STADSBANKJES
Advies

De wethouders Parbhudayal en De Mos werken aan een plan voor meer zitbankjes in de openbare
ruimte. In dat kader willen de beide wethouders meer informatie op welke plekken er momenteel
wel bankjes zonder rugleuning staan en waar idealiter wel een rugleuning gewenst is.

De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) wil graag aan het verzoek voldoen om de beide wethouders
te voorzien van informatie. Wel heeft SOC gemeend om de vraagstelling wat breder te trekken en
allereerst te inventariseren waar op dit moment behoefte bestaat aan plaatsing aan bankjes in de
openbare ruimte en aan welke eisen moeten bankjes voldoen.

Voorwaarden zitelementen
Voorall heeft in de zomer van 2012 daarover een rapport uitgebracht en daarin staat dat een
zitelement, om ook echt bruikbaar te zijn, niet te laag moet zijn. Dat betekent dat de zithoogte
tussen 45 en 55 centimeter moet zijn. Een armleuning is onmisbaar bij het gaan zitten en bij het
opstaan.
Suggestie vanuit de aangesloten organisaties van SOC: Fabrikanten een aantal modellen laten
presenteren in een openbare ruimte, bijv. het Atrium, om de mensen de mogelijkheid te bieden de
zitelementen/bankjes te beoordelen op functionaliteit.
Oproep
SOC heeft in een aantal wijkbladen een oproep gedaan om met suggesties te komen waar men graag
een bankje zou willen. In de loop van december zijn enkele tientallen reacties gekomen.
Hieronder is een selectie/bloemlezing van deze suggesties/wensen opgenomen. Veelal zeer concrete
voorstellen.
1. Het gaat ons om de "Groene Schenk": op het pad langs het Albertina Agnespad staan 2 kapotte
bankjes en op het Emiliapad mag wel een bankje komen.

-

Opmerking: Stuyvesantstraat t.h.v. De Vriesstraat staan wel leuke bankjes maar zonder
(arm)leuningen

2. Op de hoek van de Marterrade en de Wezelrade staat een basisschool, hieraan grenst een groot
speelterrein.
Toelichting : De vele bankjes aan de kant van de basisschool gebruiken zij niet. Die worden gebruikt
door de ouders en kinderen zelf. Het zou zo leuk zijn als er aan de andere kant een bankje komt waar

ouderen gebruik van kunnen maken. Daar waar je oversteekt om de winkels te bereiken. Zo kunnen
zij ook gebruik maken van het terrein. Het is voor veel ouderen best een stuk lopen om de winkels te
bereiken. Een stop onderweg zou dan heel welkom zijn.
3. Ik zou graag bankjes zien op de Haagse markt. De markt is best groot en als je wat
gezondheidsproblemen hebt of je bent wat ouder is het prettig om tussendoor even te kunnen zitten
zonder dat je verplicht bent een consumptie te nuttigen.

4. Graag zouden wij op 2 locaties bankjes willen zien; Allereerst in het winkelcentrum Ypenburg.
Op het Spui voor de ingang van de Bibliotheek en Stadhuis omdat deze plek wordt gezien als instap
en uitstap locatie voor de Taxibus waarvan veel ouderen gebruik van maken notabene moeten
ouderen heel lang op hun benen staan om te wachten op de Taxibus.
5. Weigeliaplein
Aan de linkerkant bij nr.27 en lager zou het heel fijn zijn als daar bankjes geplaatst zouden worden.
Tegenover nr 70 en hoger staan wat banken, maar omdat het plein veel bezocht wordt en ook de
bewoners veel gebruik maken van de banken, zou het fijn zijn als aan de kant van nr.27 ook banken
komen.
6. Mijn man en ik missen vooral bankjes in de Westduinen. Wij wandelen daar graag, maar willen ook
af en toe even rusten onderweg.

7. Ik woon op Kijkduin aan het Deltaplein en dat er geen bankjes zijn bv in de duinen bij het
schelpenpad of bij de trappen. Ik begrijp dat dit ook vanwege de verbouwing op Kijkduin is, maar de
veelal oudere bewoners zien toch graag wat banken terug. Al zijn het maar een aantal verplaatsbare
vanwege de verbouwing.
8. Mijn moeder (98) en veel oudere mensen wonende op de Meppelweg e.o. missen erg het bankje
op de Meppelweg/Maartensdijklaan met uitzicht over de sloot. Het is een mooie, even uitrusten,
plek voor ze boodschappen gaan doen op het Almeloplein.
9. Mijn moeder, 89 jaar, woont op de van Montfoortlaan in Den Haag. Zij probeert regelmatig een
stukje te lopen en zij zou het zo fijn vinden om aan het eind van haar straat een bankje te hebben.
Daar is nl in het voorjaar en zomer de zon. Het gaat om de kruising van de van Montfoortlaan en de
van Hogenhoucklaan.
10.Eén of meerdere bankjes zien op het plein op de Denenburg in Mariahoeve. Op het plein staan
twee kiosken, een kunstwerk en bloemenperken maar een bankje ontbreekt.
11. Graag een bankje op het grasveldje op De Hyacinthweg. Wij wonen zelf in een bovenwoning en
zouden graag soms buiten zitten. Er zijn weinig bankjes in onze wijk.
12. Het zou helpen als zowel in de winkelstraten in het centrum als elders in de stad (bv. de Fred) op
regelmatige afstanden (ca. 100 meter) bankjes staan. Belangrijk is wel dat ze goed schoongehouden
worden en dat je ze als het geregend heeft, makkelijk even kan droogmaken. Naast de bank ook
graag een afvalbak. En… zitgelegenheid in winkels kan ook een stoel zijn of een groepje stoelen. Dat
hoeft niet per se een bank te zijn. Dit in overleg met de winkels. Denk aan Hema, AH, Jumbo.
13. Ik wil vragen of de bankjes bij de het Ouderenflats Lipa bij de groen rotonde bij bibliotheek
Linaeusstraat 2 in het midden van de Jan van der Heijdenstraat een verfje kunnen krijgen
eventueel naast mogelijk? En summier bijwerken van de Sociaal Sofa Bank. Deze banken worden

namelijk gebruikt door o.a. de ouderen als zij terugkomen bij het doen van boodschappen bij Albert
Hein.
14. Het gaat om bankjes vanuit zorginstelling Duinhage op de de Savornin Lohmanlaan naar het
winkelcentrum ofwel naar de Laan van Meerdervoort. Het liefst bankjes met armleuningen want
daar kunnen ouderen zich makkelijker mee overeind helpen.
15. Graag twee zitbanken met rugleuning op het openluchtterrein voor de Paletplein nr. 53 en ook
twee zitbanken met rugleuning voor de Paletplein nr. 25.

Tot slot
In het rapport van Voorall, de zomer 2012, is al een opsomming gemaakt van de toen gewenste
zitplekken. Dat overzicht wordt separaat toegevoegd. Hoewel het rapport van Voorall gedateerd is,
geeft het een prima overzicht, enkel vraagt het om een update. SOC kon, op deze korte termijn, niet
nagaan of al deze voorstellen, vermeld in dat rapport van Voorall al zijn gerealiseerd.
De reacties die SOC heeft ontvangen geven aan dat het onderwerp leeft en dat er grote behoefte
bestaat aan meer zitelementen in de openbare ruimte. Het bevordert de mobiliteit van (niet alleen)
de ouderen en verbetert de leefbaarheid van de stad.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stedelijke Ouderen Commissie

Gert van Capelleveen
Voorzitter

Den Haag, 11 januari 2019

BIJLAGE:
Uit het rapport van de Stichting Voorall “Even uitrusten onderweg---”
Hieronder vindt u per stadsdeel de lijst met locaties waar bankjes voor
Hagenaars met een beperking wenselijk zijn:
Scheveningen
1)
Badhuisstraat ter hoogte van de Heemraadstraat
2)
Lindoduin 36, bij sporthal
3)
hoek Westduinweg / Duinstraat bij de brandweerkazerne
4)
Op het Dr. Visserplein
5)
Pompstationsweg / Gerrit Kasteinweg (nabij bushalte )
6)
Rond het Sportpark Klein Zwitserland in het deel tot aan de eerste trap
naar boven/gezien vanaf de Klatteweg .
7)
Maurits de Brauwweg 18, woonzorgcentrum Oldeslo, in de zon op het
veldje juist voor de ingang van Oldeslo. De huidige bankjes staan in de
schaduw
8)
Westbroekpark: aan de ‘kleine vijver’ van de eendjesvijver
9)
In de Palace Promenade Scheveningen, tegenover de Hema
10) Kruising Groot Hertoginnelaan en Koningin Emmakade bij bushalte
11) Lubeckstraat, in het Stadhoudersplantsoen
12) Aan de Suezkade / hoek Laan van Meerdervoort
13) Stadhoudersplantsoen, langs het lange pad dat loopt tot aan de
Valeriusstraat 2 bankjes
14)

Gevers Deynootweg 660, bij de Burger King Scheveningen, vaste
taxibusstandplaats

Haagse Hout
15) Hogenhoucklaan, bij de flat met daarom heen nieuw aangeplante bomen,
aan de kant die richting Hoytemastraat / Voetbalclub HVV is
16) In landgoed Clingendael, aan het verlengde van het Elsen Mauspad
17) Suzannaland, halverwege deze weg
18)

19)
20)
21)
22)
23)

Park Arendsdorp, Benoordenhout
i) op het pad van de ingang van het park, rechtdoor naar het bruggetje
naar het Oostduinpark
ii) bij de vijver
iii) bij de grasvelden
Hogenhoucklaan ter hoogte van het tennispark WW
Laan van Clingendael ter hoogte van de ingang van het Haagse bos
Bezuidenhoutseweg, in Landgoed Reigersbergen
Bezuidenhoutseweg tussen Centraal Station en de Laan van Nieuw Oost
Indië
Granaathorst, ter hoogte van de Albert Heijn

Centrum
24) Aan Spui en Uilebomen, ter hoogte van grasveldje in de driehoek
Spui/Ververstraat/Uilenbomen
25) Spui ter hoogte van het stadhuis,
26) Kruising Spuistraat / Wagenstraat.
27) In het midden van de Passage
28) Op de Haagse Markt
29) Hoflandplein, bij bushalte Veolia, die tevens dienst doet al vast
taxibusophaalpunt, bij bordje Trefpunt Taxibus
30) Buitenhof 22, Bij de Mac Donalds, vast taxibusophaalpunt
Escamp
31) In speeltuin Washingtonplantsoen in het Hoge veld / Wateringse veld
32) In het Vlietpark aan de straatkant van de San Franciscosingel
33) Laan van Wateringseveld 2, aantal banken in volkstuincomplex Nooit
Gedacht
34) Aan de Hattemlaan
35) Lozerlaan 595 , bij het Haags dierencentrum
36) Schuttersdreef/hoek Kloveniersdreef, oude bankje graag vervangen
37) Beresteinlaan, ri gravendreef voor bruggetje
38) Aan de Gravinnedreef , tussen Beresteinlaan en Schuttersdreef,
Richting Beresteinlaan aan de rechterhand, aan sloot, op looppad,
uitkijkend over sportpark en sloot
39) Twickelstraat 442, bij aanleunwoningen Vestia, flat de Twikkel
40) Erasmusweg aan de oneven zijde t.o. huisnummer 107
41) Hoek Schuttersdreef / Kloveniersdreef
42) De Stede 21 aan de achterkant, bij Jumbo vast taxibusophaalpunt
43)

Hoek Leyweg/Hengelolaan, vast taxibusophaalpunt bij winkelcentrum
Leyweg

Leidschenveen-Ypenburg
44) In speeltuin Berkenbroeklaan in de Bras in Ypenburg
Segbroek
45) Anemoonstraat, Segbroek, in de buurt van de Jumbo
46) Goudsbloemlaan (zonzijde), Segbroek, in de buurt van de winkels
47) Laan van Poot, aan het hoofdeinde van de Oude Buizerdlaan uitkijkend
over het water en/of de school Segbroeklaan / Sportlaan in het parkje,
aan de lange kant
48) Segbroeklaan / Sportlaan in het parkje, aan de lange kant
49) Valkenboskade, ter hoogte van nummer 57 (brug Cartesiusstraat).
50) In het Westduinpark
51) Pomonaplein, bij de kerk
52) Hoek Regentesselaan / Daguerrestraat
53) Monnickendamplein (voor Albert Heyn), bankje met rugleuning
54) Aan het voetpad van de verlengde Fahrenheitstraat bij de kruising met de
Sportlaan, aan de rand van het grasveld tegenover het gebouw van Hagaziekenhuis

55)

Aan het voetpad van de verlengde Fahrenheitstraat zo dicht mogelijk bij
de Segbroeklaan. Bij de stronk van de onlangs gesneuvelde boom met
uitzicht op de vijver

Loosduinen
56)
57)

58)
59)
60)
61)
62)

Aan het pad Blijrustduin, aan de vijver achter de sporthal Ockenburgh
Hoek Laan van Meerdervoort - Ockenburghstraat. Bij klein groen perkje in
de bocht van "de Chinese Muur", waar het voetpad langs loopt. Uitzicht
richting Kijkduin
Ericalaan, ter hoogte van nummer 7 (bij tuintje op de hoek, richting
hondenuitlaatplaats)
Hoek Gerrit van der Veenlaan / John Rädeckerkade
Aan het nieuwe fiets/voetpad tussen Den Haag en Ter Heide met uitzicht
op de Zandmotor, enkele bankjes
Alphons Diepenbrockhof 6, acherzijde op ce parkeerplaats, vast
taxibusophaalpunt
Treublaan 6, winkelcentrum Savornin Lohmanplein,bij de Aldi, vast
taxibusophaalpunt

Laak
63) Gouveneurplein bij de Albert Heijn
64) Van der Kunstraat, Megastores bij Mc Donalds Leefplein, vast
taxibusophaalpunt

