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Raadsvragen   
van het raadslid dhr. W. Claassen (OAE) over bankjes in de 
openbare ruimte 
 
 
Het artikel in het ED van maandag 2 mei " Nu nog bankjes “ geeft nog maar 
eens duidelijk aan welke behoefte er leeft onder de mensen, vooral onder 
ouderen, om bij een bezoek aan de Eindhovense binnenstad even te kunnen 
gaan zitten om uit te rusten, te wachten, of een praatje te kunnen maken.  
Het OAE heeft bij de bespreking van de begroting 2016 op 3 november 2015 al 
een Senioren bankjes plan ingediend, waarin deze behoefte reeds aan de orde 
werd gesteld. Het verder verfraaien van onze binnenstad door het plaatsen 
van zitbankjes zal in belangrijke mate bijdragen aan sfeer en gezelligheid.  
Na toezegging van de wethouder, dat ook de rustbankjes pasten binnen de 
initiatieven uit de stad en dat daar actief mee aan de slag zou worden gegaan 
hebben wij, gezien ons vertrouwen in de wethouder, de motie niet in 
stemming gebracht. Helaas hebben wij tot onze spijt tot op heden niets meer 
gehoord.  
Vandaar onze vragen nu aan het college hierover.  
1.  Erkent u ook het belang van rustbankjes in de openbare ruimte?  
2.  Bent u het met ons eens dat in de stad onvoldoende , verantwoorde 

rustplekken zijn voor  ouderen of mensen die niet zo goed ter been 
zijn?  

3.  Bent u het met ons eens dat goede en voldoende bankjes en 
ontmoetingsplekken langs de looproutes in de openbare ruimte , de 
sociale binding in de stad verhoogt?  

4.  Wanneer gaat de wethouder zijn toezegging over de bankjes aan het 
OAE in uitvoering  nemen?  

5.  Is het dan niet interessant om te starten met een bankjesplan langs het 
“Bergenpad”?  

6.  Wilt u bij het ontwerp rekening houden met de ergonomische wensen 
van ouderen?  

7.  Is het wellicht een aardig idee om een prijs te verbinden aan het 
mooiste en ergonomisch verantwoord bankjesontwerp? Zo ja, bent u 
dan bereid deze prijsvraag uit te schrijven? Zo neen, waarom niet?  

 
Graag wachten wij uw antwoorden af.  
Hoogachtend  
W. Claassen 
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Eindhoven, 2 mei 2016 
  
Antwoord van burgemeester en wethouders 
  
1. Erkent u ook het belang van rustbankjes in de openbare ruimte?  

Wij zijn van mening dat bankjes in de openbare ruimte een belangrijke 
functie vervullen, zowel als rustpunt als ontmoetingsplek. 

 
2.  Bent u het met ons eens dat in de stad onvoldoende , verantwoorde 

rustplekken zijn voor  ouderen of mensen die niet zo goed ter been zijn?  
 Signalen daarover zijn bij ons niet bekend. In Eindhoven staan ruim 

3200 bankjes. Ook vanuit de ouderenbond en het Platform 
Gehandicapten Eindhoven hebben wij deze signalen niet gekregen. 

 
3. Bent u het met ons eens dat goede en voldoende bankjes en 

ontmoetingsplekken langs de looproutes in de openbare ruimte , de 
sociale binding in de stad verhoogt?  

 Ja, daar zijn wij het mee eens. Zie antwoord op vraag 1. Wij zijn wel 
van mening dat er alleen bankjes geplaatst moeten worden als hier 
behoefte aan is. 

 
4.  Wanneer gaat de wethouder zijn toezegging over de bankjes aan het 

OAE in uitvoering  nemen?  
 De toezegging tijdens de begroting bestond uit het inzicht geven in de 

stand van zaken rondom sponsoring van de openbare ruimte en het 
uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van sponsoring 
van bankjes en objecten in de openbare ruimte. Op  16 februari 2016 
heb ik u met een memo geïnformeerd over de stand van zaken en het 
plan van aanpak dat naar aanleiding van deze vraag is opgesteld. De 
afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 
sponsoring. Wij informeren u eind mei door middel van een 
raadinformatiebrief over de resultaten. 

 
5.  Is het dan niet interessant om te starten met een bankjesplan langs het 

“Bergenpad”?  
  Er wordt geen specifiek bankjesplan voor de stad opgesteld. We 

beschikken op dit moment al over een fijnmazig netwerk van banken 
en rustplekken. Als er signalen zijn dat er behoefte is aan een rustplek 
dan onderzoeken wij de mogelijkheid om een bank te plaatsen.  

 Langs het Bergenpad wordt in het kader van het ontwerp van het pad 
nog een bankje geplaatst.  

  
Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van zitbanken kost geld. 
We plaatsen daarom alleen banken op plekken waar ook echt behoefte 
is aan een bank. Daarbij wordt (in het kader van het betaalbaar houden 
van de stad) tevens in de omgeving gekeken of een zitbank op een 
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andere plek die niet gebruikt wordt, gebruikt kan worden om in de 
vraag te voorzien. Vanzelfsprekend vindt er ook altijd afstemming 
plaats met de buurt, omdat bankjes soms ook tot overlast kunnen 
zorgen. 

 
6.  Wilt u bij het ontwerp rekening houden met de ergonomische wensen 

van ouderen?  
 Wij houden rekening met de ergonomische wensen van ouderen. 

Hiervoor is in samenwerking met Denovo een aantal jaren geleden het 
zogenaamde ouderen bankje ontwikkeld, dat naar tevredenheid 
functioneert en op diverse plekken in het land wordt toegepast. Een 
groot deel van het aantal bankjes in Eindhoven betreft het 
ouderenbankje. Ze worden voornamelijk geplaatst in gebieden waar 
veel ouderen wonen/lopen. 

 
7. Is het wellicht een aardig idee om een prijs te verbinden aan het 

mooiste en ergonomisch verantwoord bankjesontwerp? Zo ja, bent u 
dan bereid deze prijsvraag uit te schrijven? Zo neen, waarom niet?  

 Omdat wij reeds over een bank beschikken die aan deze wensen 
voldoet (vraag 6) is een prijsvraag volgens ons niet nodig. Maar wij 
staan altijd open voor suggesties. Wethouder Torunoglu biedt aan om 
met u (en anderen geïnteresseerden) een rondje binnenstad te doen 
om te kijken welke ideeën u heeft en welke mogelijkheden er bestaan.  

 
 
Eindhoven, 17 mei 2016 
 
 


