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Onderstaande beschrijving komt uit ‘Burgerbetrokkenheid in Groningen’, 
rekenkamercommissie Groningen. 

Bewoners rond het Coenderspark wilden het 
park meer ‘voor de buurt’ maken. De gemeente 
vond het een goed initiatief omdat het 
Coenderspark aan ontwikkeling toe was. De 
initiatiefnemers hebben vervolgens een 
werkgroep gevormd en zijn, in overleg met de 
gemeente, gestart met het creëren van 
draagvlak, door onder meer het houden van 
enquêtes en gesprekken. Ook hebben ze in een 
workshop met omwonenden een ontwerp 
gemaakt voor de nieuwe invulling van het park. 
In de loop van dit ontwerpproces bleek dat een 
groep omwonenden het niet eens was met het 
proces en met de plannen. Daarop heeft de 
gemeente de regie over de dialoog op zich 
genomen en door het faciliteren van de dialoog 
geprobeerd de bewoners zelf tot een gedragen, 
gezamenlijk beeld te laten komen.  

Het idee voor Coenderspark is in de wijk ontstaan. De gemeente heeft ervoor gewaakt 
dat het geen plan van de gemeente zou worden: zij heeft zowel het plan als het creëren 
van draagvlak bij de initiatiefnemers gelaten. Wel heeft de gemeente het initiatief 
gesteund. Vanuit de ruimtelijke ontwikkeling was zij voorstander van ontwikkeling van 
het park. Ook heeft zij het initiatief gefaciliteerd, onder meer door het 
bemiddelingsproces tussen inwoners te begeleiden.  

Een deel van de betrokkenen was het niet eens met de plannen die in eerste instantie 
gemaakt waren. Daarop heeft de gemeente geprobeerd de dialoog tussen de 
betrokkenen te faciliteren door een bemiddelende rol te spelen. De bewoners onderling 
hebben echter niet tot elkaar kunnen komen. Een deel van de bewoners dat niet voor het 
plan was, heeft aangegeven het gevoel gehad te hebben dat de gemeente niet werkelijk 
open stond voor hun mening. Het besluit leek al vast te staan doordat de gemeente aan 
leek te geven ‘het gaat gebeuren maar we moeten er samen uitkomen hoe’. Er was, met 
andere woorden, bij een deel van de bewoners een gebrek aan vertrouwen in de 
gemeente als onbevooroordeelde procesregisseur. 

Ook tussen de betrokken inwoners onderling leek onvoldoende sprake te zijn van het zo 
noodzakelijke vertrouwen. Zo is er gediscussieerd over de manier waarop draagvlak was 
gezocht en de manier waarop het draagvlak werd gepresenteerd/geïnterpreteerd. Ook 
plaatsten betrokkenen vraagtekens bij de mate van transparantie van het proces. De 
vraag is of dat gebrek aan vertrouwen gedurende het proces voldoende is onderkend 
door de initiatiefnemers, de andere externe betrokkenen en de gemeente, en of daarop 
voldoende adequaat is gereageerd.  

Lees ook het bericht ‘En ze sloegen aan het burgerparticiperen’… uit Dagblad van het 
Noorden, 17 juni 2016.  

 



	

 
	

 


