
Meer bankjes in Utrecht
Zodat iedereen lekker kan zitten!



D66 vindt het belangrijk dat Utrechters op veel plekken in de stad even kunnen rusten. Dat kan op 

een muurtje maar beter is het om even op een bankje te kunnen zitten. Jongeren en daklozen zijn 

grote gebruikers van de bankjes in de stad. Maar ook ouderen, wandelaars, mensen met een bep-

erking en andere levensgenieters gebruiken deze rustplekken. 

In onze groeiende stad zien we meer mensen in de parken, groenstroken en op de pleintjes. Het zou 

voor al deze mensen fijn zijn als ze ook ergens kunnen zitten. Om uit te rusten, te kletsen, een boek 

te lezen, even weg te dromen. Te genieten van de geluiden van de stad, of juist de ritselende blad-

eren van de bomen in de parken. Daarbij heeft niet iedereen in de stad een eigen buiten of gedeelde 

tuin of terras bij de woning. Voor deze groep zijn bankjes in de stad een welkome uitstap buiten de 

deur om te genieten van de zon of vallende bladeren. 

Toch is een aantal bankjes weggehaald vanwege vermeende overlast van bankzitters en bankjes 

worden in de regel alleen bijgeplaatst op bewonersinitiatief. Maar minder bankjes zorgt voor meer 

clustering op enkele plaatsen. Daarom zien wij liever om bij overlast geen bankjes weg te halen maar 

er in de buurt juist meer neer te zetten voor spreiding van gebruikers en zo wellicht ook voor het 

verdwijnen van eventuele overlast. 

Voor iedereen meer bankjes in de stad, dat is wat D66 graag wil. Daarom moet de gemeente actief 

op zoek naar locaties om bankjes te plaatsen. En zou het niet fantastisch zijn als je een bankje kan 

doneren aan de stad? Een cadeautje voor Utrechters. 

Bij de behandeling van afgelopen Voorjaarsnota lanceerde D66 een meldpunt voor ‘bankjesroof’ en 

suggesties voor extra bankjes. De concrete suggesties van inwoners van de stad hebben wij gebun-

deld en liggen in document voor, wat wij nu graag aanbieden aan het college en aan de stad, bij de 

behandeling van de Programmabegroting 2022. D66 ziet graag snel meer en meer bankjes door de 

hele stad heen, te beginnen bijvoorbeeld op onderstaande plekken!

Namens de fractie van D66 Utrecht,

Corine van Dun, 

28 oktober 2021

Meer bankjes in Utrecht!
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“Er zouden wel wat bankjes mogen komen in de omgeving van de Plompetorengracht. Ik 

zie heel veel mensen langslopen en stilstaan om te genieten van de schoonheid en een foto 

maken. Hoe mooi zou het zijn als mensen hier even de tijd kunnen nemen en plaats kunnen 

nemen op een bankje? Bovendien kan men dan ook een lekker broodje halen bij de 

Ontdekking of Bakkerswinkel, indien de terrassen vol zijn. Wordt de lokale economie ook 

weer gestimuleerd. Nu zitten er vaak mensen tegen het raam aan van de ontdekking of op 

de trapjes voor woningen. Liever dan op een bankje”

“Langs de looproute van Heldammersingel in De Meern naar Burchtplein in Vleuterweide 

(naast/parallel aan de bus route) hebben we geen enkele bank. Ook aan de Middelwetering/

Burchtpromenade. Het zou leuk zijn als hier banken kunnen geïnstalleerd worden. 

Inderdaad, als ik aan het lopen ben met mijn zoontje, wordt het een opluchting als we een 

moment kunnen zitten.”

Bewoners melden
Via het D66 meldpunt voor meer bankjes in Utrecht hebben de be-
woners laten weten op welke plekken zij graag een bankje zouden 
willen hebben.

Plompetoren gracht

Heldammersingel

“Ik zou graag een bankje bij de nieuwe 

beukenboom willen, aan het eind van de 

Emmalaan. Mijn hond gaat daar altijd graag 

zitten omdat er veel te zien is van alle kanten. 

Het zou leuk staan zo bij de boom.”

Emmalaan
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“Ik wil heel graag een bankje voor achterin een 

doodlopende straat, de Roggestraat in Wittevrouwen, namens de bewoners aanvragen. Er 

is veel beweging in de straat geweest, verhuizingen, veranderingen, nieuwe bewoners en 

nieuwe kindjes in de straat. De 'sociale cohesie' was daardoor onrustig, mede versterkt door 

de corona-crisis. Er stond heel lang een 'heel oud plastic' bankje waar regelmatig bewoners 

neerstreken. Maar dat was tijdens de Corona meer een één-persoons-plek geworden. Niet 

echt uitnodigend om te gaan zitten, ook door het plastic. Vriendelijke bewoners hebben 

sinds kort een ander klein bankje neergezet, maar dat blijft een 2 persoonsbankje.”

Roggestraat

“Marconistraat T.O.V. nm.55. (Beschermd stadsgezicht). Vroeger 

was hier een mooi bankje in de muur. Het zou mooi zijn als deze 

weer hersteld zou worden.”

Marconistraat

“Al jaren vraagt het Wijk C-Komitee om bankjes in het Park Paardenveld. De gemeente wil 

hier niet aan beginnen omdat er geen definitief ontwerp voor het park is. Ook het tijdelijk 

plaatsen van bankjes was geen optie. Vreemd is dat er wel tijdelijk een hele horeca 

onderneming in het park kon worden opgebouwd. Het is dit jaar gelukt om één bankje in het 

park te krijgen; dit bankje kwam vrij doordat er op de plaats van het bankje een fietsenrek 

moest komen.” Bankjes in het park zijn vooral van belang voor ouderen in de wijk die niet 

meer in het gras gaan zitten en ook op mindere zonnige dagen van het park willen genieten.

Park Paardenveld

Zocherpark

“Langs de Catharijnesingel in het Zocherpark tussen de Mariaplaats en de Lange 

Smeestraat staan veel te weinig bankjes. Elke keer als ik daar wandel bij mooi weer zijn de 

bankjes bezet. Maar ook op het drukke Lepelenburg kunnen er best wel een paar bij!”

Buitengebieden

“Er mogen wel meer bankjes bijkomen, maar vooral in het buitengebied zijn er veel te weinig. 

Bijvoorbeeld langs fietspaden en fietsroutes zoals noorderpark e.d.”
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“Helemaal eens met uw actie! Mijn vrouw heeft onlangs een knie-operatie ondergaan en 

toen merkten we pas echt dat er veel te weinig bankjes zijn. 

Allereerst zouden we dolgraag de bankjes terugkrijgen die eerst bij de Noorderbrug (aan de 

Weerdsingel OZ) stonden. Die werden verwijderd op grond van klachten van omwonenden 

die last hadden van personen die daar zouden samenscholen. Dat gebeurde idd wel eens 

maar waarom zouden mensen niet mogen samenscholen? Het samenscholen gebeurt trou-

wens nog steeds, alleen zitten mensen nu op de brugleuning of ze nemen stoeltjes mee.

In de tweede plaats willen we graag dat bankjes ook echt geschikt zijn om op te zitten. Dus 

niet de bankjes in het Griftpark die typisch ontworpen zijn om zitgenot te suggereren maar 

in werkelijkheid na vijf minuten de bankjeszitter met een houten kont wegjagen.

Het is misschien een suggestie om rond te kijken in steden die het beter voor elkaar heb-

ben. Bijvoorbeeld Krakau, waar aan weerszijde van de esplanade in het stadspark om de 

oude binnenstad heen aan een stuk door bankjes staan.”

Noorderbrug

Wolvenplein

“Ik wil graag een bankje aan het Wolvenplein. Mocht er overlast zijn, dan graag de 

overlastgevers verwijderen maar niet het bankje.”

Veeartsenrijn

“Het verhoogde deel van Veeartsenijstraat zijn reeds de boomspiegels vergroot met één 

doorlopend groen bed. Met warm weer is er onder het bladerdek een ultiem comfortabele 

plaats onder de bomen ontstaan! Doordat het op ruime afstand van verkeer ligt, een ideale 

plek om te zitten om een boek te lezen of het laatste bolletje van je Roberto’s ijsje op te 

likken (tevens op ruime afstand van huizen!)”

Hof Ter Weydeweg

“Ik wil graag een bankje op de Hof Ter Weydeweg thv van nummer 16. Op dat deel komen er 

geen auto, maar wel fietsers en voetgangers. Een mooi plekje voor een bankje.”
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Op de foto bij dit artikel stat een bankje zonder rugleuning. Dit soort bankjes vind je ook op 

bijv. de Drift ter plaatse van de universiteitsbibliotheek en bij het Stadshuis zoals jullie foto 

laat zien. Het ontbreken van een rugleuning zal ongetwijfeld een reden hebben, maar 

vermindert het comfort aanzienlijk.

Ik snap dat op het Janskerkhof de grote banken zijn verwijderd. Nabij de broodjeskiosken 

was er idd veel overlast van thuis- en daklozen. Tegelijk is er wel een openbaar toilet ge-

plaatst... Eigenlijk zou op die plek toch weer een of meer banken moeten komen. Ook een 

dak- of thuisloze moet een rustplek hebben. Dan moet je meer BOA’s inzetten die 

corrigerende optreden. Dat laatste gebeurt in Utrecht tin de openbare ruimten overigens 

veel te weinig. Maar dat is een ander thema...

   Idee: er is een bank aan de singel, ter hoogte van de Sterrenwacht, waar 

   de volgens de legende eerste kus tussen Leo Vroman en Tineke werd 

   uitgewisseld.

Ik denk dat bankjes met een verhaal een goede aanvulling zijn op de geschiedenis van de 

stad. Het hoeft geen verhaal van een bekende Utrechtser te zijn, maar een verwijzing is 

altijd mooi?

Ik zit graag op een bankje tijdens Utrechtse wandelingen. Zodra er groen, is er meestal wel 

een bankje....

Bij de singelbruggen zouden de leugenbakjes in eigen vorm terug kunnen komen. Op de 

Bartholomeusbrug zijn ze er nog, maar op de overige bruggen zijn ze weg: Lucasbrug, brug 

naar spoorwegmuseum, Tolsteegbrug heeft alleen de lange bushalte brug, de brug bij 

Nijntjepleintje kan ook een bank krijgen. Aan de Vecht in Ondiep op de Anton Geesinkstraat, 

is een eigentijdse leugenbank geplaatst: erg grappig.

Bankjes met een verhaal
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“Wij hebben in 2003/ 2004, in het kader van een buurtinitiatief Abstederdijk / Looierstraat, 

naast originele lantaarns, fietsenrekken, bomen, haagjes, o.a. drie bankjes gerealiseerd in 

ons stukje Abstederdijk / Abstederhof. 

Deze bankjes worden door buurtbewoners intensief gebruikt voor een buurtpraatje, kopje 

koffie, zonnen, fietsen repareren etc. Ze zijn nu, door het intensief jarenlang gebruik, verf-

loos geworden.

Deze bankjes hebben een opknapbeurt nodig of, als de opknapkosten te hoog worden mo-

gelijk, nieuwe. Mogelijk kan D66 hier een rol ingaan spelen?

 Bankje 1 staat op de inrit van de Abstederhof vanaf de Abstederdijk aan de linkerkant;

 Bankje 2 staat naast de fietsenstalling;

 Bankje 3 staat voor woning nr A’dijk 68.
 

Het is een model wat waarschijnlijk verder niet in Utrecht voorkomt. We mochten dat toen-

tertijd zelf uitkiezen en ze worden door omwonenden intensief gebruikt.”

Abstederdijk

“Het zou ook wel echt fijn zijn als er ook Picknick tafels komen in de parken en meer prullen-

bakken! Zo kun je de bewoners zonder tuin wat meer bieden ipv enkel op een kleedje buiten 

zitten. Maakt het ook gelijk toegankelijker voor mensen slecht ter been of zwangere vrouw-

en. Je hebt dus speciale picknick tafels waar ook rolstoelgebruikers aan kunnen schuiven.”

Toegankelijke Picknicktafels
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“Een tijdje geleden hadden we contact over het bankje bij de skatebaan. Dit is weggehaald 

maar zou 40 meter verderop teruggeplaatst worden.

Tot op heden is dat niet gebeurd. De groepen die nu bij de skatebaan hangen nemen nu zelf 

maar stoelen mee. Lijkt me niet zo vriendelijk naar die groepen toe dat het bankje zomaar 

weggehaald is en er niets voor teruggekomen is, zonder dat ze het weten.

Komt het bankje nog weer terug of wordt duidelijk gemaakt waar het bankje dan wel komt?”

Skatepark Lunetten
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Bewoners Tweeten
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