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Toelichting reacties Inloopavond Coenderspark 19 januari 2016 

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. 

Op 19 januari 2016 tussen 17.00-20.00 vond de inloopbijeenkomst over het schetsontwerp plaats: 

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. 

Opkomst inloopbijeenkomst 
Voor de inloopbijeenkomst heeft de Werkgroep Coenderspark geflyerd bij de direct omwonenden, posters 

opgehangen bij de Poiesz en AH Helperplein, BSO en KDV Symfonie, Haydnschool, GSV, in het park en tevens heeft 

de Werkgroep via de mailinglist en Facebook de flyer verspreid. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn ongeveer 80 

buurtbewoners geweest. 

Hoe waren de reacties op het schetsontwerp?  
De Werkgroep Coenderspark heeft nagenoeg iedereen een toelichting gegeven op het schetsontwerp en de keuzes 

van het speelobject. De bezoekers konden hun reactie ook kwijt op de flipover en konden daarnaast een groene 

sticker plakken bij het gewenste object. 

Meerderheid positief  

De meeste omwonenden waren positief over het schetsontwerp. Een groot deel van de enthousiaste buurtbewoners 

heeft geen reactie gegeven op de flipover, maar heeft wel een sticker geplakt bij het gewenste speelobject. In totaal 

waren er 54 stickers geplakt, waarvan de meeste bij het houten klim- en klauterobject. De positieve buurtbewoners 

zijn enthousiast en reageerden vooral met ‘mooi plan!’. 

Al met al kunnen we concluderen dat 54 (+ 5 werkgroepleden + 1 uitbaatster) van de ongeveer 80 bezoekers (75%) 

in elk geval positief zijn over het plan.  

Minderheid negatief 

Een minderheid heeft zich negatief uitgelaten over het plan. Deze buurtbewoners wonen met name aan de Domela 

Nieuwenhuislaan. Ze zijn langere tijd in gesprek geweest met de Werkgroep Coenderspark en de 

Stadsdeelbeheerder en Stadsbeheer. Het grootste bezwaar was de verwachte toename van de nu al aanwezig 

overlast van hangjongeren. Daarnaast gaf men aan het niet nodig te vinden dat het park wordt veranderd. 

Emoties door huidige ervaringen met overlast 

Door de langdurige aanwezigheid van deze groep zou de indruk kunnen bestaan dat er geen draagvlak is voor het 

plan. Het Coenderspark is echter voor de gehele buurt. De andere direct omwonenden (waaronder ook aan de 

Domela Nieuwenhuislaan, Hagepreekkamp én Thorbeckelaan) waren juist erg enthousiast. Het idee bij de 

Werkgroep en de Stadsdeelbeheerder is dat deze groep geëmotioneerd is door de huidige overlast die wordt 
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Cateogorie reacties aantal

bloemen 1

ecologie 2

horeca open 7

locatie speelobject 6

onderhoud 2

ontwerp 30

overlast 10

paden 2

speelobject 10

Eindtotaal 70

ervaren van de huidige speelplaats en het wantrouwen dat in een vernieuwd park politie en gemeente niet ingrijpen 

indien dit wenselijk is. 

De negatieve buurtbewoners hebben geen stickers geplakt bij het speelobject, maar hebben wel hun bezwaren geuit 

op de flipover. 

Waarover hebben de bezoekers opmerkingen geplaatst? 
De reacties op de flipover kun je onderverdelen in verschillende categorieën. De meeste opmerkingen gingen over 

het ontwerp in het algemeen. Daarnaast werden de overlast en ook het speelobject genoemd. 

De bezoekers die een reactie hebben geplaatst op de flipover zijn te verdelen in 

positieve en negatieve: 31 positieve en 22 negatieve. Dit doet vermoeden dat 

58% van de bezoekers positief was. Echter zoals gezegd hebben de meeste 

positieve buurtbewoners geen reactie op de flipover geplaatst, maar wel hun 

keuze mondeling uitgesproken en bij het speelobject een sticker geplakt. 

Op de flipover hebben de meeste mensen positief gereageerd op het ontwerp. 

Een aantal buurtbewoners denkt dat de overlast van hangjongeren toe gaat 

nemen. Anderen denken dat het juist gaat afnemen door de speelplaats te 

verplaatsen. De mensen die niet enthousiast zijn over het plan zien graag dat de 

subsidie van 40 duizend euro wordt besteed aan het achterstallig onderhoud. 

Enkele bezoekers (4) geven aan dat ze een speelobject vlakbij het water niet 

wenselijk vinden in verband met veiligheid voor de kinderen. Een deel (7 

bezoekers) heeft gezegd dat ze graag zien dat Coendersborg ook open is voor de buurt. 

Ondertussen krijgt de Facebookpagina van Coenderspark steeds meer likes (98) en groeit de mailinglist (146). 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Coenderspark / e-mail: coenderspark@gmail.com  
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Bijlage Reacties per bezoeker uitgesplitst naar categorie 

1 = positief 

-1 = negatief 

 

Bezoeker bloemen ecologie horeca open locatie speelobject onderhoud ontwerp overlast paden speelobject

1 1 1

2 1 1 1

3 1 1

4 1

5 1 1 1

6 1

7 1 -1

8 -1

9 1

10 -1

11 1

12 1

13 -1 -1 -1

14 1

15 1 1

16 -2

17 0

18 -1

19 -1 -1

20 -1

21 1

22 1

23 -1

24 2 1

25 -1

26 -1

27 -1

28 1

29 -1

30 -1

31 1

32 -1

33 -1 -1

34 -1 -1

35 2

36 -1

37 -1

38 1

39 1

40 -1 -1

41 1

42 1

43 1

44 1

45 1 1

46 1

47 1

48 1

49 1

50 1

Eindtotaal 1 2 7 -4 -2 18 -4 -2 -2
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Bijlage Uitgeschreven reacties naar categorie 

bezoeker Reactie pos of neg categorie 

3 De bloemenborder mag nog groter!  pos bloemen 

2 tip: zorg voor een flauwe oevertalud van de vijver zodat er meer 

verschillende planten en dieren komen. 

pos ecologie 

11 Flora en fauna moet niet teveel worden verstoord -> evenwicht 

recreatie / natuur! 

pos ecologie 

1 Zou ook leuk zijn als gebruik gemaakt kan worden van horeca, bijv. 

op zondagmorgen/-middag. Is dit mogelijk? Misschien zelfs met 

vrijwilligers?  

pos horeca open 

2 (reactie op 1) Helemaal mee eens! pos horeca open 

3 (reactie op 1) Mee eens! pos horeca open 

4 (reactie op 1) Mee eens! pos horeca open 

5 Iets met muziek dan? Koor? pos horeca open 

14 Maak Coendersborg toegankelijk voor lunchconcerten, 

bridgedrivers etc. 

pos horeca open 

45 Het zou leuk zijn als er op vrijdag/zaterdag/zondag-middag/avond 

een terras open is! Voor een hapje & een drankje met de buren! 

pos horeca open 

10 Speelobject té dicht bij het water en gevaarlijk! neg locatie speelobject 

30 Veiligheid voor kinderen water als je daar een speelgelegenheid 

maakt. 

neg locatie speelobject 

32 Liever geen speelplek bij het water neg locatie speelobject 

33 Geen speelplek bij het water. De huidige speelplek opknappen.  neg locatie speelobject 

40 Advies ivm zon (ligt nu weer in schaduw): speelplaats naar 

noordelijk opschuiven naar nieuwe pad. Is ook meer verwijderd 

van vijver. Zon komt meestal uit zuid. PS Er is al een speeltuin ad 

Bloemersmaborg 500m verder of a/d Groenensteinlaan <450m. 

neg locatie speelobject 

12 Combinatie spelende kinderen - uitvaarten en huwelijken -> wordt 

dit op prijs gesteld? 

pos locatie speelobject 

36 Reserveer de €40.000 voor onderhoud park, niet voor 

klimtoestellen. 

neg onderhoud 

37 Onderhoud park zodanig dat er voldoende klimbomen 

komen/blijven. 

neg onderhoud 

13 Vind niets terug van de bijeenkomst begin oktober. Omgeving te 

klein om dit te bewerkstelligen. Is dit plan bij te sturen. Veel geld 

voor speeltuig-paadje-bruggetje maar niet voor opknappen park. 

Karakter stadspark verdwijnt geheel met dit versnipperen van de 

ruimte. Misschien toch iets aan verplanting door voor iedereen bv 

kruidentuin. boomgaard enz. Jammer dat er geen 

opruimmogelijkheden zijn zoals prullenbakken??? Er is dichtbij een 

grote speeltuin!! De Helpen! Wat is er zoals beloofd voor ouderen?  

neg ontwerp 

16 De beschikbare ruimte voor speeltoestel, plantenborder, pad e.d. 

is deel kleiner dan de schets doet vermoeden; deze voorgestelde 

inrichting zorgt voor een verrommeling van de ruimte! 

neg ontwerp 

16 Waarom alleen groene stickers en geen rode om aan te geven dat 

je het niet eens bent met de plannen? 

neg ontwerp 

17 Wat als je juist de huidige waarden (spelen, natuur) versterkt ipv 

nieuwe te introduceren…… 

neg ontwerp 

18 Graag onderhoud/ herstel van het park zoals het is. Dat volstaat. neg ontwerp 
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25 Behoudt de vrije ruimte in het park waar kinderen zelf met hun 

eigen fantasie kunnen spelen. Er gaat niets boven het uitzetten van 

doelpalen met stokken, jas of tas. 

neg ontwerp 

1 Ziet er heel mooi uit. pos ontwerp 

2 Mooi en gevarieerd plan pos ontwerp 

5 Mooie plannen!  pos ontwerp 

6 Geweldig plan! Vinden oppas-opa en -oma (optie 1) pos ontwerp 

7 leuk initiatief  pos ontwerp 

9 Fijn dat er een mooi initiatief is! Doordacht plan pos ontwerp 

15 Wat goed om te zien dat de ideen uit de bijeenkomst zijn verwerkt 

in het ontwerp! 

pos ontwerp 

17 Groenstrook langs de Dom.N.Ln niet meer open maken dan het 

meerjarenonderhoud nu laat zien. 

pos ontwerp 

24 Dit vind ik een bijzonder aantrekkelijk plan en het zal de wat 

verlopen sfeer van het 'park' zoals het nu is, enorm verbeteren.  

pos ontwerp 

24 De huidige speelplek vind ik en vinden mijn kleinkinderen te 

donker en ongezellig. Optie 1 nieuwe speelplek is mooier, visueel 

spannender en uitdagender voor kinderen lijkt mij.  

pos ontwerp 

31 Mooie behouden plan :) Mijn complimenten pos ontwerp 

35 Prachtig plan. Blij dat het ??? blijft bestaan (zelfs versterkt). pos ontwerp 

35 Mooi plan voor de nieuwe kinderspeelplaats. Complimenten voor 

de commissie! 

pos ontwerp 

38 Goed plan! Gemeente kom over de brug!! pos ontwerp 

39 Mooi plan! pos ontwerp 

42 Fantastisch plan! Tijd voor vernieuwing in Helpman. 

Voor jong -> is de toekomst 

Voor oud -> heerlijk meegenieten. 

Succes, hoop dat het spoedig gerealiseerd word. 

pos ontwerp 

43 Leuke ideeën!  

Fijn dat jullie goed naar iedereen luisteren. 

Jammer dat de negatieve meningen vaak het hardst klinken.  

Ik hoop dat het lukt! 

pos ontwerp 

44 Love <3 Het moet lukken! pos ontwerp 

45 Mooi plan! Mooie ontwikkeling in de buurt. pos ontwerp 

46 Leuk plan, een mooie  toevoeging om de wijk levendiger (op een 

rustige manier) te maken. Ook mooi om de natuurwaarde van het 

park op te krikken! Extra punt ook heel leuk: meer beweging en 

interactie mogelijk. Gezellige nieuwe speelplek. Niet te aangeharkt 

maken, beetje ruig mag. Zou best wat inspraak (of meedenken) 

willen bij invulling oude speelhoek. 

pos ontwerp 

47 Mooi plan! Waar je kan voetballen :). Je kan ook leuke klimmen! pos ontwerp 

48 Superleuk dat er ;) wat gebeurt en :) vooral dat het 'groen' blijft: 

geen flats :)! 

pos ontwerp 

49 Mooi plan! pos ontwerp 

50 Een barbecueplek bij de ontmoetingsbank om het in het park te 

barbecueën. Bijvoorbeeld een tegel zoals in Noorderplantsoen of 

een 'hufterproof' barbecue. 

pos ontwerp 

7 maar ben toch erg bang voor overlast neg overlast 
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8 Denk je aan hangjongeren? Die zijn er al overvloedig! Hebben 

overlast van -> dealen drank 

neg overlast 

13 Hoe is het niet de mensen die van bv. Domela en Thorbeckelaan 

wonen. Nou veel overlast en veiligheid/hangjongeren. Zou alleen 

opknappen niet genoeg zijn dat ziet alles er weer vriendelijk uit en 

moeten we allemaal op park passen/zorgen! 

neg overlast 

20 Elk bankje in het park is een hangplek! Overleg met hanggroep 

jongerenwerkers en geef deze groep een plek. Faciliteer dus geen 

hangplek in het 'beschutte' park. 

neg overlast 

29 Onze kinderen en wij willen het park graag behouden zoals het is. 

Ruimte + natuur om met eigen fantasie te spelen. Daarnaast zijn 

we bang voor overlast bij het plaatsen van toestellen en 

picknicktafels/bankjes. Dit wordt nu elders in de straat al 

ondervonden bij het speeltuintje. 

neg overlast 

34 Geen picknickbank! Ideale hangplek en dealersplek. Geen sociale 

controle zo diep in het park. 

neg overlast 

40 Plan nodigt uit tot de 3e hangplek jongeren in deze wijk:  

huidige: bankjes i/d Coendershaag: o.a. geluidsoverlast tot 3:00 's 

nachts; ook gesmijt met flessen wanneer men dronken is naar 

woningen. Het begin is er al!  

neg overlast 

21 En wat met hangouderen? pos overlast 

22 (reactie op 21) :) pos overlast 

24 Wat de hangjongeren betreft, die zitten denk ik liever niet open en 

bloot in het park met hun rokertjes. De precieze plaats van de 

bankjes lijkt me dan ook een punt van overweging 

pos overlast 

19 Extra paden leidt dat er ook meer gefietst wordt. Dit is niet fijn 

voor ouderen.  

neg paden 

33 Geen pad/brug voor het grasveld. Nieuwe pad + brug gaat 

ontaarden in fietspad / brommerpad. 

neg paden 

13 Speelvoorziening veel te groot voor het kleine gazon.  neg speelobject 

19 Kinderen spelen het liefst in de natuur en een zandbak! Geef ze de 

ruimte! 

neg speelobject 

23 Besteed 40K aan huidige speeltuintje in de hoek (40K subsidie van 

Rijk) 

neg speelobject 

26 Als we geld is 1 moeten de paden opgeknapt en 40000 aan de 

klimrek + bank = belachelijk. Speeltuin die er is is prima. Als je het 

tak niet goed genoeg vind kun je naar de Helpen. 

neg speelobject 

27 (reactie op 26) Mee eens neg speelobject 

34 Nieuwe speelplek niet vrij van hondenpoep. Oude speelplek is met 

hekken en wildrooster.  

neg speelobject 

5 Natuurlijk spelen komt goed uit bij optie 1! pos speelobject 

15 Glijbaan integreren in speeltoestel. pos speelobject 

28 (reactie op 26) is niet op loopafstand - dan moet je weer de fiets 

pakken. 

pos speelobject 

41 Ik wil speelopsie één pos speelobject 

 


