Thema’s uitspraken

Evenementen
Er zijn buurtgenoten die graag evenementen zien
of activiteiten organiseren in het nieuwe Coehoorn Park. De evenementen die buurtgenoten
graag willen houden zijn bbq’s, feestjes, festivalletjes, muzieksessies en ruimte voor kunst.

Naast de aan te vinken antwoorden in de enquête werd iedereen uitgenodigd aan
te geven wat er verder nog voor wensen en/of behoeften zijn ten aanzien van het
park. Dit is het overzicht hiervan.

Tuinieren

Natuur

Een aantal buurtgenoten hebben de behoefte
te tuinieren.

Buurtgenoten zien graag een groen levendig
park met veel natuur terug. Met aandacht
voor water, schaduw en verschillende planten
soorten (biodiversiteit).

Een plek om samen met buurtbewoners te tuinieren en het park
mooier en fleuriger te maken. De afgelopen zes jaar heb ik hier
heel veel vrijwilligersuren doorgebracht. | Graag samen blijven
werken aan de moestuin. | Ik woon zelf niet in Arnhem maar kwam
zomers bijna wekelijks tuinieren. | Wanneer we (bewoner) er
zouden mogen oogsten, bijvoorbeeld verse kruiden, zou het voor
ons nog aantrekkelijker worden. | Ik zou er niet zo snel moestuinieren, maar vind dit wel heel tof in het park.

Rust
Naast dat er bij een vraag in de enquête voor
een rustig park gekozen kon worden, is dit in de
wensenlijst ook apart benoemd.
Een veilig en rustig park. | Alleen ‘rust’ s.v.p. Er is al genoeg
herrie, lawaai en overlast in de omgeving en stad. | Hier in de
Coehoornstraat, willen wij als bewoners een rustige plek in
deze drukke wereld. Er is al zoveel hier veranderd met meer dan
genoeg lawaai. Wij hopen dat jullie hier een mooie ‘sanctuary’
zullen maken, waar mensen van natuur en vrede kunnen genieten.
| Een groene tuin om aan het stadsgeluid te ontsnappen. | Rust en
veiligheid voor allen is belangrijk. | Coehoorn Park is een oase van
rust. | Dat de wijk rustig blijft. | Rust en stilte als tegenhanger van
alle drukte van de stad. Een plek om te mediteren en te dromen en
naar vogels te luisteren in plaats van muziek en herrie. | Wij wonen
met tevredenheid in een rustige wijk en streven ernaar dat zo te
houden.

Een stukje natuur. | Een groene long voor een vieze stink stad. |
Een park om af te koelen in de zomer. | Een groen park. | Zowel
zon- als schaduwplekken. | Een vijver en/of beekje. | Zorg voor bijzondere natuurelementen. Maak er iets bijzonders van. | Leuk als
er wat notenbomen en fruitbomen zijn en veel bloemen. | Ik hoop
op een park met verschillende plekjes en hoekjes. Geen ‘grasveld
met wat bomen’ park. | Een park waar natuur kan groeien, meer
bomen, meer planten en dus meer vogels. | Een stukje groene
oase in een grote steenkloppen. | Park als groene schakel op de
route van station en centrum/Rijn en vise versa. | Veel groen, een
waterpartij is ook niet onaardig. | Maak vooral een park dat heel
het jaar aantrekkelijk is. | Gebruik zoals bij het Bartokpark ook bijvoorbeeld heide (verbinding met de Veluwe). | Idee tip: waternevel
systeem op zonne-energie tegen hitte-stress en leuk voor plantjes en mensjes. | Daarbij zijn bloemen en bomen (veel groen) altijd
welkom. | Een waterpartij | Bomen en groen, aanwezige bomen
laten staan. | Laat het groen blijven. | Het park als een groene oase
in een verder versteende omgeving. | Er zijn auto’s genoeg in de
wijk, groen is belangrijk. | Water en bamboe waar je de wind in kan
horen, je gedacht kan laten gaan en je accu weer kan opladen. |
Graag een aantal bomen behouden bij de transformatie. | Ik zou
graag de vaste planten willen redden. Als het park op de schop
gaat zou het fijn zijn als de vaste planten er weer teruggeplaatst
kunnen worden, of anders elders ondergebracht. | Ik vind veel
groen, en plekjes om te zitten in de schaduw belangrijk.

Plek voor iedereen/‘rustig’
ontmoeten:
Er is behoefte om in Coehoorn Park rustig te
kunnen zitten, lezen of te picknicken (met of
zonder kinderen).

Evenementen

Ontmoeten/horeca
(lunch, borrel, etc.)
In de opmerkingen spreken buurtgenoten zich
uit over de bestaande horeca en de mogelijkheid
om te picknicken in het park.
Picknicken

Mogelijkheid om te picknicken. | In de toekomst zie ik Coehoorn
Park als een plek waar ik kan picknicken. | In zomermaanden kom
ik graag picknicken in het park.

Horeca

Plek om te lunchen. | Mogelijkheid om een drankje te drinken. |
Ik wil graag dat het café Stella blijft en ook het Coehoorn Park.
| Mogelijkheid om een drankje te doen of borrel te geven. | De
relatie met Stella vind ik belangrijk. Dit maakt het parkje erg
relaxed. | Een plek om gezellig iets te drinken/eten met vrienden,
mag op eigen gelegenheid, hoeft geen horeca in het park. | Plek
om te lunchen. | Een paar bankjes om een biertje van buurman
Stella by Starlight te kunnen drinken zou fijn zijn. | Het blijven van
Stella! | In de zomer gebruiken we het park in de middagen om
een balletje te trappen en na werk willen we er nog wel eens een
biertje drinken. | Plek om te lunchen. | Het park is een plek waar
wij als ondernemers uit de buurt graag bij elkaar komen voor een
hapje en een drankje. | Hopelijk blijft Stella op deze plek, dat vind
ik een aanwinst voor de buurt én het park, vooral in de zomer.

Plek om een feestje te geven. | Feest. | Een bbq houden. | Mijn
verjaardag kunnen vieren. | Feestjes, bbq of filmavonden. |
Festivalletjes te bezoeken. | Ik zou het erg leuk vinden als er
mogelijkheden komen voor dansfeestjes (salsa of tango) of kleinschalige muzieksessies. In het verleden naar mijn weten werden
er ook dergelijke kleine evenementen in het park georganiseerd. |
Het zou gezellig zijn als er gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd waar we kennis kunnen maken met buren, het creëren
van een ontmoetingsplek. | Ruimte voor eigen initiatief. | Een klein
podium, marktkramen en een dansvloer | De festivalletjes die
er soms zijn vind ik ook belangrijk om vast te houden. | Een plek
voor kleinschalige experimenten. | Het park moet representatief
zijn voor de stad, dus met veel creativiteit. Graag zie ik dan een
klein podium voor (akoestische) livemuziek, theater en dans. Ook
een kast/etalage in het park voor kunstwerken van studenten van
bijvoorbeeld ArtEZ of HAN. | Een tof, cultureel project stimuleert
een bezoek en maakt het extra de moeite waard (meer beleving).
| Kleine lokale festivals/optredens. | Geen hangplek maar wel
kleinschalige evenementen (niet te veel), bijv. optredens van
kleine bandjes of theater. | Een ruimte voor expositie. | Als het kan
zouden we ook graag eens een evenementje organiseren! | Laat
het vooral een originele, creatieve, ruwe, ongepolijste diamant
in Arnhem blijven waar we samen aan blijven werken, door
interactieve projecten etc. te organiseren Zoals eerder de Open
Air filmavond. | Het zou leuk zijn als het nieuwe park een mooie
ruimte blijft waar we af en toe de barbecue kunnen aanslingeren
of een klein feestje kunnen geven. Ook zie ik het nog steeds als
een mooie plek voor kleinschalige evenementen (op zijn tijd). Zo
hebben wij in 2018 met Koningsdag een heel leuk festivalletje
opgezet. Als er een manier gevonden kan worden om ook de buurt
(i.v.m. geluidsoverlast) hier wat meer bij te betrekken zouden dit
soort dingen volgens mij best vaker kunnen. Je hoorde toen van
veel bezoekers: “hey, ik wist eigenlijk helemaal niet dat hier zo’n
leuk park zat!” | Het zou goed zijn om een soort online agenda te
maken, waar mensen kunnen zien wat voor activiteiten plaatsvinden in het park. | De kunst maakt het een fijne plek om er te zijn.

Werken
Enkele buurtgenoten willen het Coehoorn Park
in de toekomst gebruiken als werkplek.
Flexwerkplek, heerlijk buiten! | Fijne plek om te werken. | Wifi en
zitplaatsen in het park.

Leuk parkje voor de buurt. | Plek voor kinderen en volwassenen. |
Plek voor kinderen. | Om even te zitten. | Mogelijkheid om te lezen.
| Een plek met bankjes, een zandbak en een fontein voor kinderen
om in te spetteren. | Een park waar ieder zich overdag en ‘s avonds
welkom voelt | Maak vooral een park met een beetje sociale controle. | Daarnaast zie ik het park ook graag als kinderspeelplaats. |
Een klein pleintje/grasveldje is leuk als picknick/ontmoetingsplek.
| Een rustig park waar buurtbewoners, studenten, moeders met
kindjes, mensen van bedrijven en vrijwilligers komen. | Ik hoop dat
het een echt buurtpark blijft. Verder hoop ik dat de inbreng van
de bewoners (o.a. beplanting, feestjes en barbecue) kan blijven. |
Goed voor de contacten, het is een mooi stukje groen te midden
van de wijk. | Speel attributen voor (jonge) kinderen. | Het is echt
een park voor buurt/wijk, niet voor hangjongeren. | Naast de buurt
maken ook veel stadsgenoten graag gebruik van deze oase in de
stad. | Het park moet meer van de stad worden. | Een inloop-plek
voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, met koffie of
second home (voor kinderen) tegen eenzaamheid.

Expliciet geen evenementen

Geen festivals, muziek, voorstellingen, marktjes of buurtfeest.
| Graag géén muziek, café, drank of drugs. | Geen evenementen
terrein. Met uitzondering van een evenement met zeer weinig
geluid. Urban resonance in de buurt is verschrikkelijk.

Opgehaalde
resultaten voor
het nieuwe
Coehoorn Park

Expliciet geen horeca

Vooral géén horeca (kroegen zat in de buurt). | Geen overlast
‘nieuwe’ horeca. | Geen horeca en/of terras van Stella of een
andere (mogelijke) (horeca) ondernemer. | Zeker geen horecagelegenheid. Aan de overkant van de straat is al genoeg horeca. Dit
hoort namelijk niet thuis in een woonwijk.

Overige opmerkingen en wensen
Kunnen sporten. | Met mijn hond een balletje gooien. | Zorg dat het
geen hangplek wordt, maak het ‘hufterproof’. | Een glijbaan vanaf
de daktuin naar het park zou heel tof zijn! Hierdoor maak je het
aantrekkelijk om op de daktuin te kijken. | Wij willen een glijbaan. |
Zorg dat het vandalisme proof wordt. | Het zou goed zijn als er niet
te veel ‘verstopplekjes’ voor blowende/dronken mensen zijn. | Een
paddenstoel voor elektriciteit en een duurzaam ecologisch toilet.
Dit laatste is erg belangrijk aangezien gasten in het park vaak niet
de gasten van Stella zijn maar wel met hun dronken hoofd bij ons
het toilet gebruiken. | Geen inmenging van Coehoornstichting of
de zgn. parkregisseur, onderhoud laten plegen door de gemeente
Arnhem en niet door bewoners die daarna denken dat het park van
hun is en de beslissingen nemen, nu is het een bij elkaar geraapt
zooitje en ook geen park te noemen. | Ik zie het park graag als een
mooie plek met uitzicht en dat vooral alle kanten open zijn en het
doorkijk heeft. | Graag ruimte voor circulariteit en duurzaamheid.
| Meer met circulair meubilair.

www.coehoornpark.nl

Beste buurtgenoten,

Coehoorn Park als

Betrokkenen

De hele maand februari was onze kantine voor u geopend, alsook onze
(digitale) postbus. Door middel van enquêtes en gesprekken hebben we
goed inzicht gekregen in de wensen die er leven voor de invulling van
het toekomstige Coehoornpark. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Graag hadden we de resultaten en de uitreiking van de gewonnen ‘Hark
door het Park-mokken’ met u gedeeld tijdens een gezamenlijk moment
in het park, maar helaas laten deze roerige tijden dat niet toe. Om u toch
op de hoogte te houden alvast een samenvatting van de uitkomsten door
middel van deze flyer.
We hebben 700 enquêtes huis-aan-huis verspreid waarvan we er 104
hebben teruggekregen. Wat mooi was om te zien is dat een kwart van
de respondenten weliswaar op dit moment nooit gebruik maakt van het
park maar toch de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen.
Daarnaast hebben we meer dan 30 persoonlijke gesprekken gevoerd met
direct omwonenden, wijkbewoners, ondernemers en instanties. In deze
flyer ziet u wat dat heeft opgeleverd.

Project Coehoorn-Oost gemeente: coehoorn@arnhem.nl
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Toekomstig gebruik en betrokkenen
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Met deze resultaten gaan we samen met u een park uitdenken waar de
hele buurt zich welkom en prettig voert. Omdat we dit graag persoonlijk
met u willen bespreken, wachten we de regels vanuit het RIVM af. Hopelijk
kunnen we deze ideeën in juni aan u presenteren waarna we deze zomer
het voorkeursmodel verder uitwerken tot een ontwerp.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet en neem contact op
met ons of de gemeentelijk projectleider van Coehoorn:

Toekomstbeeld en betrokkenen

15
10
5

plek om tot rust te komen.
kan verblijven
(zitten,
liggen)
kan
verblijven

(zitten, liggen)

door heen kan
wandelen
door
heen kan

wandelen

tot 25 jaar

tot 25 jaar

iets kan drinken

iets kan drinken

26 - 44 jaar

45 - 64 jaar

26 - 44 jaar

45 - 64 jaar

kan (moes)
tuinieren
kan (moes)

anders

tuinieren

65 jaar of ouder

65 jaar of ouder

anders

20
20

15
15

10
10

5
5

0

0

0

fijne plek als
uitzicht

plek om mensen
te ontmoeten

tot 25 jaar

plek om te rust
te komen

26 - 44 jaar

45 - 64 jaar

plek om te
sporten

anders

65 jaar of ouder

