
Senioren kiezen plek nieuwe banken

Zestien nieuwe stadsbanken. Ze staan op plaatsen aangewezen door ouderen en mensen met een 
beperking. Ook hebben 38 bestaande banken armleuningen gekregen. Wie minder mobiel is,  
wandelt met meer plezier als er plekken zijn om even te rusten.

aan een seniorvriendelijke stad. 
Ook met het oog op het snel 
groeiend aantal oudere Hagenaars. 
De heer Chung waardeert het zeer 
dat de gemeente vraagt actief mee 
te denken. ‘Senioren weten zelf het 
beste wat er nodig is. Maar ze 
worden niet altijd gehoord, dat 
geldt zeker voor Chinese senioren. 
Ze spreken weinig Nederlanders en 
weten de weg bij de gemeente niet 
goed te vinden. Daarom zijn we nu 
zo blij met deze twee banken. Het is 
een mooi begin voor meer 
samenwerking.’

Aan weerszijden van 
het Paletplein in de 
Schilderswijk staan 
sinds kort twee 
nieuwe stadsbanken. 

Een aanwinst voor het plein, maar 
waarom staan ze juist daar? Daar 
weet de 80-jarige heer K.C. Chung 
antwoord op. Hij is actief lid en bin-
nenkort voorzitter van Chun Pah, 
een vereniging van ruim 500 Chi-
nese senioren in Den Haag. 

‘Aan het Paletplein zijn twee 
gebouwen met woongroepen voor 
Chinese ouderen van wie er veel 80-
plus zijn,’ vertelt Chung. ‘Ook op 
die leeftijd wil je nog graag naar 
buiten voor een wandelingetje. 
Maar ergens uitrusten, kon niet. 
Nu wel. Deze grote banken zijn een 
mooie plek om samen te zitten, het 
plein te overzien en te kletsen. Daar 
komt nog bij dat onze vereniging in 
de recreatiezaal van de woon-
groepen bijeenkomsten houdt voor 
senioren uit de hele stad. Dan is 
zo’n bankje fijn om op te wachten 
op vervoer terug naar huis.

Tientallen reacties

Chinese senioren hebben gerea-
geerd op een oproep van de Stede-
lijke Ouderen Commissie (SOC). De 
gemeente heeft de SOC advies ge-
vraagd over de plaatsing van 
nieuwe stadsbanken. Waar in 
Den Haag hebben senioren er het 
meest behoefte aan? Om alle Hage-
naars de kans te geven locaties voor 
te stellen, heeft de SOC oproepen 
geplaatst in buurt kranten. Daar 
kwamen tientallen reacties op 
binnen. 

Zo schrijft een dochter namens 
haar 98-jarige moeder uit Escamp. 
‘In de buurt van de Meppelweg 
wonen veel ouderen die hun 
boodschappen doen op het 
Almeloplein. Zij missen nu een 
bankje om uit te rusten. Een mooie 
plek met uitzicht op het water is 
een straathoek bij de 
Maartensdijklaan.’ De SOC heeft 
deze locatie opgenomen in de 
voorkeurs lijst voor de gemeente. 
Sinds kort staan er nu twee banken 
met armleuningen. Zo kwamen er 
meer verzoeken binnen voor 
bankjes op de weg naar of in 
winkelstraten.

Een echtpaar uit de Heesterbuurt 
schrijft: ‘Wij hebben een boven-
woning en zouden graag als het 
mooi weer is buiten kunnen zitten. 
Hier zijn weinig bankjes.’ Een 
andere reactie gaat over het Spui 
waar senioren vaak buiten staan te 
wachten om te worden opgehaald 
na een activiteit in de bibliotheek 
of het stadhuis. Daar is recent een 
bank geplaatst. Ook de achterban 
van stichting Voorall heeft al eerder 
locaties in de stad aangewezen 
waar rustplekken worden gemist. 
De stichting komt op voor de 
belangen van Hagenaars met een 
lichamelijke beperking en/of een 
verminderde conditie. Uiteindelijk 
hebben de gemeente en de SOC een 
definitieve keuze gemaakt voor 
plaatsen die geschikt zijn 
(voldoende ruimte, goed bereik-
baar) en waar de banken veel 
gebruikt zullen worden. 

Samen met senioren
De gemeente wil vaker op deze 
manier wensen van senioren 
realiseren in direct overleg met 
senioren. Doel is samen werken 

Een echt Haagse bank
De nieuwe stadsbanken zijn 
een volledig Haags product. 
Het ontwerp gaat terug op 
de ‘Van Alffbank’. Na de 
oorlog verschenen de eerste 
lattenbanken in parken en 
op pleinen in Den Haag, 
vernoemd naar de heer 
Van Alff. Hij was tot 1960 
hoofd van de ontwerp
afdeling van de toenmalige 
Plantsoenendienst. 
Den Haag plaatst nog altijd 
lattenbanken in allerlei 
varianten, maar de basis
vorm blijft de Van Alffbank. 
Ze worden gemaakt door de 
Haeghe Groep. De nieuwste 
bankjes hebben een 
senior vriendelijk ontwerp. 
Het verhoogde zitvlak zorgt 
dat iemand met stramme 
spieren en gewrichten toch 
goed kan gaan zitten en 
opstaan. Armleuningen 
geven extra houvast.  
Het tijdloze ontwerp maakt 
dat de lattenbank overal in 
Den Haag past.

Een van de twee nieuwe stadsbanken op het Paletplein. Ze kwamen er op verzoek van Chinese senioren. Aan het Paletplein zitten twee woongroepen voor Chinese ouderen.  gerrit de heus

Deze grote 
banken zijn een 
mooie plek 
om samen 
te zitten 
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