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     PLATFORM SAMENLEVING 
IJSSELSTEIN 

     Secretariaat:  
                  (Mw.) H.H.M. Gubbi,  
     Dakotahof 14, 3404 WE IJsselstein 
                  e-mail: psij-ijsselstein@hotmail.com 
                  telefoon: 030-6870145 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
T.a.v. dhr. V.G.M. van den Bergh,  wethouder 
Overtoom 1 
3401 BK IJsselstein         Onderwerp: beperking zitbankjes 
          IJsselstein, 8 april 2015 
 
Geacht college, 
 
Het Platform Samenleving IJsselstein is gevraagd om een onderzoek te doen naar het voornemen van de  
gemeente tot een beperking van het aantal zitbankjes in de Gemeente IJsselstein.  
Hiervoor is de werkgroep Senioren ingeschakeld, bestaande uit twee personen, die het onderzoek hebben 
uitgevoerd. 
 
In het vooroverleg met dhr. F. Bersma van 18 maart 2015 heeft de werkgroep 9 deel plattegronden  
ontvangen met een overzichtstekening waar alle zitbankjes zijn aangegeven die worden verwijderd. 
 
De werkgroep wil de volgende adviezen aan het college van B&W voorleggen: 
 
Tekening nr. 1: 
BAV7+8 – 1: omgeving Achtersloot; 
Het voorstel is om van de twee zitbankjes er één te verwijderen. 
De zitbankjes zijn in een zodanige staat, verschillende planken ontbreken,  dat wij adviseren om beide 
Bankjes te verwijderen. 
De zitbankjes staan op een laag gelegen plek waar regenwater een langere tijd zal blijven staan waardoor 
ook overlast ontstaat van modder. Om de zitbankjes te bereiken moet men een groot grasveld oversteken.  
 
BAV38+39 – 1: achter de Heemradenlaan 
Het voorstel is om van de twee zitbankjes er één te verwijderen. 
In de naaste omgeving zijn er geen andere bankjes. Hoewel deze bankjes verscholen liggen tussen de  
huizen adviseren wij om alle 2 de zitbankjes te behouden, mede gezien ons advies hierboven om bij de  
omgeving van de Achtersloot 2 zitbankjes te verwijderen. 
 
Tekening nr. 5: 
BAV31 + 32 – 1: omgeving Simon Stevinlaan en Marconilaan: 
Het voorstel is om van de twee zitbankjes er één te verwijderen. 
Wij adviseren om beide zitbankjes te behouden omdat de zitbankjes BAV33 – 1  en BAV34 – 1, die hier 
dichtbij staan, ook al worden verwijderd. 
 
BKK8 - 2: Kasteellaan: 
Wij adviseren om dit zitbankje te behouden omdat dit zitbankje gelegen is aan de wandelroute vanuit 
Achterveld. Dichtbij het kruispunt met de Touwlaan staat op de Touwlaan nog een zitbankje, dit kan 
worden verwijderd. 
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Centrum Binnenstad: 
Bij de Overtoom richting het centrum zijn 4 houten zitplaatsen zonder leuning op de verhoging aangebracht. 
Deze zitplaatsen zijn meer voor de jongeren dan voor senioren. 
Wij adviseren om deze zitplaatsen te wijzigen door het plaatsen van 4 zitbankjes zodat senioren een steuntje 
in de rug hebben.  
 
BNP14 – 1: Mr. Abbink Spainkstraat;  
Wij adviseren dit zitbankje te laten staan i.v.m. de looproute vanuit Ewoud Zorgcentrum naar de binnenstad. 
 
Tekening nr. 6: 
BEK7 – 1: Europalaan:  
De bestaande bushalte is vernieuwd waar dit zitbakje staat. 
Er is geen Abri aanwezig, staat wel schuin aan de overkant van de Europalaan. 
Het besluit om dit zitbankje te verwijderen heroverwegen. 
 
Tekening nr. 7 en 8: 
Deze tekeningen hebben betrekking op het Zenderpark waar diverse zitbankjes aan de Oost en Westzijde  
worden verwijderd. 
In het centrum bevindt zich het Gezondheidscentrum Meridiaan waar over het algemeen senioren wonen.  
Om deze mensen tegemoet te komen adviseren wij om een extra zitbakje aan het Basiliekpad aan te brengen, 
b.v. voor het stoplicht van de oversteek Baronieweg. 
Dit bevordert voor de senioren de mogelijkheid om wandelend de binnenstad te bereiken. 
Momenteel is er alleen het zitbankje BZP42 – 2: tegenover het Ellingpad. 
 
 
Wij willen u verder attent maken op het onderhoud van de zitbankjes voorzien van houten zit- en rugbalkjes. 
Sommige zitbankjes nodigen niet uit om daarop plaats te nemen vanwege achterstallig onderhoud. 
De senioren ondervinden dit als een hinder, de jeugd zoekt de oplossing en gaan op de rugleuning zitten. 
 
In de bijlage zijn alle plaatsen met de zitbankjes opgenomen die onder de beperking vallen aan de hand van de 
aangereikte tekeningen voorzien van enkele opmerkingen. 
 
 
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten,     Bijlage: onderzoek d.d. 2 april 2015 (4 pagina’s ) 
        c.c. Gemeenteraad  
         Dhr. F. Bersma (per e-mail) 
namens het Platform Samenleving IJsselstein    

 
 
 
 
 
 
 

A. Kwakkel, voorzitter 
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Onderwerp:      Onderzoek beperking zitbankjes IJsselstein 
Datum:      2 april 2015 
Opgesteld door: Mw.  M. Heijnen 
       Dhr.  D.W. Hoogendoorn  
 
Tekening nr. 1: 
BAV18 + 19 – 1: omgeving Hoepelmaker: van de twee zitbankjes, wordt er één verwijderd. 
1x      in de omgeving zijn er ook nog 4 bankjes aanwezig. 
 
BAV7 + 8 – 1:      omgeving Achtersloot: van de twee zitbankjes, wordt er één verwijderd. 
      (zie opmerking advies blad 1) 
 
BAV38 + 39 – 1:  omgeving   van de twee zitbankjes, wordt er één verwijderd. 
1x          Heemradenlaan:  (zie opmerking advies blad 1) 
 
BAV13  – 1:          omgeving Leeuwenburg: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BAV16 + 17 – 1: omgeving Schonauwen: van de twee zitbankjes, wordt er één verwijderd. 
1x      Het genoemd bankje aan de linkerzijde van de  

afvalbak is al verwijderd. 
Tekening nr. 2: 
BYW1+2=3 – 1:   omgeving Parelpad: van de drie zitbankjes, wordt er één verwijderd. 
1x       
 
BYW5  – 1:         omgeving Kobaltpad: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BYW10  – 1:       omgeving Robijnpad: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BOK 4+5 – 1:      tussen Oranje Nassaulaan en 
1x         Prinses Beatrixlaan: van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
 
BAV29a+b – 6:   Veerschipper:  van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
1x 
 
Tekening nr. 3: 
BYO. 1+2 – 1:     omgeving Diamanthof: van de twee zitbankjes, wordt er één verwijderd. 
1x       
   
BYO.34+35 – 1:  omgeving Spoetnikhof: van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
1x 

 
Vervolg tekening 3: 
BYO. 23 – 1:       omgeving Nasahof: zitbankje wordt verwijderd. 
 Van dit zitbankje is één rugbalkje weg. 
 
BYO.24+25 – 2: Aan het wandelpad achter de flatgebouwen richting Nedereindse Plas staan  
                            op een bergje deze twee zitbankjes opgesteld als een soort uitkijkpunt.  
                            Aan het einde van dit wandelpad richting openbare weg staat een zitbankje wat 
                            niet aangegeven is op de tekening. 
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BYO.21-1: omgeving Loenapad: zitbankje wordt verwijderd. 
 
Tekening nr. 4: 
BGV4 – 1:        M. Hobbemalaan:  zitbankje wordt verwijderd. 
 
BAV25 – 3:       tussen Lage Biezen en  
           J. van Goyenlaan(grasveld): hier zijn twee zitjes zonder leuning waarvan er 

           één wordt verwijderd.  
 
BAV35+36 – 1:  omgeving Guldenroede: van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
1x   
 
BAV42 – 3a:      omgeving Penningkruid: zitbankje wordt verwijderd.  
 
Tekening nr. 5: 
BAV31+32 – 1:  achter Simon Stevinlaan: van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
1x      (zie opmerking advies blad 1) 
 
BAV34 – 1:      achter Simon Stevinlaan: zitbankje wordt verwijderd.  
 
BAV33 – 1:      achter Simon Stevinlaan: zitbankje wordt verwijderd.  
 
BKK8 – 2:      Kasteellaan:  zitbankje wordt verwijderd.   
      (zie opmerking advies blad 1) 
 
Centrum Binnenstad: 
Overtoom:     4 zitbankjes zonder leuning. 
      (zie opmerking advies blad 1) 
 
Maximiliaanstraat: 
BNP2-14:     Hier staan 4 losse stoelen die blijven staan. 
      Er wordt een plan uitgewerkt om eventueel dit stukje 
      tuin in te richten voor parkeerplaatsen. 
Mr. Abbink Spainkstraat: 
BNP14-1:     De notitie op de tekening geeft aan dat dit zitbankje 

blijft staan. 
 Aleide van Culemborgstraat: 
BNP4 – 1:     Dit zitbankje in een kleine speeltuin blijft bestaan. 
      Er wordt een plan uitgewerkt om eventueel dit stukje 
      speeltuin in te richten voor parkeerplaatsen 
Walkade hoek 
Mr. Abbink Spainkstraat:   Op deze hoek is nu een fietsenstalling. 
      Er wordt een plan uitgewerkt om eventueel dit stukje 
      in te richten voor parkeerplaatsen. 
Tekening nr. 6: 
BEK15 – 1:      Finlandpad:   zitbankje wordt verwijderd. 
 
BEK12 – 1:      Finlandpad -  

        Noorwegenlaan:  zitbakje wordt verwijderd. 
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BEK7 – 1:       Europalaan:   zitbankje wordt verwijderd. 
      (zie notitie op bladzijde 2) 
 
BEK8 – 1:       Italiëlaan:   zitbankje wordt verwijderd. 
 
BHV3+4+5 – 6:   Hazenveld:  van de drie zitbankjes wordt er één verwijderd. 
1x 
 
Tekening nr. 7: 
BZP27 - 2:       Cort v.d. Lindenstraat: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BZP25 - 2:       omgeving Oudstraat: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BZP24 - 2:       omgeving Oudstraat: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BZP23 - 2:       omgeving Oudstraat: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BZP20 - 2:       omgeving Gerbrandyplein en 
     Colijnplein:   zitbankje wordt verwijderd. 
 
BZP16+17 – 2: omgeving Schoutpad: van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
1x 
 
BZP18+19 – 2: omgeving Schoutpad en 
1x       Schepensingel:  van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
 
BZP12 - 2:      omgeving Schepensingel: zitbankje wordt verwijderd. 
 
BZP13 - 2:       omgeving Schepensingel: zitbankje wordt verwijderd. 
 
Tekening nr. 8: 
BZP50+51 – 2:  tussen Hugo Poortmanstraat  
1x          en Sevenhovenpad:   van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
 
BZP52a+52b – 2:  Jan Bijhouwerstraat 
1x             hoek Sevenhovenpad: van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
 
BZP54a+54b – 2:  idem als boven:  van de twee zitbankjes wordt er één verwijderd. 
 
 
Tekening nr. 9: 
BZP59 – 2:     Oost Zenderpark 
         omgeving Biezenpad:  zitbankje wordt verwijderd. 

 
BZP61 – 2:     Oost Zenderpark 
         omgeving Biezenpad:  zitbankje wordt verwijderd. 
 


