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Soesterkwartier is een eiland 

Isselt 
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Andere wijken 
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Soesterkwartier in cijfers 
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Bewoners  11.566 150.899 

Huishoudens  5.714 66.971 

    niet westers 10% 15% 

Gem. Inkomen per hh € 30.000 € 36.500 

Werkzoekend / bijstand 8% / 4% 6% / 3% 

Rapportcijfer buurt 7,0 7,4 

Woningen  5.373 64.455 

    sociale huur  47% 31% 

    koop 43% 58% 

Bron:  

Amersfoortincijfers.nl 

okt 2014 

Terug naar af 



Wie 

• Bewoners van 
Soesterkwartier 

• 230 leden 

• 40 actief 

• 9 werkgroepen 

 

Terug naar af 



Wat 

• Voor en door bewoners van Soesterkwartier 

• Opgericht in 2010 

• Doel: Een duurzame, leefbare en weerbare wijk 

 

• Start : Accent op energie, milieu en groen 

• Succesfactor: sociale cohesie 

• Vanaf 2013 : Ook sociaal – economische thema’s 

 

Terug naar af 



Hoe 

• Activiteiten in werkgroepen 

• Zoveel mogelijk op zero-budget 

• Dure initiatieven verzelfstandiging in aparte 
rechtspersonen 

• Jaarlijkse event “Energiek Soesterkwartier” 

Thema 
aandragen 

Oprichting 
Werkgroep 

Visie 
ontwikke-

ling 

Project 
voorbe-
reiden 

Project 
uitvoeren 
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Waarom 

• Participatiemaatschappij vraagt om  

– Initiatief van onderaf 

– nieuwe vormen van collectiviteit 

• Verbeterde weerbaarheid door nemen van regie en 
eigenaarschap 

Terug naar af 



Straatprojecten 

Wat 
• Straatsgewijs energiemaatregelen 

voor particuliere woningen 

• Aanpak met straatambassadeurs 
en energieborrels 

Bereikt 
• 250 woningen geïsoleerd in 20 

straten 

• Amersfoort-breed uitgerold 

• Energieneutrale woning in 
voorbereiding 

Werkgroep heden actief: Ja  

Terug naar af 

https://www.youtube.com/watch?v=aC8-wGy1G_8


Het Zonnecollectief 

Wat 
• Collectief inkopen van 

zonnepanelen 

• Samenwerking met DE Partner 

Bereikt 
• 100 woningen voorzien van 

zonnepanelen 

• Twee rondes in 2011-2012 

Werkgroep heden actief: Nee  

Terug naar af 



Buurtmobiliteit 

Wat 
• Auto’s delen in de wijk 

• Samenwerking met MyWheels 

Bereikt 
• 15 auto’s gedeeld 

• Eerste elektrische deelauto van 
Nederland in de wijk 

• Bakfiets en elektrofiets 

Werkgroep heden actief: Ja  

Terug naar af 

http://www.mywheels.nl/auto-huren/amersfoort-soesterkwartier


Het Groene Spoor 

Wat 
• Groene en toeristische zone tussen 

heuvelrug en stadscentrum, over 
de Wagenwerkplaats 

Bereikt 
• Haalbaarheidsstudie 

• Vele groene projecten 

Werkgroep heden actief: Ja  

Terug naar af 

http://www.hetgroenespoor.nl/


De Soesterwiek 

Wat 
• 1-3 windmolens op De Isselt, in 

eigendom van wijkbewoners, met 
verdienmodel voor de wijk 

Bereikt 
• Locatiestudie 

• Inschrijving geopend 

Werkgroep heden actief: Ja  

Terug naar af 



De Goeie Buren 

Wat 
• Bewustwordings campagne voor 

goeie buren relaties in de straten 

Bereikt 
• Pilot :15 goeie buren actief 

• Sociale kaart van de wijk 

• Buurtcafé maandelijks 

• Campagne 

Werkgroep heden actief: Ja  

Terug naar af 

http://www.degoeieburen.nl/


 

Terug naar af 



Zon op School 

Terug naar af 

Wat 
• Onderwijs in duurzaamheid bij 3 

basisscholen in de wijk 

• Daken benutten voor collectieve 
zonne-energiesystemen 

Bereikt 
• Lessen over zonne-energie 

• Oprichting Cooperatie 
Zon@School; 30 leden 

• Eerste dak opgeleverd in 2013 
volgens “Amersfoortse model” 

Werkgroep heden actief: Nee, maar cooperatie wel  

Animatie werking cooperatie 

http://www.zonschool.nl/


 

  

Terug naar af 



Woonwerkplaats 

Terug naar af 

Wat 
• Duurzaam wonen op de 

Wagenwerkplaats 

• CPO  

Bereikt 
• Brede aandacht voor duurzaam-

heid op de Wagenwerkplaats 

• Oprichting Vereniging Soesterhof: 
Eerste woonproject 

• Duurzaamheidsvisie voor Wagen-
werkplaats in voorbereiding 

Werkgroep heden actief: Ja 

http://www.soesterhof.nl/


Wijkeconomie 

Terug naar af 

Wat 
• Versterking wijkeconomie 

• Oprichting bewonersbedrijf voor 
klussen in de wijk 

• Introductie wijkvaluta systeem 

Bereikt 
• Visie ontwikkeld 

• Haalbaarheids toetsing  

• Voorbereiding proefprojecten in  
2015 

Werkgroep  

heden actief: 

Ja, volop 

Floreyn-wijk 

http://samenwerkplaats.com/wp-content/uploads/20150202-floreynwijk-paper-def.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-YnK8jy2GNk


Floreyn Soesterkwartier 

• Drie doelen:  

– Budgetten laten landen in de wijk 

– Meer onderlinge transacties in de wijk 

– Een brug slaan tussen professionals en vrijwilligers 

• Gelabelde budgetten voor collectieve voorzieningen 

• Beheer door het collectief / deelcollectieven 

• Wonen, Welzijn, Werken en Winkelen 

Terug naar af Floreyn-wijk 
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Corporatie 

... bedrijf... 

€ 
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Wijk-collectief om maatschappelijke doelen te behalen 

Inkomen 

BTW 

Inkomsten-
belasting 

Gelabeld 

Terug naar af 

Sparen en investeren 

€100 

Beheer 

€10 

BTW afdracht over €10 

fl 90 

fl 40 

fl 50 

€41 

€9 


