
 

 

  Aan de raad,  Op 15 juni 2016 staat het raadsvoorstel “Buurtinitiatief Coenderspark” op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Wonen. Wij zullen verzorgen om het plan nader toe te liachtergrondinformatie over de totstandkoming van het plan. Wij willen als werkgroep het Coenderspark aantrekkelijker maken voor de buurt: een Park voor de Wijk! Op verschillende manieren hebben we in 2015 de behoefte ingeïnventariseerd: huis-aan-huis vragenlijst, enquête bij supermarkten en ontmoetingen bij de pannenkoekenspeurtocht. Daaruit is dpark ziet en wat nodig is om het park te verbeteren. de buurt in een workshopsessiedeze manier de kans gehad om mee te werken aan het plan.samengebracht in een uitvoerbaar schetsontwerp. We hebben het schetsontwerp in voor de buurt. Het schetsontwerp heeft een groot draagvlak in de buurt. Een bezorgde buurtbewoners heeft echter de gemeente verzocht om het park te laten zoals het is. Vervolgens heeft de uitbaatster van de borg nadat haar wensen waren ingewilligdWe begrijpen dat veranderingen vaak spannend zijn, helemaal als het om je eigen leefomgeving gaat. Wij hebben als werkgroep echter ondervonden dat de meeste buurtbewoners – ook directe buren van deze omwonenden willen en dat dit samengaat met veranderingen, zoals een betere padenstructuureven te rusten en een goede positie van een alle leeftijden. Samen met de wijkwethoudermeerdere malen met de bezorgde buurtbewoners schetsontwerp kunnen aanpassen zodat tegemoetgekomen wordt aan de bezwaren.greep uit de aanpassingen die we hebben gedaan:- Pad meer richting water- Pad van koersmix (halfverhard- Nieuw speeltoestel zuidelijker- Ontmoetingsbank bij spee- Bloemenborder zuidelijkerborg - Draaicirkel voor borg behouden voor auto- Bestaande verouderde speelplek aan noordkant park behouden (uit behoeftepeiling bleek dat locatie te donker en vochtig 
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 Groningen, 

Op 15 juni 2016 staat het raadsvoorstel “Buurtinitiatief Coenderspark” op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Wonen. Wij zullen dan als initiatiefnemers een presentatie verzorgen om het plan nader toe te lichten. Met deze brief geven wij graag achtergrondinformatie over de totstandkoming van het plan. 
Wij willen als werkgroep het Coenderspark aantrekkelijker maken voor de buurt: een Park ende manieren hebben we in 2015 de behoefte inhuis vragenlijst, enquête bij supermarkten en ontmoetingen bij de Daaruit is duidelijk geworden wat de buurt graag wel en niet in het park ziet en wat nodig is om het park te verbeteren. Op basis hiervan hebben wein een workshopsessie vier ideeënschetsen gemaakt. Alle buurtbewoners hebben op deze manier de kans gehad om mee te werken aan het plan. De ideeënschetsen zijn samengebracht in een uitvoerbaar schetsontwerp. 

schetsontwerp in januari 2016 gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst. Het schetsontwerp heeft een groot draagvlak in de buurt. Een bezorgde buurtbewoners heeft echter de gemeente verzocht om het park te laten zoals het s. Vervolgens heeft de uitbaatster van de borg – na eerder haar positieve steun te geven ingewilligd - ook haar bezwaren geuit. We begrijpen dat veranderingen vaak spannend zijn, helemaal als het om je eigen ebben als werkgroep echter ondervonden dat de meeste ook directe buren van deze omwonenden - een verbetering van het park willen en dat dit samengaat met veranderingen, zoals een betere padenstructuurpositie van een mooi en natuurlijk speelobject
wethouder en het gemeentelijke gebiedsteam zuid hebben we met de bezorgde buurtbewoners en de uitbaatster overlegd hoe tsontwerp kunnen aanpassen zodat tegemoetgekomen wordt aan de bezwaren.greep uit de aanpassingen die we hebben gedaan: Pad meer richting water (halfverhard in plaats van verhard) zuidelijker Ontmoetingsbank bij speeltoestel in plaats van losstaand zuidelijker, direct rondom ontmoetingsbank, in plaats van 

Draaicirkel voor borg behouden voor auto’s van ‘s Amuse Bestaande verouderde speelplek aan noordkant park behouden (uit bleek dat locatie te donker en vochtig is en toestellen niet geschikt 

Groningen, 6 juni 2016 

Op 15 juni 2016 staat het raadsvoorstel “Buurtinitiatief Coenderspark” op de agenda van de als initiatiefnemers een presentatie graag 

Wij willen als werkgroep het Coenderspark aantrekkelijker maken voor de buurt: een Park ende manieren hebben we in 2015 de behoefte in de buurt huis vragenlijst, enquête bij supermarkten en ontmoetingen bij de uidelijk geworden wat de buurt graag wel en niet in het hebben we samen met Alle buurtbewoners hebben op De ideeënschetsen zijn 

inloopbijeenkomst . Het schetsontwerp heeft een groot draagvlak in de buurt. Een beperkt aantal bezorgde buurtbewoners heeft echter de gemeente verzocht om het park te laten zoals het positieve steun te geven 
We begrijpen dat veranderingen vaak spannend zijn, helemaal als het om je eigen ebben als werkgroep echter ondervonden dat de meeste een verbetering van het park willen en dat dit samengaat met veranderingen, zoals een betere padenstructuur, bankjes om mooi en natuurlijk speelobject voor kinderen van 

gebiedsteam zuid hebben we vervolgens overlegd hoe we het tsontwerp kunnen aanpassen zodat tegemoetgekomen wordt aan de bezwaren. Een 

, in plaats van voor de 

Bestaande verouderde speelplek aan noordkant park behouden (uit de en toestellen niet geschikt 



 

 

zijn voor een grote leeftijdsgroepschetsplan verwijderd was- Geen andere bankjes toevoegen (is echter veel behoefte aan)- Geen ruimte voor extra - Beplanting rondom water aan noordkant verdicht houdenterug te snoeien) - Brug zuidelijker - Vlonder bij water - Fietsparkeren achter de borg- Pad langs achtergevel borg- Geen beukenhaag rondom Ondanks bovengenoemde aanpassingen zijn wij van mening dat er een prachtig plan ligt dat tegemoet komt aan de wensen uit de buurt. We zijn erg blij dat we zo ver gekomen zijn. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het Coenderspark. Een plan dat mede tot stand voortvarende inzet van de gemeente Groningen en vele buurtbewoners.trots met het resultaat: Het is gelukt om samen met deCoenderspark weer aantrekkelijker wordt voor de wijk: een  Wij hopen dat u het raadsvoorstel positief ontvangt en de middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van het plan.  Werkgroep Coenderspark Coenderspark@gmail.com 
 Coenderspark  De werkgroep Coenderspark bestaat uit 6 buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg en nemen deel aan de werkgroep op persoonlijke titel. Om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken, werken zij graag samen met jong en oud uit de wijk. Op de foto van links naar rechts: Jacobien de GoeToke Keijer, Mathijs Dijkstra, Marcel Smale, Leonie Spanjer, Yvette Hilboesen. 
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leeftijdsgroep, vandaar dat deze locatie in het aanvankelijke schetsplan verwijderd was) Geen andere bankjes toevoegen (is echter veel behoefte aan) extra beelden, geen beeldenpad (was idee in workshop)Beplanting rondom water aan noordkant verdicht houden (voor ecologie is beter om 

Fietsparkeren achter de borg Pad langs achtergevel borg ndom parkeerterrein 
Ondanks bovengenoemde aanpassingen zijn wij van mening dat er een prachtig plan ligt dat tegemoet komt aan de wensen uit de buurt. We zijn erg blij dat we zo ver gekomen zijn. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het raadsvoorstel dat u is voorgelegd: Buurtinitiatief mede tot stand is gekomen dankzij de altijd positieve en voortvarende inzet van de gemeente Groningen en vele buurtbewoners. We zijn dan ook

lukt om samen met de wijk een integraal en gedragen plan te makenCoenderspark weer aantrekkelijker wordt voor de wijk: een Park voor de Wijk!
Wij hopen dat u het raadsvoorstel positief ontvangt en de middelen beschikbaar stelt voor de 

De werkgroep Coenderspark bestaat uit 6 /Coendersborg en nemen deel aan de werkgroep op persoonlijke titel. Om het Coenderspark (park rondom de r de wijk te graag samen met jong en oud uit 
Op de foto van links naar rechts: Jacobien de Goede, Toke Keijer, Mathijs Dijkstra, Marcel Smale, Leonie   

in het aanvankelijke 

(was idee in workshop) (voor ecologie is beter om 

Ondanks bovengenoemde aanpassingen zijn wij van mening dat er een prachtig plan ligt dat tegemoet komt aan de wensen uit de buurt. We zijn erg blij dat we zo ver gekomen zijn. : Buurtinitiatief gekomen dankzij de altijd positieve en We zijn dan ook erg 
plan te maken waarmee het Park voor de Wijk! 

Wij hopen dat u het raadsvoorstel positief ontvangt en de middelen beschikbaar stelt voor de 
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Bijlage Werkgroep Coenderspark 2014 tot heden 
 Ontstaan Werkgroep In de zomer van 2014 heeft de initiatiefneemster van de werkgroep in de Helperbel een oproep gedaan voor buurtbewoners om een samen met haar een werkgroep te vormen om het Coenderspark aantrekkelijker te maken voor de buurt. Hierop hebben verschillende mensen gereageerd en al gauw ontstond de huidige groep van 6 buurtbewoners. Vragenlijst direct omwonenden Om te weten welke wensen er leven in de buurt voor het Coenderspark heeft de werkgroep in januari 2015 deur-aan-deur een vragenlijst afgenomen onder de direct omwonenden: Domela Nieuwenhuislaan, Thorbeckelaan (bungalows), Cort van der Lindenlaan, Schaperstraat, Hagepreekkamp en Geuzenkamp. Hieruit bleek dat er onder de direct omwonenden behoefte is om het park aantrekkelijker te maken voor jong en oud. Enquête bij Poiesz en AH Helperplein  Op 9 mei 2015 heeft de werkgroep buurtbewoners geënquêteerd bij de Poiesz en AH Helperplein. Ook uit deze korte enquête bleek dat ook andere bewoners in de buurt (postcode check) behoefte hebben aan een betere speelgelegenheid en vernieuwing. Subsidie In de Gezinsbode stond een oproep van de gemeente om via Wij.Groningen.nl subsidie aan te vragen voor projecten/activiteiten die in het kader van ‘Wijken voor Jeugd’. De werkgroep heeft toen in overleg met de gemeente alvast een subsidie aangevraagd voor het speelobject en een ontmoetingsbank. Deze is gehonoreerd en moet worden besteed voor 31 december 2016. Daarnaast heeft IdeeenbankGroningen.nl ons advies gegeven voor het werven van nog andere subsidies. Pannenkoekenspeurtocht Op 30 augustus 2015 organiseerde de werkgroep de Pannenkoekenspeurtocht voor de buurt in het park. Ook tijdens deze speurtocht bleek dat de buurtbewoners graag zien dat het park een impuls krijgt. Workshop Om samen met de buurt de resultaten van de enquêtes om te zetten in ideeënschetsen, heeft de werkgroep ruim 1500 buurtbewoners in de omliggende straten via een flyer uitgenodigd voor een workshop op 3 oktober 2015. Uitgangspunt hierbij waren de resultaten van de enquêtes, de ecologie, de historie en de wensen van de Coendersborg. Met ruim 30 buurtbewoners zijn 4 ideeën schetsen gecreëerd. Wijkcomité Helpman Op uitnodiging van het Wijkcomité heeft de werkgroep op de ALV op 27 oktober 2015 een toelichting gegeven op het initiatief en dit werd ontvangen met groot applaus door de ongeveer 30 aanwezigen. Er werd subsidie aangeboden en tevens werd gevraagd om vooral door te gaan met de plannen. Inloopbijeenkomst De ideeënschetsen van de workshop, de enquêteresultaten, het bestemmingsplan, de ideeën van de uitbaatster van de Coendersborg hebben geleid tot een schetsontwerp die op 19 januari 2016 aan de buurt is gepresenteerd. De buurtbewoners hebben kunnen kiezen welk soort speelobject zij wensen. Ook heeft iedereen zijn/haar mening kunnen geven in de gesprekken met de werkgroepleden en de aanwezige medewerkers van de gemeente.    
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Afstemming met de Coendersborg, bezorgde buurtbewoners en gemeente Vanaf het begin heeft de werkgroep contact gezocht met de uitbaatster van de Coendersborg, de direct omwonenden en de gemeente. Na de inloopbijeenkomst zijn met ondersteuning van de Gebiedsteam Zuid gesprekken gevoerd met de bezorgde buurtbewoners en de uitbaatster. Op basis hiervan hebben we het plan aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren. Communicatie: Facebook en nieuwsbrief en meer Sinds januari 2015 heeft de werkgroep een Facebookpagina. Na de eerste enquête onder de direct omwonenden verstuurt de werkgroep nieuwsbrieven aan belangstellenden. Deze worden ook op de Facebookpagina geplaatst. Inmiddels heeft de Facebookpagina 114 volgers en zijn er 150 belangstellenden die de nieuwsbrief ontvangen. Het aantal geregistreerde voorstanders is momenteel ruim 200. Het aantal niet geregistreerde voorstanders is naar schatting vele malen groter. Hiernaast communiceert de werkgroep ook via de Helperbel, nieuwsbrieven van de Joseph Haydnschool en GSV en posters bij winkels.  Zie ook de bijlagen: 1. Flyer Werkgroep Coenderspark 
2. Vragenlijst Coenderspark januari 2015 
3. Nieuwsbrief Coenderspark 1, enquête resultaten omwonenden 
4. Enquête Coenderspark 9 mei 2015 
5. Nieuwsbrief Coenderspark 2, enquête resultaten enquête bij buurtsupermarkten 
6. Uitnodiging puzzeltocht/pannenkoekenspeurtocht 
7. Flyer uitnodiging workshop zaterdagochtend 3 oktober 2015 
8. Nieuwsbrief Coenderspark 3, resultaten workshop 
9. Presentatie enquête resultaten 
10. Nieuwsbrief Coenderspark 4, uitnodiging inloopbijeenkomst 
11. Schetsontwerp 
12. Keuze speelobject 
13. Toelichting reacties inloopbijeenkomst 19 januari 2016 (17-20 uur) 
14. Sfeerimpressie activiteiten 
15. Nieuwsbrief Coenderspark 5, raadsvoorstel 
16. Raadsvoorstel Buurtinitiatief Coenderspark 

  


