
 

   

 

Meer bankjes voor ouderen  
Initiatiefnemer: Marian Putter  

Samenvatting initiatief: “In mijn straat wonen mensen van 

hoge leeftijd. In de tegenwoordige samenleving blijven 

ouderen veel langer zelfstandig wonen. Ouderen kunnen 

te maken krijgen met mobiliteitsbeperkingen. 

Mobiliteitsbeperkingen kunnen ook het onderhouden van 

sociale contacten belemmeren en daarmee 

eenzaamheid verergeren. Een van de meest 

eenvoudige, maar ook meest doeltreffende methoden om 

ouderen mobiel te houden is met een rollator. Een 

rollator zorgt voor een veel betere balans en verhoogt de 

zekerheid van ouderen om ook weer langere 

wandelingen te durven maken, waardoor hun mobiliteit zolang mogelijk blijft behouden. Toch lopen 

sommige ouderen uit onze wijk en wellicht ook in andere wijken tegen beperkingen aan bij het 

zelfstandig naar buiten gaan ook met een rollator. De afstand van eigen woning naar het lopen van 

sociale voorzieningen is vaak te ver. Deze ouderen missen bankjes onderweg waar zij even op uit 

kunnen rusten. Vandaar de vraag om meer bankjes in de route naar sociale voorzieningen van ouderen. 

Als het goed is, heeft de gemeente vast in kaart staan waar er al bankjes staan, ook waar de vergrijzing 

is en dan kan er misschien ingeschat worden bankjes geplaatst moeten worden zodat mensen langer 

zelfstandig naar sociale voorzieningen kunnen.” 

Maatschappelijke impact:  
“Ouderen zullen makkelijk de deur uit gaan waardoor ze meer beweging en sociale contacten krijgen.” 
 
Concrete vraag aan de raad:  
Kunt u 1) één bankje te plaatsen op de route Schoener – Huesmolen en 2) samen met de stad een plan 
ontwerpen voor het plaatsen van meer bankjes naar behoefte in de stad?  
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer:  
“Ik ga zelf niets bijdragen aan de realisatie van dit initiatief. Ik heb wel wat ideeën en ben bereid mee te 
denken. Ik neem aan dat de gemeente Hoorn in kaart heeft staan waar de huidige bankjes staan. 
Daarnaast zal ook bekend zijn waar de vergrijzing toeneemt. In deze gebieden moeten er meer bankjes 
op de route naar sociale voorzieningen op de voetpaden de komen.” 
 
Participatie van de samenleving: 
“De doelgroep mensen met een handicap/ beperking of ouderen proberen uit hun isolement te halen 
zodat ze onderweg bij een wandeling even kunnen uitrusten.” 
 
Vervolg:  
Indien de raad verder wil met het initiatief, geeft hij het College opdracht om:  

1. Een bankje te plaatsen op de route Schoener – Huesmolen in overleg met de initiatiefnemer  
2. Samen met de stad een plan op te stellen voor het plaatsen van meer bankjes naar behoefte en 

hierover terug te koppelen naar de raad.  
 
Wet- en regelgeving: 
N.v.t.  
 
Bestaand beleid: 
Er is op dit moment geen beleid over het plaatsen van bankjes.  
 
 



 

   

 
Financiën: 
De kosten van het plaatsen van een houten bankje zijn €413,- en van een betonnen bankje €722,-. Dit is 
exclusief onderhoud (wat afhankelijk is van hoe er met het bankje wordt omgegaan) en de 
plaatsingskosten (circa €100,-). Hier hoeft geen extra budget voor te worden vrijgemaakt.  
Indien de raad ook akkoord gaat met het opstellen van een plan voor het plaatsen van meer bankjes, zijn 
hier ook capaciteitskosten mee gemoeid.  
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november): 
Het initiatief heeft 59 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel.   
 
 


