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Verzonden

Geachte heer, mevrouw,
Door de fractie Gemeentebelangen zijn op 23 augustus 2018 vragen gesteld met betrekking tot
Schriftelijke vragen over het plaatsen van bankjes in de openbare ruimte.

De gemeente Vught wilde gezondheid voor ouderen verbeteren door beweging te stimuleren.
Bekend is dat ouderen gemiddeld 1 O minuten kunnen lopen om een afstand van ca 500 meter afte
kunnen leggen. Willen zij verder kunnen wandelen dan zouden ze onderweg even uit moeten
kunnen rusten. Om van een dagelijks wandelingetje te kunnen genieten zouden er voldoende
zitbankjes langs veilige en aantrekkelijke looproutes moeten staan. Volgens diverse ouderen
ontbreekt het daar aan in Vught en hebben de fractie van Gemeentebelangen daar over
aangesproken.
Uit informatie blijkt dat de gemeente Vught bankjes plaats op verzoek en in overleg met burgers dan
wel de werkgroep toegankelijkheid.
Gemeentebelangen heeft daarom de volgende vragen:
1.

Deelt het college de mening van de ouderen dater in Vught meer zitbankjes gewenst zijn?
Het college deelt de mening dat ouderen tijdens het bewegen ioldoende mogel!Jkheden moeten hebben om uit te
kunnen rusten.
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2. Is het college bereid, al dan niet in overleg met de werkgroep toegankelijkheid, om het
initiatief te nemen tot het plaatsen van meer zitbankjes?
Het college is bereid om samen met de werkgroep toegankelf;kheid en ouderen samen te bekf;ken of er meer
zjtbankjes noodzakeli¡k zjjn en waar deze gesitueerd zouden moeten worden.
In het Zilverenkrachtbeleid is een plan van aanpak opgenomen om de ze!fstandigheid van ouderen te bevorderen,
waarbf;. het plaatsen van zjtbanken in de openbare ruimte een van de acties kan zjjn.
Daarnaast is door bureau Zet begin februari van ditjaar een onderzoek verriebt naar de fysieke toegankelf;kheid
van de openbare ruimte. We geven samen met de werkgroep Toegankelf;kheid opnieuw vorm aan het
looprouteplan en daar waar nodig worden in het centrum en buitengebied rustpunten geplaatst.
Afgelopenjaar zi¡n op verzoek en in overleg met Ouderen Samen en de werkgroep Toegankelf;kheid in
Reeburgpark , Molenakker en sportpark Bergenshuizen zjtbankjes geplaatst.

Zo nee, wat zijn dan uw overwegingen?

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vught
de burgemeester,

R.J. van de Mortel
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