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Henry de Gooijer

Van: Leefplezier 3812 <leefplezier3812@gmail.com>

Verzonden: maandag 14 september 2020 21:39

Aan: Henry de Gooijer

Onderwerp: Nieuwsbrief Leefplezier 3812: al bijna 1.000 ondertekeningen!
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Soesterkwartier laat je horen! Alle flyers zijn verspreid en de 

ondertekeningen voor onze petitie stromen binnen. Ondertussen hebben 

we ook weer een veldbijeenkomst gehad en stonden we weer volop in de 

media.  

• Verslag veldbijeenkomst 7 september 

• 6.000 flyers verspreid, dankjewel iedereen! 

• Op naar 2.000 stemmen 

• Veelgestelde vragen 

• Soesterkwartier in het nieuws 

 

 

 

Verslag veldbijeenkomst 7 september 

Vorige week maandag hielden we onze 

tweede veldbijeenkomst voor 

buurtgenoten en geïnteresseerden. Om in 

contact te komen met elkaar en om bij te 

praten hoe het staat met de politieke 

agenda en onze petitie. RTV Utrecht was 
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ook aanwezig en deed verslag. Lees en 

luister hier  
 

  

 

 

6.000 flyers verspreid! Dankjewel 

iedereen! 

Alle huizen in het Soesterkwartier 

voorzien van een flyer, het is nogal een 

klus. Gelukkig waren er een hoop 

vrijwilligers en samen kregen we het voor 

elkaar in één week! Top gedaan iedereen. 

Ze zijn nog niet op, dus mocht je een 

stapeltje in een winkel willen leggen of 

ergens uit willen delen: geef een gil  
 

 

 

 

Op naar 2.000 stemmen! 

We hebben al bijna 1.000 stemmen, maar er kunnen er veel meer bij. Zo komen we aan 

2.000 stemmen:  

• Meer dan een persoon op een adres? Laat je huisgenoten ook tekenen! 

• Heb je geen mailadres? Laat je kinderen en kleinkinderen tekenen 

• Mensen die tekenen hoeven nu niet in het Soesterkwartier te wonen. Ook 

mensen die hier zijn opgegroeid, hier willen wonen of erg begaan zijn met de 

wijk mogen tekenen. 

Let op! Heb je je gegevens ingevoerd? Klik daarna op de bevestiging die je in je mail 

krijgt. Pas dan heb je de petitie ondertekend.  
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Teken de petitie  
 

 

 

Veelgestelde vragen 

Tijdens de veldbijeenkomst en het flyeren 

worden er rake vragen gesteld: wordt met 

de plannen van de gemeente de 

Noordewierweg niet veiliger? Mijn 

buurvrouw heeft geen e-mailadres, hoe 

kan ze de petitie tekenen? We hebben 

daarom Veelgestelde vragen op onze site 

gezet. Vind je antwoord op de site  
 

 

 

Soesterkwartier in het nieuws 

Afgelopen tijd schreven de kranten veel over wat er speelt in het Soesterkwartier en 

kwamen we op de radio. Hieronder een greep uit het nieuws over het Soesterkwartier:  

• Marc den Elzen over de plannen van de weg door de groengordel - EVA Radio 

• Soesterkwartier komt op voor haar wijk - De Stad Amersfoort 

• Aanpak van gevaarlijke rotonde bij het Eemplein lijkt ver weg – RTV Utrecht 

• Hoofdpijndossiers domineren politieke agenda – AD Amersfoortse Courant 

• Bezorgd Soesterkwartier opnieuw in actie – AD Amersfoortse Courant 

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de plannen rondom het Soesterkwartier? 

Je vindt ze op onze site onder het kopje In de media  
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