
Dit plan is voor en door het Soesterkwartier gemaakt. Wijk-
bewoners en mensen die werken in de wijk bouwden eraan 
mee. Er is op veel manieren informatie opgehaald. Het plan 
is de basis voor de inzet van Indebuurt033. Ook is het de 
toetssteen voor het besteden van subsidie aan bewonersini-
tiatieven. Mensen die wonen/werken in het Soesterkwartier 
worden van harte uitgenodigd om plannen te maken en uit 
te voeren.

Dit wijkplan bouwt voort op de wijkplannen van voorgaande 
jaren. De prioriteiten die daarin zijn genoemd, bieden nog 

Wijkplan 2022

Lees hierover meer in dit wijkplan 

steeds een werkbare basis om initiatieven en activiteiten te 
laten aansluiten op de behoeften. Naast deze wijkplannen 
zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
  Professionals en bewoners verbonden aan het buurt-

netwerk;
  Een jaarlijkse wijkenquête, geïnspireerd op de ‘straatba-

rometer’;

De prioriteiten die in dit wijkplan zijn genoemd, hebben een 
uitwerking en toelichting op de website: 
www.soesterkwartier.nl/wijkplan
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Aan de bewoners van dit adres



Saamhorigheid
Samen dingen doen in eigen buurt, daar gaat het om. Met elkaar zorgen we voor een prettig 
klimaat waarin het voor iedereen mogelijk en aantrekkelijk is om mee te doen, met toegankelijke en 
laagdrempelige activiteiten

Hulpvaardigheid
Op het praktische vlak wordt de wijkgemeenschap steeds belangrijker. De samenleving is complex. Met 
elkaar vinden we de weg en lossen we praktische vragen op. We vinden een balans in burenhulp, de inzet 
van vrijwilligers en ondersteuning van een professional. 

Eenzaamheid 
Eenzaamheid en sociaal isolement zijn weerbarstig problemen. Als wijk berusten we daar niet in en 
willen eenzaamheid nog meer tegengaan. Als buurtnetwerk trekken we samen op bij het bevorderen 
van gezonde relaties in de buurten en straten, waardoor we uiteindelijk meer oog voor geïsoleerde 
buurtgenoten krijgen.

Wijkeconomie
Armoede komt veel voor in het Soesterkwartier. Het is een taboe en kan mensen ongewenst in 
een isolement duwen. Daarom helpen we elkaar hierbij een handje. Passende werkgelegenheid en 
ondernemerschap kunnen armoede voorkomen en participatie bevorderen.

Gezondheid
In een vitale wijk hebben we oog voor onze persoonlijke gezondheid: Goede en gezonde voeding en een 
aanstekelijk klimaat om te bewegen. Sport verbindt mensen met elkaar. Daarom stimuleren we inwoners 
om in beweging te komen, met name in groepsverband. Soesterkwartier gaat in 2020 aan de gang met 
de Gezonde Wijkaanpak. Samen met de GGD (regio Utrecht), professionals en wijkbewoners zal gewerkt 
worden aan speerpunten gezondheid. Voor buurtinitiatieven die gezondheid en gezond gedrag stimuleren 
zal extra subsidie beschikbaar zijn.

Jeugd en Jongeren
De buurt waarin onze kinderen zich bewegen, draagt bij aan de opvoeding. Kinderen staan centraal en 
ontwikkelen zich in de driehoek Thuis-School-Buurt. We sluiten aan bij het jaarlijkse ABC-plan. We zijn 
ons ervan bewust dat jongeren zich in een kwetsbare levensfase bevinden. Waar nodig bieden we hen (en 
hun opvoeders) laagdrempelige ondersteuning.

Voorzieningen 
Voorzieningen maken de wijk leefbaar. We streven naar:
 Voldoende ontmoetingsruimten voor iedereen, gepland en ongepland. 
 Voldoende groen in en om de wijk. 
 Voldoende speel- en hanggelegenheden voor kinderen en jongeren. 
 Een bruisend en prettig Hart van de wijk, waar verbindingen ontstaan en worden versterkt. 
 Betere zelfredzaamheid door passende mobiliteitsvoorzieningen. 
Samen sterk en slim! We zijn ons bewust van deze kracht, waarmee wij het goede willen behouden en 
samen werken aan uitbreiding van voorzieningen. 

Informatie en Communicatie
Door middel van digitale en papieren media willen we een grotere groep mensen deelgenoot maken van 
het wij(k)gevoel.

DE DOELEN VOOR 2022DE DOELEN VOOR 2022

Saamhorigheid

Jeugd en
 jongeren

Gezondheid

Eenzaamheid

Hulpvaardigheid

Voorzieningen

Informatie en 
communicatie

Wijkeconomie



GOED OM TE WETENGOED OM TE WETEN

Indebuurt033

Buurtsportcoach

BuurtBestuur Soesterkwartier

Indebuurt033 coördineert het welzijns- en 
vrijwilligerswerk in Amersfoort. De medewerkers 
ondersteunen inwoners die een activiteit willen 
uitvoeren in hun straat, buurt of wijk. Indebuurt033 is er 
ook voor mensen die: 
 anderen willen ontmoeten;
  vragen of zorgen hebben over opgroeien en 

opvoeden; 
 vragen hebben over geld, wonen, scheiden; 
 mantelzorger of vrijwilliger zijn. 
Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een 
luisterend oor en helpt waar nodig. 

De Informatiewinkel vind je op de Amsterdamseweg 6K, 
Amersfoort.
www.indebuurt033.nl  |  033 – 737 0294
soesterkwartier@indebuurt033.nl  
Open op ma-do 9-13u  

De buurtsportcoach in het Soesterkwartier maakt het 
mogelijk dat iedereen in de wijk kan sporten, op een 
manier die aansluit bij je mogelijkheden en behoefte. 
De buurtsportcoach heeft contact met bewoners, 
verenigingen en organisaties in de wijk en organiseert 
veel sportieve activiteiten. Dankzij deze samenwerking, 
is de buurtsportcoach ook het juiste aanspreekpunt 
voor het (ondersteunen van) opzetten van nieuwe 
sportinitiatieven. 
Meer weten? Kijk op: www.buurtsportcoach.nl

In Soesterkwartier zijn inwoners actief in het 
BuurtBestuur. Dit doen zij samen met mensen die 
beroepsmatig in de wijk werken. Gezamenlijk kennen 
zij de wijk goed en denken mee met inwoners die 
iets willen doen in de wijk. Als er geld voor nodig is, 
dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Het 
BuurtBestuur beoordeelt subsidieaanvragen. 

Wil je ook in het BuurtBestuur? Bel dan Henry de 
Gooijer, de Buurtnetwerker, voor meer informatie, via 
06-43 282 590.

Soesterkwartier & Isselt
Soesterkwartier ontwikkelde zich voornamelijk in de jaren 
‘20 en ‘30 van de 20ste eeuw. De wijk staat bekend als een 
gezellige arbeiderswijk, die een beetje apart staat van de 
rest van Amersfoort. Het is een saamhorige en volkse wijk 
met vele generaties en een sterke wijkbeleving. Bewoners 
zetten zich ook graag in voor hun buurt. We definiëren de 
wijk als postcodegebied 3812, waartoe ook bedrijventerrein 
De Isselt, de Wagenwerkplaats en het Eemplein behoren. 
Ook het gebied Birkhoven-Bokkeduinen (sportpark, 
seniorencomplex) betrekken we in dit plan vanwege de 
geografische ligging. De wijk kent meerdere kanten. De 
Rivierenbuurt is een groene tuinwijk voor de middenklasse. 
Veel mensen die in de Bloemen- en Bomenbuurt, hebben 
meer uitdagingen.



MEER WETEN OVER SOESTERKWARTIER? 

  www.soesterkwartier.info 
Nieuws over activiteiten en ontwikkelingen in en om de 
wijk

  www.wij-kaart.nl/soesterkwartier 
De sociale kaart van de wijk

  www.soesterkwartier.nl 
Ook een sociale kaart van de wijk

  www.abc-amersfoort.nl/soesterkwartier 
De website van ABC-Soesterkwartier

  www.denieuwesleutel.nl
Buurthuis De Nieuwe Sleutel

  www.soesterkwartier.nl/watetenwevandaag 
De Eetlijn, samen aan tafel in het Soesterkwartier

 www.wijkteam-amersfoort.nl
  www.facebook.com/groups/706096019441706 

Hulpdiensten in het Soesterkwartier: Groep van 3500+ 
wijkbewoners

  www.duurzaamsoesterkwartier.nl 
Bewonersvereniging Duurzaam Soesterkwartier

  www.soesterkwartier.nu 
Het wijkperspectief voor het Soesterkwartier

EIGENWIJKS SOESTERKWARTIER   

Heb je in dit wijkplan iets gelezen waar je meer over 
wilt weten? Wil je meedoen? Heb je een goed idee voor 
een activiteit of initiatief dat aansluit bij de doelen in dit 
wijkplan? Ben je nieuwsgierig hoe je andere inwoners 
kunt betrekken of hoe je geld voor jouw project kunt 
krijgen? 

Neem contact op de buurtnetwerker van Indebuurt033 
van Soesterkwartier: Henry de Gooijer 
E-mail: henry.degooijer@indebuurt033.nl  
Telelefoon: 06-43 282 590

Een projectsubsidie bij Indebuurt033

Buurtbudget

Vier keer per jaar kun je subsidie aanvragen bij 
IndeBuurt033 voor jouw project. Belangrijk is dat de 
activiteit aansluit bij de wijkdoelen in dit wijkplan. 
Daarnaast dien je zo goed mogelijk aan te tonen 
dat er draagvlak is bij inwoners uit de wijk, dus dat 
er echt behoefte aan is. Tenslotte is het handig om 
te laten zien dat je gaat samenwerken met andere 
inwoners of een organisatie. Samen bereik je meer dan 
alleen! De buurtnetwerker kan je hierin adviseren en 
ondersteunen. Voor meer informatie: 
www.indebuurt033.nl/subsidie. 

In de periode 2017 t/m 2021 zijn er 168 aanvragen 
binnengekomen waarvan er 118 zijn toegekend. Een 
kleine keuze uit de aanvragen staat hieronder:
 Het jaarlijkse zomer huttenbouwfeest
  Het jaarlijkse zomervakantiefeest in speeltuin Het 

Soesterkwartier
 De wijkkrant “Bij ons in het Soesterkwartier”
  Aanleg van een speelplek voor Buurtje 83 op de 

Wagenwerkplaats
 Het Mama- en papacafé in de Verkeerstuin
 De Eetlijn, samen aan tafel in het Soesterkwartier
 De WIJ-Kaart voor het Soesterkwartier

Naast de subsidie van IndeBuurt033 kun je ook terecht 
bij het Buurtbudget. Voor de grotere bedragen (tot 
maximaal €3000) dient je aanvraag uiterlijk 31 maart 
binnen te zijn. Voor de kleinere bedragen (tot maximaal 
€1000) staat de brievenbus het gehele jaar open, totdat 
de pot leeg is. Je kunt geld aanvragen voor bijvoorbeeld 
een buurt- of straatfeest, het opknappen van een 
speelplek, of een picknicktafel voor de buurt. Kijk ook op 
www.buurtbudgetsoesterkwartier.blogspot.com 

De buurtnetwerker kan je adviseren of je voor jouw 
activiteit het beste bij Indebuurt033 past, of dat je beter 
bij het Buurtbudget geld kan aanvragen. Ook zijn er 
soms andere mogelijkheden, zoals het Oranjefonds of 
andere subsidies van de gemeente Amersfoort. 
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