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de Soesterwijkwiek 

De windwerkgroep was ook gedurende de zomermaanden actief om de Soesterwijkwiek(en) te 
realiseren op Industrieterrein de Isselt. De windmolens voor en van de wijk!! 

 Zo zijn we begonnen om de samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe vast te 
leggen. 

 De tijd breekt voor ons aan om gezien de ontwikkelingen ons te verpoppen van 
Windwerkgroep Duurzaam Soesterkwartier naar Wind Coöperatie de SoesterwijkWiek 
om de windmolens te realiseren. 

 De gemeente Amersfoort voert een ruimtelijke haalbaarheidsstudie uit naar het plaatsen 
van windmolens en zonneweides. Ons initiatief bij rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
Isselt, hoort daar bij. De komende maanden vind hierover ruimtelijke besluitvorming 
plaats in de Raad. 

 Op 4 oktober wordt de haalbaarheidsstudie voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij 
krijgen als initiatiefnemer de ruimte om ons voorstel in de Ronde toe te lichten. We 
vragen hierbij aan  jullie om deze avond aanwezig te zijn op de publieke tribune zodat 
voor de gemeenteraad duidelijk wordt dat er draagvlak is binnen de wijk voor onze 
plannen. Wil je als actieve burger ONS STEUNEN EN ook twee minuten inspreektijd neem 
dan contact met ons op soesterwijkwiek@gmail.com 

 Doe mee, denk mee en profiteer mee met de SoesterwijkWiek!!! 
  

 

mijncvisok 

We hopen nog een mooie nazomer te krijgen maar de werkgroep ‘mijncvisok’ bereidt zich al 
weer voor op het komende stookseizoen. Ook dit seizoen gaan we aandacht besteden aan het 
zuiniger afstellen van de cv-ketel. We zijn in overleg met een aantal lokale installateurs om dit 
project samen met hun op te pakken. De eerste 50 wijkbewoners die meedoen aan dit project 
kunnen een korting krijgen voor het inregelen van de centrale verwarming. 
Afgelopen seizoen zijn 125 cv ketels gecheckt en zijn 46 verwarmingssystemen zodanig 
ingeregeld dat er meer comfort ontstaat en we verwachten ook een lagere energierekening. Tijd 
om de vinger aan de pols te houden en de besparingseffecten bij deze bewoners te gaan meten. 
Met andere duurzaamheidsinitiatieven uit de regio willen we binnenkort om tafel gaan zitten om 
van elkaar te leren en ideeën op te doen voor dit project. 
Wil je als wijkbewoner meer weten over ‘mijncvisok’ of wil je graag je steentje bijdragen in de 
werkgroep stuur dan een mail naar mijncvisok@gmail.com 
  

 

Honderd zonnepanelen op het dak van Basisschool ’t Anker  

In de week van 17 augustus 2016 werd een groot deel van de daken van Basisschool ’t Anker 
voorzien van 100 zonnepanelen en aangesloten op het energiesysteem. 

In navolging van Basisschool de Kubus is hard gewerkt om met hulp van crowdfunding voldoende 
deelnemers te krijgen om het project ’t Anker te verwezenlijken. Na de eerste mededelingen, 
een duurzaam energieproject van een enthousiaste groep leerlingen en een informatiesessie, 
waren de inschrijvingen al snel ingevuld. 100 zonnepanelen konden op deze wijze worden 
aangeschaft. ’T Anker is de tweede van de drie basisscholen in het Soesterkwartier die nu 
voorzien is van duurzame energievormen.  
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Lees meer op de website van de Energiecoöperatie Zon@School: http://zonschool.nl/zon-op-t-
anker/ 

  
De gemeente is akkoord met de nieuwe plannen voor ons terrein  

De gemeenteraad heeft Soesterhof groen licht gegeven. Op 5 juli jl heeft de Raad ingestemd met 
het ‘Masterplan’ voor de Wagenwerkplaats, het terrein waarop de Soesterhof komt te staan. Dat 
plan geeft in grote lijnen aan hoe het terrein er de komende jaren uit komt te zien. Nu begint de 
volgende fase: de gemeente gaat voor de hele Wagenwerkplaats een nieuw bestemmingsplan 
opstellen. Dat bevat specifiekere informatie over wat waar gebouwd kan worden en is nodig om 
woningbouw op het terrein mogelijk te maken. 

Wethouder Yvonne Kemmerling heeft aangegeven snel in gesprek te willen gaan met Soesterhof. 
De raad vindt een versnelde procedure voor Soesterhof een goed idee. 

Website Soesterhof: https://www.soesterhof.nl/ 

  

  

Uitnodiging wijkbijeenkomst Indebuurt-033 op 14 september 

De nieuwe partner die wijkgericht het welzijnswerk in Amersfoort gaat vormgeven, Indebuurt-
033, maakt tempo om in 2017 klaar te zijn voor het echte werk. Ze organiseren in elke wijk 
(volgens de wijkindeling van de wijkteams) inspiratiebijeenkomsten die moeten leiden tot 
wijkplannen 2017. Een wijkplan bestaat uit een doelstelling en prioriteiten. Hieraan worden te 
zijner tijd bewoners-initiatieven (lees: subsidie-voorstellen) getoetst. 
  
Concreet: Voor Soesterkwartier is deze bijeenkomst gepland op volgende week woensdagavond. 
Bewoners en professionals zijn van harte uitgenodigd. 

Plaats: De Nieuwe Sleutel 
Datum : 14 september 
Tijd: 19:00 – 21:00 

Mocht je meer info willen krijgen over de contouren van deze nieuwe opzet, kun je ook een kijkje 
in de keuken nemen: www.amersfoort.nl/indebuurt 
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