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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…. 

… nodigden we u uit voor de inloopbijeenkomst op 19 januari jl. waarbij u het 

schetsontwerp kon bekijken en uw voorkeur kon uitspreken over de keuze van het 

speelobject en de sfeermogelijkheden. Met deze nieuwsbrief vertellen we u graag 

hoe ver we nu zijn.  

Presentatie schetsontwerp 

Op 29 januari jl. hebben we het schetsplan, dat het resultaat was van de 

inventarisatie van alle wensen en de schetsochtend van 3 oktober, aan de buurt 

gepresenteerd. De meerderheid van de mensen die het kwamen bekijken was 

enthousiast over dit ontwerp. Een aantal omwonenden heeft haar zorgen geuit en 

heeft deze vervolgens ook kenbaar gemaakt in een brief aan college van B&W. 

Vervolgens hebben wij 

eind januari het 

college van B&W 

geïnformeerd over het 

proces; hoe we samen 

met de wijk tot een 

doordacht en 

gedragen 

schetsontwerp zijn 

gekomen, waarbij 

rekening is gehouden 

met de ecologie, planologie, uitbating Coendersborg, en met de doelgroepen jong, 

oud en alles wat er tussenin zit.  

 

Overleg over de plannen 

In de weken daarna is er, samen met de gemeente, een aantal gesprekken 

gevoerd. Met alle belanghebbenden samen, onder leiding van wijkwethouder Ton 

Schroor, en daarna ook een aantal gesprekken tussen de gemeente en de 

verschillende belanghebbenden apart. In deze gesprekken kon iedereen zijn 

wensen en zorgen uiten. We hebben vervolgens in nauw overleg met de gemeente 

het schetsontwerp aangepast om aan de bezwaren tegemoet te komen. Zo komt 

er een natuurlijke afscheiding, in de vorm van bloemen, tussen de borg en het 

speelobject met ontmoetingsbank en komt er een plek om fietsen te parkeren. 

Ook zijn het wandelpad op het veld en het bruggetje wat naar het zuiden verlegd.  

 

Het definitieve plan 

Het definitieve plan ziet u op de tekening op de volgende pagina. De kernpunten 

zijn: een natuurlijk speelobject op een zonnige plek op het grasveld, meer 

zitgelegenheid, waaronder een ontmoetingstafel, het verbeteren van de 

verharding, een nieuw pad met bruggetje en een vlonder om het park meer te 

beleven, meer kleur door bloemen en planten en het selectief snoeien rondom het 

water, om de ecologie te stimuleren en het water meer te beleven.  

We zijn als werkgroep trots op dit uiteindelijke gedragen plan dat we samen met 

de buurt hebben gemaakt. We denken dat het voldoende recht doet aan alle 

geuite wensen en zorgen. 

Raadsvoorstel 

Het College van B&W heeft voor de verbetering van het Coenderspark € 300.000 

beschikbaar gesteld. Daar zijn we super blij mee! Er zal samen met leerlingen van 

AOC Terra uitvoering gegeven worden aan de plannen. Zij zullen ook een 

belangrijke rol spelen in het beheer van het park.  

Het raadsvoorstel zal in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn op woensdag 15 

juni a.s. behandeld zal worden. Twee weken later neemt de raad een besluit.  

Bent u blij met het plan? Alle steun is welkom! U bent ook van harte welkom op de 

commissievergadering op 15 juni. Deze is om 16.30 uur in het Stadhuis op de 

Grote Markt.  



Het raadsvoorstel is voor iedereen in te zien via http://groningen.notudoc.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=1522050/Buurtinitiatief_Coenderspark.pdf  

 

Artikel in Dagblad van het Noorden 

Naar aanleiding van de publicatie van het raadsvoorstel heeft het Dagblad van het 

Noorden een stuk geschreven over het plan. U kunt het lezen via deze link: 

http://www.dvhn.nl/groningen/Parkje-Coendersborg-krijgt-na-jaren-praten-

opknapbeurt-21378526.html.  

 

Radio-uitzending 

RTV Noord heeft ons geïnterviewd over het plan. U 

kunt het gesprek beluisteren via onderstaande links:  

 

Luister vanaf 39min50s. 

http://www.rtvnoord.nl/…/…/20030/De-Centrale/aflevering/3604 

Luister vanaf 9min5s. 

http://www.rtvnoord.nl/…/…/20030/De-Centrale/aflevering/3744 

 

Planning 

Waarschijnlijk zal het plan gefaseerd uitgevoerd worden. Het is in ieder geval de 

bedoeling om het speelobject en de ontmoetingstafel dit najaar te plaatsen, in 

verband met de  subsidie van Wijken voor de Jeugd. 

 

Altijd het laatste nieuws? Like onze facebookpagina! 

https://www.facebook.com/Coenderspark-422752917900475/?fref=ts  

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet contact met ons op te nemen via 

onderstaand e-mailadres. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Coenderspark / e-mail: coenderspark@gmail.com  Definitief plan Coenderspark 12 mei 2016 


