Binnen de pijler Verbind van WijchenGezond hebben wij het initiatief opgevat om meer bankjes te kunnen
plaatsen binnen de gemeente Wijchen.
De gedachte is dat zowel oudere- als jongere mensen, goed ter been of met een beperking, hiervan gebruik
kunnen maken. Rustplaatsen onderweg zorgen dat mensen gemakkelijker gaan wandelen en mensen
ontmoeten om eens een praatje te maken. Zowel bewegen als verbinden speelt hier een rol.
Het lijkt ons een heel concreet en zichtbaar initiatief, waarmee WijchenGezond zich naar de Wijchense
bevolking kan presenteren. Hoe we dit willen realiseren lees je in het onderstaande 'inspiratiekader'.
De manier waarop we dit willen doen, via sponsoring, zie je veel in andere landen en hier en daar ook op
andere plaatsen in Nederland. Het lijkt ons een mooie en haalbare formule.
Wij vragen alle deelnemers aan WG steun voor ons initiatief.
Met behulp van deelnemers aan de Wijchense politiek (Johan de Kievit) komen we tot een zg.
burgerinitiatief. Hiervoor hebben we minstens 50 handtekeningen nodig.
Met vriendelijke groet,
Ernie Drissen en Johan de Kievit, een initiatief van WijchenGezond.

‘Inspiratiekader banken in de openbare ruimte’.
1. Achtergrond
Doel van het laten plaatsen van banken is om mensen, terwijl ze lopend onderweg zijn van A naar B, de
gelegenheid te geven even uit te rusten, een praatje te maken, van het uitzicht te genieten etc. Het
voetpad krijgt een meerwaarde als het ook ruimte biedt om er kortstondig en gemakkelijk te verblijven.
Het gemeentebestuur van Wijchen ziet graag dat de ‘kracht van de samenleving’ de gelegenheid krijgt om
zitbanken in de openbare ruimte te plaatsen. Dat degene die de bank betaalt ook de naam van de
organisatie er op wil, is logisch. Dat gebeurt nu ook al bij de rotondes die zijn ingericht door bedrijven.
2. Inspiratiekader in woord
Het gemeentebestuur wil expliciet geen beleidskaders stellen. Het stellen van kaders brengt met zich mee
dat er gecontroleerd moet worden en waar nodig ook tot handhaving overgegaan moet worden. Regelarm
is ook in Wijchen het devies. Volstaan kan worden met een inspiratiekader. Zeven suggesties:
1.
2.
3.
4.
5.

De zitdelen en de rugsteunen zijn van hout. Reden: is mooi, is levend materiaal, voelt goed aan aan het
zitvlak, niet te koud en niet te warm, zit comfortabel.
De maximale lengte bedraagt drie meter. De praktijk leert dat banken langer dan drie meter
constructief kwetsbaar zijn meer doorbuigen.
De banken worden voorzien van armleuningen en bij banken langer dan twee meter ook van een
middenleuning zodat het opstaan vergemakkelijkt wordt.
De banken mogen voorzien worden van teksten met een oppervlakte van maximaal 20% van de
verticale delen; denk aan de naam van de schenkende organisatie.
De banken worden geplaatst langs bestaande wandelpaden en trottoirs in de openbare ruimte. Een
vergunning is niet nodig, wel vooraf een overleg met de gemeente afdeling Openbare Werken voor

6.

7.

toets aan bestaande kaders van onder meer verkeersveiligheid, leidingen en kabels, en onderhoud van
wegen en paden.
Het onderhoud is voor rekening van degene die de bank plaatst. Wijkbeheer controleert of het beheer
voldoende wordt uitgevoerd en kan de eigenaar van de bank, in geval van achterstallig onderhoud,
aanspreken om het beheer uit toe voeren. Als het beheer onvoldoende is en blijft en de bank niet
meer voldoet aan eisen die gesteld worden aan een openbare zitbank, wordt de bank verwijderd door
de gemeente. De kosten zijn voor de eigenaar. D.m.v. een bij plaatsing afgegeven bankgarantie
worden de kosten voor gemeente verhaald op de eigenaar.
Een afvalbak naast de bank is niet gewenst. Noopt tot extra inzet van wijkbeheer voor het legen van
deze bakken en trekt ongedierte aan

3. Inspiratiekader in beeld

4. De Wijchense praktijk (pm)
Foto’s maken van de voorzijde van de bank (zo ziet ie er uit) en van de achterzijde (en dit is het uitzicht) in
drie kolommen: voorzijde en achterzijde/uitzicht en locatie.
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