
 

 

 

Coenderspark: park voor de wijk!  
Nieuwsbrief #4 | 5 januari 2016 

 

UITNODIGING INLOOPBIJEENKOMST SCHETSONTWERP  

DINSDAG 19 JANUARI 17.00 – 20.00 UUR 

De werkgroep Coenderspark bestaat uit 6 buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg. Om het Coenderspark (park 
rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken, willen we graag samen met jong en oud uit de 
wijk een plan ontwikkelen.  

In de vorige nieuwsbrief…. 
…gaven we u een samenvatting van de workshop ‘Denk en schets 
mee aan een mooier Coenderspark’, die we op 3 oktober in de 
Coendersborg hielden. Het resultaat van deze workshop bestond uit 
4 verschillende ideeënschetsen voor de inrichting van het 
Coenderspark, opgesteld door ruim 30 buurtbewoners.   

Een ontwerp voor het park 
De werkgroep is in overleg met de gemeente verder gegaan met deze 4 ideeënschetsen. Dit heeft geresulteerd in een 
schetsontwerp voor het park, dat de belangrijkste ingrediënten uit alle ideeënschetsen samenvat. Dit ontwerp is 
volgens zowel werkgroep als gemeente in principe mogelijk om uit te voeren. Uiteraard zijn er nog vele stappen te 
nemen, zoals het vinden van financieringsmogelijkheden (naast de subsidie die reeds toegekend is). Ook Ineke de 
Boer, de uitbaatster van de Coendersborg, hebben wij geraadpleegd en zij kan zich vinden in dit ontwerp.  
 

 
Uitnodiging: inloopbijeenkomst dinsdag 19 januari 2016 
Heel graag willen we het schetsontwerp met u, als buurtbewoner, delen. Daarnaast is er nog van alles te kiezen, 
bijvoorbeeld in de uitstraling van de verblijfsplek en het te kiezen speelobject. We zijn benieuwd naar uw voorkeuren! 

We nodigen u van harte uit om op dinsdag 19 januari tussen 17.00 en 20.00 uur naar de inloopbijeenkomst in de 
Coendersborg te komen. U kunt dan het schetsontwerp bekijken en uw voorkeur uitspreken over de 
keuze/sfeermogelijkheden. De uitbaatster van de Coendersborg is ook aanwezig en maakt tijdens deze 
inloopbijeenkomst graag kennis met de buurt. 

De koffie staat voor u klaar! Ook kinderen zijn van harte welkom. Voor hen is er lekkere limonade. 
 

 
Wij zien u graag op 19 januari! 

 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Coenderspark / e-mail: coenderspark@gmail.com  

mailto:coenderspark@gmail.com

