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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 samen met jong en oud uit de 
wijk een plan ontwikkelen.  

In de vorige nieuwsbrief…. 
…vertelden we u over de gesprekken die wij met de direct omwonenden van het 
Coenderspark voerden. We hebben met 50 huishoudens gesproken van wie de 
helft aangaf dat de inrichting van het park rondom de Coendersborg niet aan de 
verwachtingen voldeed. Wel werd de natuurlijke uitstraling en bijzondere 
ecologische waarde zeer gewaardeerd. Wat de omwonenden graag willen? Een 
lekkere kop koffie bij de Coendersborg, een open en zonnige speelplek op het 
grasveld, en bankjes in de zon.  

 

 

 

En wat vinden anderen uit de wijk van het Coenderspark? 
We waren als werkgroep ook benieuwd hoe de rest van de wijkbewoners hier 
tegen aan zou kijken. Daarom hebben we op zaterdag 9 mei bij de Poiesz en Albert 
Heijn een ochtend gesproken met mensen uit de buurt. Op deze ochtend hebben 
in totaal 85 mensen hun wensen en ideeën met ons gedeeld.  

Koffie in de natuur 
Ook in deze gesprekken bleek weer dat de natuurlijke uitstraling van het park 
gewaardeerd wordt. Er staan bijzondere planten en er leven veel kleine dieren 
zoals vogels en eekhoorns. 80% van de mensen zou graag een kop koffie op het 
terras willen kunnen drinken. Ook een theeschenkerij of paviljoenfunctie zoals 
Paviljoen Appelbergen werden geregeld genoemd.  

Zonnige speelplek in een park waar je welkom bent 
Nagenoeg iedereen was positief over een betere en grotere speelplek op het 
grasveld. De natuurlijke uitstraling van het park ziet men graag terug in een 
eventuele nieuwe speelgelegenheid. Ook een paar bankjes in de zon zijn heel 
welkom. Het punt van toegankelijkheid werd een aantal keren genoemd: niet 
iedereen heeft op dit moment het gevoel ‘welkom’ te zijn in het park. 

Resultaat 
Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat zowel de omwonenden van het park 
als andere buurtbewoners een aantal verbeteringen van het park over het 
algemeen zeker toejuichen. Tijd voor de volgende stap! 

Workshop 
We gaan na de zomervakantie samen met de gemeente twee workshops 
organiseren. Eén voor de kinderen uit de zuidelijke wijken en één voor de 
volwassenen. Het doel van de workshops is om te komen tot een plan waarmee 
het Coenderspark weer een heerlijk park voor jong en oud wordt. Een echt park 
voor de wijk. We nodigen onze wijkbewoners graag uit om mee te doen aan de 
workhop! ‘Like’ onze facebookpagina of stuur ons een e-mail naar 
coenderspark@gmail.com. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging van ons. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Coenderspark 
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