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Interpellatie van mevr. Van Offelen: Openbare banken om het isolement van de ouderen te
doorbreken.
Mevr. Van Offelen herinnert eraan dat we vroeger vaak ouderen in groep zagen zitten op
een openbare bank.
Dit beeld uit het verleden is vandaag vervangen door dat van een geïsoleerde oudere die zich
met veel moeite verplaatst met een looprek.
Indien ouderen of personen met beperkte mobiliteit geen bank hebben om even te gaan
zitten, zullen ze aarzelen om buiten te komen en zal hun sociaal isolement er alleen maar door
toenemen.
De aanwezigheid van ergonomische openbare banken, met een rugleuning en armleuningen
en geplaatst op veilige en goed verlichte plaatsen, stimuleert het thuisbehoud van ouderen.
Dit probleem is bijzonder acuut in Ukkel, aangezien 20 % van de inwoners 65 jaar of ouder is.
Een studie van de universiteit van Manchester toont aan dat het wenselijk zou zijn om
openbare banken te plaatsen met regelmatige tussenafstand, indien mogelijk om de 50 meter.
In elke wijk zouden de plaatsen opgelijst moeten worden waar de installatie van extra
banken wenselijk zou zijn, in samenspraak met de buurtbewoners en handelaars.
Hoeveel banken zijn er in Ukkel? Beschikt het gemeentebestuur over een lijst van de
openbare banken, met hun verspreiding over het grondgebied?
Dhr. Desmet verduidelijkt dat banken na vuilnisbakken het meest aanwezige stadsmeubilair
zijn in de openbare ruimte.
Maar de banken moeten onderscheiden worden naargelang hun gebruik indien we een
samenhangend beleid op dit vlak willen uitwerken.
De banken die mevr. Van Offelen aanhaalt, die als "tussenstopbanken" aangeduid kunnen
worden, maken het de voetgangers mogelijk om een korte pauze te houden voordat ze
doorwandelen.
Andere maken het mogelijk te wachten op een wachtplaats, zoals de stoeltjes in de
bushokjes van de MIVB.
Nog andere, die als "plezierbanken" aangeduid kunnen worden, lenen zich tot gesprekken,
ontmoetingen, een middagslaapje, in een rustige omgeving.
Deze verschillende gebruiken moeten aangemoedigd worden rekening houdend met de
talrijke tijdsaspecten binnen de openbare ruimte in plaats van de plaatsing van "polyvalente" banken
te veralgemenen, temeer daar alle gebruiken niet noodzakelijk gewenst zijn: het gebeurt soms dat
burgers vragen een bank te verwijderen.
De keuze van de openbare banken moet steunen op de criteria kostprijs, onderhoud,
bruikbaarheid en droging.
We kunnen er ook boekenboxen aan toevoegen of er artistieke en decoratieve voorwerpen
van maken, naar het voorbeeld van het initiatief in de openbare parken van schepen De Brouwer om
hiervoor de bomen aan het einde van hun levensduur te gebruiken.
Schepen Wyngaard antwoordt dat Ukkel 276 openbare banken telt, die op een digitale kaart
staan.
Het gemeentelijk grondgebied is dus vrij goed gedekt. Naast de vervanging van de bestaande
banken aan het einde van hun levensduur wordt de plaatsing van extra banken overwogen in de
nieuwe wijken.

Dat is meer bepaald het geval voor het Engelandplateau, waarvoor een gewestelijke subsidie
aangevraagd werd voor de plaatsing van een twintigtal banken.
De gemeente zou er meer kunnen plaatsen, maar zou ze met eigen middelen moeten
financieren.
De Adviesraad voor Ouderen heeft een reflectie gevoerd over de kenmerken van de banken
die het meest geschikt zouden zijn voor deze bevolkingsgroep.
We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de plaatsing van banken zich moet schikken
naar het cahier voetgangerstoegankelijkheid dat opgesteld werd door het gewest.
We moeten op dit vlak een evenwicht bewaren: de openbare banken zijn een onmiskenbare
factor van gezelligheid, maar maken de buurtbewoners niet noodzakelijk altijd gelukkig wanneer het
ongepast gebruik ervan 's nachts tot geluidsoverlast leidt.
De noodzaak om de verplaatsing van personen met beperkte mobiliteit te stimuleren moet
verzoend worden met de bescherming van de rust van de buurtbewoners.
Schepen Wyngaard is echter volkomen bereid om na te denken over een eventuele
uitbreiding van het aantal banken op het gemeentelijk grondgebied.
Mevr. Van Offelen wenst dat de inwoners en handelaars van de betrokken wijken over dit
punt geraadpleegd worden.
De toename van het aantal banken zou niet tot weerstand mogen leiden in de groene
ruimten, waar ze niemand storen.

