
Coenderspark, een park voor de wijk 

Wij zijn Werkgroep Coenderspark. Wij zetten ons in om het Coenderspark te verbeteren zodat het aantrekkelijker wordt voor de omwonenden in de wijk. 

De gemeente ondersteunt ons initiatief en werkt graag mee. De komende tijd willen wij samen met omwonenden en de gemeente Groningen plannen 

ontwikkelen voor het Coenderspark. 

Wat vindt u belangrijk? 

Wij inventariseren de wensen van de omwonenden voor het ontwikkelen van de plannen. Wij hebben u niet thuis aangetroffen. Zou u zo vriendelijk willen 

zijn om bijgevoegde vragenlijst in te vullen? 

Wij komen volgende week vrijdag of zaterdag de vragenlijst ophalen. Mocht u dan niet thuis zijn, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt 

om de vragenlijst op een ander moment op te halen via Coenderspark@gmail.com (ook als u de vragenlijst digitaal wilt invullen) of 050 – 549 34 57 (tussen 

20.00 -21.00 uur). 

Alvast onze hartelijk dank! 

Werkgroep Coenderspark 

Toke Keijer, Leonie Spanjer, Jacobien de Goede, Yvette Hilboesen, Mathijs Dijkstra 



  



Beantwoord onderstaande vragen door het passende antwoord aan te 

kruizen. Bij elke vraag kunt u een toelichting geven op uw antwoord. 

1. Hoe vaak maakt u gebruik van (of bezoekt u) het Coenderspark? 

(kruis het antwoord aan) 

� Elke dag 

� Een of meerder keren per week 

� Een of paar keer per maand 

� Een of paar keer per jaar 

� Nooit 

 Toelichting: 

 

 

 

2. Op welke wijze maakt u gebruik van het Coenderspark? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ voor een wandeling 

□ spelen op het grasveld 

□ spelen in de speeltuin 

□ honden uitlaten 

□ auto parkeren 

□ picknicken 

□ bezoek aan Coendersborg 

□ anders, nl. ………………………………………. 

 Toelichting: 

 

 

 

 

 

3. Wat vindt u van het onderhoud van het Coenderspark? 

algemeen onderhoud 

□ goed 

□ redelijk 

□ slecht 

□ geen mening 

 

onderhoud verharding (parkeerplaats en paden) 

□ goed 

□ redelijk 

□ slecht 

□ geen mening 

 

onderhoud groen 

□ goed 

□ redelijk 

□ slecht 

□ geen mening 

 

onderhoud water 

□ goed 

□ redelijk 

□ slecht 

□ geen mening 

 

onderhoud speelvoorziening 

□ goed 

□ redelijk 

□ slecht 

□ geen mening 

 Toelichting: 

 

 

 

  



4. Wat vindt u van de inrichting van het Coenderspark? 

De inrichting voldoet aan mijn verwachtingen 

□ geheel 

□ een beetje 

□ helemaal niet 

□ geen mening 

Wat vindt u van de kwaliteit van aangeboden speelvoorziening? 

□ goed 

□ redelijk 

□ slecht  

□ geen mening 

 

wat vindt u van de plek van de speelvoorziening? 

□  goed 

□ redelijk 

□ slecht 

□ geen mening 

Toelichting: 

 

 

 

5. Hoe ziet u de toekomst van het park? 

Wat ziet u niet graag in het park? 

 

 

 

 

Wat ontbreekt er aan het park? 

 

 

 

 

Wat zou u graag veranderen? 

 

 

 

6. Zou u in de toekomst meer gebruik maken van het park als het 

verbeterd is? 

□ ja 

□ nee 

 

7. Vragen over u 

Wat is uw leeftijd?     .                                                                                   . 

Wat is uw gezinssamenstelling? 

□ alleenstaand 

□ alleenstaand met kind(eren), leeftijd(en):  .                                     . 

□ stel zonder kinderen 

□ stel met kind(eren), leeftijd(en): .                                                      .  

 

8. Op welke wijze kunnen wij u betrekken bij de planontwikkeling? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ via digitale nieuwsbrief: 

mijn e-mailadres is: .                                                                            .  

□ deelname aan een workshop voor omwonenden: 

mijn e-mail/huisadres is: .                                                                   .                                                                                          

□ via Facebook (zoek op Coenderspark en like de pagina) 

□ geen interesse 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
 

Wij komen de vragenlijst volgende week vrijdag of zaterdag bij u ophalen. 

Mocht u verhinderd zijn dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met 

ons opneemt via Coenderspark@gmail.com of 050 – 549 34 57 (tussen 

20.00 -21.00 uur). 


