winkelbestand, goede ouderenvoorzieningen, voorzieningen voor jeugd en jongeren, goed 
onderwijs, passende zorg en goed openbaar vervoer. 
In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan dit worden vertaald naar: 

● Het in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid door te streven naar behoud en uitbreiding van het huidige
winkelbestand, dienstverlening en maatschappelijke zorg dat past bij de draagkracht van de inwoners en tegemoet komt aan de vraag
van de inwoners. 
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AGRARISCHE SECTOR, BOUW, INDUSTRIE EN HANDEL

Het beleid richten vanuit sociaal economisch belang op behoud van de bestaande 
arbeidsmarkt en de kansen voor stimulering van schaalvergroting.

In de lijn van het meerjarenprogramma 2020-2024 kan dit worden vertaald naar:  
● Stimuleren van vormen van bedrijvigheid die passen binnen het vigerend beleid en 

planologische ontwikkelingsruimte waar met respect voor de aanwezige landschappelijke 
kwaliteit aan bedrijfsvoering wordt gedaan.

● Stimuleren van duurzame bedrijfsvoering
● Verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Molenveld
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TOERISME

Toerisme is een potentieel interessante inkomstenbron 
voor Millingen. De ligging van Millingen aan de grens, 
aan de druks bevaren rivier van West Europa in 
natuurontwikkelingsgebied “De Gelderse Poort” maakt 
het dorp en de omgeving interessant voor toeristen en 
recreanten. Doordacht blijven investeren in behoud en 
ontwikkeling draagt bij aan het versterken van het 
toeristisch imago.

In de lijn van het Meerjarenprogramma 2020-2024 kan 
dit worden vertaald naar:  
● Fiets- en wandelroutes door het dorp te leiden.
● Bij recreatieve bezoekdoelen en op strategische 

plaatsen verwijzingen creëren naar voorzieningen in 
en om het centrum.

● Voorzieningen te treffen die fietsers en wandelaars 
van de dijk en uit de Millingerwaard naar het 
centrum trekken.
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AANDACHT VOOR EN HERKENBAARHEID VAN MILLINGEN

Vestig aandacht op bijzondere Millingse informatie en herkenning van de 
toegangen naar  Millingen, het centrum en bedrijventerrein Molenveld door op 
markante plaatsen de geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken aan de 
hand van foto’s en begeleidende tekst. Denk hierbij aan Buurtschappen 
(o.a. Bloedakker, Klein Amerika, Pals en Zeeland), Grensovergang, Dijkcafés, 
Gasthuis St. Jan de Deo, Molen Herfkens,  Patronaat, Pensionaat en 
Riviergezichten

Impressies markeringen en informatiepanelen 



INHOUDSOPGAVE

LOPENDE ACTIES 2020

● 2020 Bloemenplan

● 2020 Zomerbeplanting

● Zones hanging baskets aan lantaarnpalen

● Plaatsen trio bloemfonteinmasten 

● Locaties cortenstaal bloembakken

● 2020 Sfeerverlichting en herfst- en winterbeplanting

● 2020 Onderzoeken oprichten museum en wandelroute 

“Millingen in oude beelden”



2020 BLOEMENPLAN

Het bloemenplan fleurt het centrumgebied op en legt een verbinding tussen de dijk en het centrum. 

Het verfraaien met bloemen leidt tot

● Verbetering van het imago van Millingen 

● Vergroting van aantrekkingskracht op winkelend publiek en horeca bezoekers

● Bevordering van een gezond, veilig en prettig woon-, leef- en werkmilieu

● Prettige langere verblijfsduur in het centrumgebied

● Vermindering leegstand en criminaliteit 

● Bevordering van de biodiversiteit

● Een fraaie routebegeleiding van dijk naar centrum

Impressies hanging baskets en bloembakken 



2020: ZOMERBEPLANTING

In het centrum worden hanging baskets aan de lantaarnpalen gehangen, een aantal trio bloemfonteinmasten en grote 
cortenstaal bloembakken geplaatst voor een dynamisch straatbeeld. In de straten vanaf de dijk richting het centrum 
komen ook hanging baskets aan lantaarnpalen te hangen. 

Er is gekozen voor sterke eenjarige planten, die vanaf half mei tot eind oktober rijk bloeien. Bloemen met een groot 
volume, die weinig onderhoud vragen omdat ze zelf ruiend zijn. De baskets zijn gemaakt van duurzaam polyethyleen 
met een waterreservoir van 10 liter. Dit vergemakkelijkt het watergeven.

De Geranium, Surfinia, Bidens en Ipomea zijn goed bestand tegen de hitte en zorgen voor een enorme bloemenzee.

Geranium rood/lila Surfinia gemengd Bidens “Gold Star” Ipomea



ZONES HANGING BASKETS AAN LANTAARNPALEN

BIZ Millingen Centrum

● Heerbaan: vanaf Kolibripad tot Wilsonstraat ---> Twinbak met Geranium, Surfinia en Bidens (20 st) 

● St. Anthoniusplein ---> Twinbak met Geranium rood/lila (1 st) 

● Burgemeester Eyckelhofstraat: vanaf Heerbaan tot John van de Zand Woonmode  ---> Twinbak met Geranium rood/lila  (7 st)

● Kastanjeplein  ---> Twinbak met Geranium en Bidens (3 st)

● Prins Bernhardstraat: vanaf Heerbaan tot Arno’s Haarmode  ---> Twinbak met Geranium rood/lila (3 st)

● Irenestraat: vanaf Heerbaan tot Arno’s Haarmode ---> Twinbak met Geranium rood/lila (2 st)

● Van Lyndenstraat: vanaf Heerbaan tot Zalmstraat ---> Twinbak Geranium rood/lila (3 st) 

● Parkeerplaats Albert Heijn van den Hatert  ---> Twinbak met Geranium en Bidens (3 st)

● Parkeerplaats Aldi ---> Twinbak met Geranium en Bidens (3 st)

Buiten BIZ Millingen Centrum

● St. Willibrordstraat : vanaf St. Anthoniusplein tot Kastanjeplein---> Twinbak met Geranium rood/lila (3 st)

● St. Anthoniusplein ---> Twinbak met Geranium rood/lila (6 st) 

● Schoolstraat ---> Twinbak met Geranium rood/lila (2 st) 

● Zeelandsestraat ---> Twinbak met Geranium rood/lila (2 st) 

● Heerbaan: Grensovergang ---> Twinbak met Geranium, Surfinia en Bidens (2 st)

Verbinding dijk met centrumgebied

● Burgemeester Eyckelhofstraat: vanaf John van de Zand Woonmode tot Steenstraat  ---> Twinbak met Geranium rood/lila (11 st)

● Rijndijk: vanaf Steenstraat tot Koffie en Eethuis “De Gelderse Poort” ---> Twinbak met Geranium rood/lila (3 st)

● Van Lyndenstraat: vanaf Rijndijk tot Prins Bernhardstraat ---> Twinbak met Geranium rood/lila  (5 st)

● Zalmstraat: vanaf Rijndijk tot Van Lyndenstraat ---> Twinbak met Geranium rood/lila (5 st)   

In 2020 worden de hanging baskets conform bovenstaand assortiment aangeplant. Vanaf 2020 kunnen de hanging baskets met een ander assortiment aangeplant worden. 

Impressie hanging baskets aan lantaarnpalen als optische geleiding



PLAATSEN TRIO BLOEMFONTEINMASTEN

● Heerbaan – Kolibripad ---> Geranium, Sulfinia en Ipomoea 

● Heerbaan – Slagerij Kees van der Velden / Mol Optiek ---> Geranium, Sulfinia en Ipomoea 

● Heerbaan – In het beplantingsvak rechts van het oorlogsmonument ---> Geranium, Sulfinia en Ipomea 

● Heerbaan – Voor het fietsenrek van de Aldi ter hoogte van de bushalte ---> Geranium, Sulfinia en Ipomea 

● Heerbaan – In het beplantingsvak van het Kastanjeplein ---> Geranium, Sulfinia en Ipomea 

● Hoek Heerbaan – Sint Willibrordstraat ---> Geranium, Sulfinia en Ipomea 

● Sint Willibrordstraat – In de nabijheid van de hoofdingang Het Gasthuis ---> Geranium, Sulfinia en Ipomea

In 2020 worden de florabakken conform bovenstaand assortiment aangeplant. Vanaf 2020 kunnen de florabakken met een ander assortiment aangeplant worden. 

Impressie trio bloemfonteinmast  



LOCATIES CORTENSTAAL BLOEMBAKKEN

● Heerbaan – Op de tegelverharding voor het Heilig Hartbeeld (1 st) 

● Heerbaan – Op het trottoir tegenover Cas Blom 100x100x80 (1 st) 

● Heerbaan – Op het bordes parkeerplaats Den Ienloop 150x50x60 (4 st) 

● Heerbaan – Op het trottoir voor bij wooncomplex ‘t Stupke 100x100x80 (2 st) 

● Heerbaan – Op het pleintje ter hoogte van dokterspraktijk Milbergen 100x100x80 (2 st) 

● Heerbaan – Op de tegelverharding tussen OEV en voormalige super 100x100x80 (2 st) 

Beplanting: eenjarige planten gecombineerd met kuipplanten en/of meerstammige bomen met onder beplanting

Impressies cortenstaal bloembakken met beplanting   



2020 SFEERVERLICHTING EN HERFST- EN WINTERBEPLANTING

Fleur, kleur en warmte tijdens de donkere dagen.

Sfeerverlichting

Met doordachte sfeerverlichting, verandert het donkere straatbeeld in de wintermaanden

in een sfeervolle en gezellige oase voor het winkelend publiek, toeristen en omwonenden. 

Hanging baskets en bloembakken met herfst- en winterbeplanting

Door een uitgekiend assortiment is het mogelijk vanaf november tot en met half mei 

een onderscheidend en sfeervol beeld te creëren.

Impressies sfeerverlichting en hanging baskets met herfst- en winterbeplanting.



2020 ONDERZOEKEN OPRICHTEN MUSEUM EN WANDELROUTE MILLINGEN IN OUDE BEELDEN 

Samen met de gemeente en Stichting Toerisme en Recreatie (STER) onderzoeken of er een museum ingericht kan 
worden met historisch materiaal uit het Erfgoed in Leiden of uit privé collecties in Kulturhus “Den Ienloop” of in één 
van de leegstaande panden in het centrum.  

Samen met de gemeente en STER onderzoeken of er op markante plaatsen in het dorp cortenstaal informatiepanelen 
geplaatst kunnen worden. Die panelen beelden de geschiedenis van ons dorp aan de hand van foto’s en begeleidende 
tekst af. Hieraan wordt een wandeltocht gekoppeld “Millingen in oude beelden”, waardoor vervlogen tijden weer 
herbeleefd kunnen worden. 



INHOUDSOPGAVE

OPROEP & CONTACT

● Oproep & contact vereniging BIZ Millingen Centrum



OPROEP & CONTACT VERENIGING BIZ MILLINGEN CENTRUM

VRIJWILLIGER WORDEN OM AAN EEN OF MEERDERE VAN ONZE MOOIE PROJECTEN MEE TE WERKEN?

Ben jij de vrijwilliger met groene vingers? 
Je levert een bijdrage aan een fleurig en kleurig centrum.

Beschikbaar: gemiddeld 1 keer per week om de hanging baskets in het centrum van Millingen en de straten vanaf de dijk naar het 
centrum water te geven en te bemesten. 

Periode: van half mei tot eind oktober.

Aanmelden: laat het ons weten via: bizmillingen@gmail.com

Word vrijwilliger BIZ! 
Ben je creatief en innovatief dan zoeken wij jou als vrijwilliger om aan de slag te gaan met één of meerdere verbetervoorstellen voor 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Millingen. 

Kun je een bijdrage leveren aan de identiteit en het imago voor de verbetering van leefbaarheid in Millingen aan de Rijn stuur dan jouw 
gegevens en welke bijdrage jij hieraan kunt leveren per mail naar bizmillingen@gmail.com.

mailto:bizmillingen@gmail.com
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