
Soesterkwartier Info 

 

 

Het is bijna zover, vrijdagmiddag 9 juni nadert snel. 

Dan wordt de Noordewierweg omgetoverd tot een 

evenemententerrein. Achter de schermen werken we 

hard om het evenement weer te laten slagen. 

De SK-Zomerparade wordt opgevuld met vele 

standhouders. Er is ook weer ruime gelegenheid voor 

lokale ondernemers en diverse organisaties op 

sociaal  terrein. 

Wat kunnen we nog meer verwachten? 

• Proef ‘t Soesterkwartier; 17 – 20 uur 

• Muzikale omlijsting door zanger Johan de Waas 

• Modeshow en Body percussie 

• Kleedjesmarkt  (reserveren niet nodig; €5 per 

plaats; kinderen melden zich ter plaatse aan)  

• Diverse kinderattracties, zoals springkussens en 

een draaimolen. 

 

 

Het plein voor de Emmaüskerk, het hart van de wijk, 

staat in het teken van “Proef ’t Soesterkwartier”, 

waar horeca en bewoners uit de wijk lekkere hapjes 

presenteren, bij een podium vol leuke verrassingen. 

Meer informatie: www.skzomerparade.nl   

9 juni van 14 tot 21 uur 

http://www.skzomerparade.nl/


Winkelen in het Soesterkwartier 

Theo Swart, voorzitter winkeliersvereniging 

Het winkelklimaat in onze wijk verbetert weer, 

welliswaar met kleine stapjes. De tijd van leegstand 

laten we weer achter ons, en daarmee zijn we als 

winkeliers, maar ook als bewoners blij. Lange tijd 

hebben we een groentezaak moeten missen. Daar 

komt binnenkort verandering in.  

 

Een kleine terugblik wil ik u geven. Er was een tijd dat 

we in het Soesterkwartier 200 winkels hadden. Op 

bijna iedere hoek van de straat was wel een bakker, 

een slager, een sigarenboer of een groenteman. Deze 

tijd hebben we achter ons gelaten.  

In de gemeentelijke nota Detailhandel is een deel van 

de Noordewierweg aangewezen als de plek waar 

winkels voor dagelijkse boodschappen zich het beste 

kunnen concentreren. Deze “winkelstrip” bevindt zich 

tussen de Merwedestraat en Hengelsportwinkel Van 

Nimwegen, met winkels aan beide kanten van de 

weg.  

Met lede ogen moesten we vorig jaar aanzien dat een 

mooie en grote winkel locatie in dit aangewezen 

gebied, het DA-pand, een vergunning kreeg voor het 

verhuren van kamers.  

Onder leiding van de gemeente hebben we dit jaar 

een aantal avonden belegd met pand-eigenaren en 

verhuurders. We hebben terug gekeken en ook 

vooruit. We hebben ontdekt dat een prettig winkel-

klimaat niet alleen voor bewoners en winkeliers, 

maar ook in het belang is van de eigenaren. Zij zijn 

immers ook gebaat bij een nette huurder, tegen een 

eerlijke prijs. Een goede reden om met elkaar een 

plan te maken dat hieraan recht doet. 



Het plan bevat de 

volgende punten: 

• Het verkrijgen van 

een prettig “winkel-

loopje”, waarbij je binnen loop-afstand meerdere 

winkels kunt bezoeken 

• Bij leegstand verbinden we de eigenaar van het 

pand aan een partij (bijvoorbeeld Scholen in de 

Kunst) om tijdelijk iets te presenteren 

• Nieuwkomers wijzen we in eerste plaats op de 

mogelijkheden in de winkelstrip;  

• Pas na langdurige leegstand, bijvoorbeeld 2 jaar, 

verleent de gemeente medewerking voor een 

tijdelijke vergunning voor niet-winkel-gebruik. Dit 

in nauw overleg met de winkeliers en bewoners. 

Het plan is nog in discussie.  

 

Een ander punt 

van discussie, is 

het plan van het 

Emmaüsplein, 

waarbij rondom 

de Emmaüskerk 

een ontwikkeling 

gaat plaats vinden. 

Voor het winkelplezier in de wijk is dit een belangrijke 

ontwikkeling. Tijdens de Zomerparade van vorig jaar, 

toen we de Proef ’t Soesterkwartier voor het eerst 

organiseerden, kregen we een warm gevoel bij de 

potentie van dit plein.   

 

Ik hoop u hiermee inzicht te geven in het werk dat 

achter de schermen gebeurt. Goede winkels in de 

buurt is belangrijk voor een leefbare wijk. 

 

Neemt u voor nadere informatie anders contact met 

mij op. Stuur dan een mail naar 

theoswart03@gmail.com, of loop even binnen bij 

Mon Papillon, Noordewierweg 134. 

 

 
  

mailto:theoswart03@gmail.com


Een nieuw samenspel tussen 

gemeente, organisaties en bewoners 

Vanaf 1 januari ziet het sociale domein van de stad er 

geheel anders uit. Hieraan gingen twee zaken vooraf: 

• Al in 2015 kreeg de gemeente gemeente een 

grotere rol bij het verlenen van individuele zorg, 

zoals de WMO en Jeugdzorg. In Amersfoort zijn 

daarom Sociale Wijkteams opgericht. Ook het 

Soesterkwartier heeft een wijkteam. 

• In 2016 zette Amersfoort deze beweging door 

naar de collectieve voorzieningen, zoals de 

organisatie van het vrijwilligerswerk, het 

welzijnswerk en ondersteuning van mensen bij 

het invullen van formulieren. Dit werk heeft de 

gemeente gegund aan een samenwerking van 

drie organisaties, waaronder Welzin. 

 

Onder de naam Indebuurt-033 is op 1 januari een 

start gemaakt. Centraal in deze nieuwe aanpak staat 

het volgende: 

• Bewonersinitiatieven krijgen meer gelegenheid 

om in hun eigen wijk een rol te vervullen bij de 

informatie-voorziening, het ondersteuning van 

mede-bewoners en activiteiten die onderlinge 

ontmoeting mogelijk maken. 

• Voor professionele ondersteuning, is er één 

uitvoerende partij die wijkgericht in de gehele 

stad actief is. Veel van deze ondersteuning wordt 

georganiseerd vanuit de Informatie-033 winkel 

zoals die aan de Noordewierweg. 

Elke wijk een eigen plan 
De wijkgerichte aanpak wordt dus in elke wijk op een 

eigen wijze opgezet. Elke wijk stelt jaarlijks een 

wijkplan op met prioriteiten waaraan iedereen, 

bewoners en instellingen, zijn of haar bijdrage kan 

leveren.  Ook u! 

Het plan voor Soesterkwartier bevat 9 prioriteiten: 

1. Verminderen financiële zorgen; 

2. Verminderen druk op mantelzorgers; 

3. Verminderen eenzaamheid; 

4. Uitbreiden Praktische ondersteuning; 

5. Bevorderen sociale samenhang; 



6. Continueren voorzieningen, ontmoetingsplekken, 

infobronnen, activiteiten; 

7. Bespreekbaar maken van verborgen armoede; 

8. Laagdrempelige ontmoetingsplekken, ook voor 

het kinder- en jongerenwerk; 

9. Bevorderen wijkgerichte communicatie. 

Een buurtbestuur 
In elke wijk is een “Buurtbestuur” in leven geroepen, 

met vrijwillige bewoners en vertegenwoordigers van 

organisaties. Hun taak is om ieder jaar het wijkplan te 

verversen met inbreng van zoveel mogelijk mensen. 

Ook beoordelen de zij initiatieven die handen en 

voeten geven aan de uitvoering van het wijkplan. In 

het Buurtbetuur Soesterkwartier zitten 7 bewoners 

en 6 professionals. Zij komen regelmatig bij elkaar. 

Iedereen mag meedoen 

Bewoners uit de wijk mogen op de prioriteiten uit het 

wijkplan voorstellen indienen. In dit krantje vindt u 

een aantal voorbeelden van de 14 projecten die al 

zijn goedgekeurd. Dit jaar zit er 110 duizend euro in 

de pot. Elk kwartaal wordt een deel toegewezenaan 

bewoners en organisaties 

die iets willen bijdragen 

aan de doelen. 

Heeft u ook een idee of 

een plan? Dan kunt u 

contact opnemen met de 

buurtnetwerker: 

Henry de Gooijer, 

Henry.deGooijer@indebuurt033.nl  06 – 432 82 590 

Of neem een kijkje op www.indebuurt033.nl.  

Op de volgende pagina’s laten we een aantal 

wijkbewoners aan het woord. Zij hebben subsidie van 

Indebuurt033 gekregen.  

 Kinderen in actie bij project “Groen doet goed in het 

Soesterkwartier”  

mailto:Henry.deGooijer@indebuurt033.nl
http://www.indebuurt033.nl/


Initiatiefnemers aan het woord 

De Wijkwebsite  

Karel van Rooy 

“Voor en door bewoners”, 

dat is het motto van de 

wijkwebsite 

www.soesterkwartier.info. 

In 2012 gingen we van start. Anno 2017 is het een 

belangrijk medium geworden voor iedereen die hier 

woont en werkt. De persoonlijke benadering door 

redactieleden wordt gewaardeerd. Het brede aanbod 

van wat er allemaal in de wijk gebeurt en de 

evenementenkalender worden veel gelezen. Meer 

dan een miljoen keer per jaar wordt de website 

jaarlijks geraadpleegd! 

Ook de inbreng van het Jeugd Persbureau, is een 

welkome aanvulling. De jonge redactieleden worden 

door ons opgeleid en voorzien van de kennis op het 

gebied van fotografie en taal. Ieder nieuw schooljaar 

start er weer een groepje enthousiaste verslaggevers. 

Om de website te verbeteren, krijgen we subsidie. 

Activiteiten nemen we overzichtelijker op. Ook 

kunnen bewoners zelf een account aanmaken en zo 

hun activiteiten voor de wijk kenbaar maken. 

Groen doet goed  

Fabian Brökelmann 

Het Soesterkwartier 

kent wel wat groene 

plekken. Maar ook veel 

bebouwing en 

bestrating, waar veel 

kinderen spelen. Ik gun die kinderen allemaal dat ze 

met water mogen spetteren, met leem mogen 

kliederen, wormpjes mogen zoeken, in het hoge gras 

verstoppertje mogen spelen. Want Groen doet Goed. 

Vorig jaar hebben we de Wagenspeelplaats (bij de 

Verkeerstuin) nieuw leven ingeblazen. In 2017 

kunnen we project een vervolg geven. Elke dinsdag 

middag van 15-17 uur bieden we de ‘natuurkids – 

activiteiten’ aan: we verzorgen de moestuinbakken 

die nu op de Wagenspeelplaats staan, we bouwen 

aan de speeltuin, worden verrast door b.v. bijen op 

ons waterplek, hakken hout en bakken broodjes op 

een zelf gestookt vuurtje.  

http://www.soesterkwartier.info/


Het Mama- en 

Papacafé 

Kath Duin 

Mama & Papa Café 

Soesterkwartier is een 

ontmoetingsplek  voor 

(aanstaande) mama's, 

papa's, opa's en oma's en hun (klein)kinderen tot 6 

jaar. Iedere tweede en vierde vrijdagochtend van de 

maand organiseren wij een ochtend bij de Speeltuin 

Rivierenwijk. Je kunt bij ons leuke workshops volgen, 

samen met je kind(eren) knutselen, een 

kindertheatervoorstelling kijken en/of gezellig samen 

met andere ouders koffie/thee drinken terwijl de 

kinderen heerlijk binnen of buiten spelen. De entree 

is gratis en natuurlijk neem je je kind(eren) mee. Voor 

meer info: www.mamacafesoesterkwartier.nl  

Daarnaast organiseren we elke eerste  & derde 

woensdagochtend van de maand de Peuter & Kleuter 

Verkeerstuin. Alleen voor kinderen t/m 6 jaar onder 

begeleiding van ouders/verzorgers. 

Puur voor de Buur / Granny’s Finest 

Joke van Burgsteden 

Als Buurthuis weten we als 

geen ander hoe belangrijk 

het is om gezellige 

activiteiten te organiseren 

waar jong en oud zich 

verbinden. Wij hebben 

twee subsidie aangevraagd, 

en ook gekregen.  

Binnen het project "Puur voor de Buur" gaan we 

samen met wijkgenoten koken en eten. Mensen die 

het moeilijk vinden om voor zichzelf te koken, of die 

graag een keer buiten de deur willen eten maar dit 

om financiële redenen niet kunnen, bieden we een 

goede en betaalbare maaltijd aan. Zo komen mensen 

met elkaar in contact. Eten moet je toch, en hoe mooi 

is het als je hierdoor een steviger netwerk krijgt. 

Ook ons project "Granny's Finest" is goedgekeurd. 

Eenzaamheid onder ouderen kunnen we voorkomen 

door een plek te creëeren waar zij in gezamenlijk hun 

handwerk-hobby uitoefenen. Onder het genot van 

een kopje koffie/thee en iets lekkers ontwikkelen zich 

tijdens het breien de mooiste vriendschappen.   

http://www.mamacafesoesterkwartier.nl/


Nu bent u aan het woord 

Samen maken we de wijk mooier, beter, sterker. Het 

wijkplan voor het Soesterkwartier dient daarom de 

prioriteiten te bevatten die u herkent. Daarom 

vragen we uw mening.  

Welke prioriteit van pagina’s 4/5 vindt u belangrijk 

voor het Soesterkwartier? 

 

 

Is er een prioriteit die u toe wilt voegen? 

 

 

Wat speelt er bij u in de buurt waarover u graag in 

gesprek gaat met de buren/ buurtgenoten? 

 

 

Welk rapportcijfer geeft u uw buurt? En waarom? 

 

 

In september/ oktober organiseren we weer een 

wijktafel Wilt u hiervoor uitgenodigd worden?  

Ja  / Nee  (Indien ja, graag uw mailadres: ) 

________________________________________ 

Wat is uw postcode:  _______________________ 

Dit formulier kunt u inleveren bij de Informatie-033 

winkel, onderin de Emmaüskerk. Of kom even 

buurten bij de Indebuurt033 kraam op de 

Zomerparade. 

Colofon: 

Aan dit krantje werkten mee: Stichting Amersfoort West, 
Ondernemersvereniging WAS, en diverse initiatiefnemers. Het is 
financieel ondersteund door Indebuurt033 en het buurtbudget 
Soesterkwartier. 


