
De vereniging Duurzaam Soesterkwartier is een initiatief van en voor betrokken wijkbewoners.  Ieder jaar 
organiseren we voor leden en geïnteresseerden een bijeenkomst waarbij een aantal duurzame activiteiten van de vereniging wordt toegelicht. 

Uitnodiging  Energiek Soesterkwartier 

Donderdagavond 27 maart 2014 

Emmaüskerk Noordewierweg 131 

19:30 Koffie en thee;  19:45 Start programma 

Alweer voor de vijfde keer organiseren we een feestje voor de wijk. Om u te laten zien hoe de wijk steeds mooier en 

duurzamer wordt. In een uur nemen we u mee langs drie in het oog springende activiteiten waaraan we nu werken. 

Daarnaast is er ook volop gelegenheid om een bezoekje te brengen bij de standjes van onze 8 werkgroepen.  

Programma: 

Van label E naar A of B(eter) 

Een uniek project vindt plaats in onze wijk: Hunzestraat 7 wordt 

gerenoveerd om de energierekening op €0,00 te krijgen. Dat 

gaat heel ver, maar het kan. Het Soesterkwartier betaalt jaarlijks 

ruim 5 miljoen Euro aan energie. Kunnen wij dat geld niet beter 

in onze woningen steken? Een interessante gedachte! Heeft u 

zin om samen met andere bewoners (huur en koop) hiervoor 

een plan te maken die past bij onze portemonnee? Laat u inspireren en sluit u aan bij de werkgroep ‘van E naar A of 

B(eter)’! 

Samen slim en mobiel  

Tegen de klippen van de crisis op, slibt onze wijk 

steeds voller met auto's. In sommige straten leidt dat 

zelfs al tot parkeerproblemen. Kostbaar en niet altijd 

nodig! Steeds meer wijkgenoten sluiten zich aan bij 

de deelauto-community van het Soesterkwartier. 

Laat u inspireren om mee te doen!    

Soesterhof 

De groep Soesterkwartierders (kopers en huurders) die op de 

Wagenwerkplaats haar eigen droombuurtje gaat bouwen heeft 

zich inmiddels verenigd in vereniging Soesterhof. Zij hebben 

flinke voortgang geboekt en zijn nog op zoek 

naar buurtgenoten. Neem vooral eens een kijkje op hun 

website: www.soesterhof.nl. 

 

U bent welkom vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Het programma begint om 19:45 uur en eindigt  

rond 21:00. Bezoek daarna nog onze standjes voor meer informatie van alle projecten.  

En bezoek vooral ook onze website: www.duurzaamsoesterkwartier.nl.  

http://www.soesterhof.nl/
http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/

