Bijlage 1 Hoofdlijnen Vitale Wijken aanpak
Algemeen
In algemene zin gaat het goed met de regio Utrecht. De centrale ligging met goede verbindingen,
de grote economische dynamiek, de goede voorzieningen en de aantrekkelijke omgeving zorgen
ervoor dat mensen hier graag willen wonen, werken, studeren en recreëren. Onder het motto
‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ werkt de regio Utrecht verder aan deze positieve
ontwikkeling. Hoewel het over het algemeen goed gaat met de regio, profiteren niet alle gebieden
daarvan. Een aantal gebieden scoort slecht op sociaaleconomische ontwikkeling, leefbaarheid en
duurzaamheid. Vier wijken in de provincie Utrecht vragen specifiek aandacht: Overvecht (Utrecht),
Batau (Nieuwegein), Vollenhove (Zeist) en Soesterkwartier (Amersfoort).
Ambitie
Partijen werken gezamenlijk aan de volgende gezamenlijke ambitie: leefbare, veilige en gezonde
wijken met gelijke kansen voor iedereen. Wijken waar iedereen mee kan doen, en iedereen zich
thuis mag voelen en mensen verder komen in het leven. In een gezonde wijk hebben mensen een
passende baan of opleiding of zijn ze op een andere manier actief bij de samenleving betrokken. Je
kunt er prettig wonen in een schone omgeving met zo min mogelijk overlast. Een omgeving die
uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en
culturele functies van de stad. Een plek waar ontmoeting vanzelfsprekend is en duurzaamheid de
norm is. Samenvattend is de overkoepelende ambitie van de Vitale Wijken aanpak om het
toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht, Batau, Vollenhove en
Soesterkwartier te verbeteren.
Uitgangspunten
Voor de Vitale Wijken aanpak is een aantal overkoepelende uitgangspunten vastgesteld:
•
In de wijken wordt ingezet op een integrale aanpak met een focus op de vijf overkoepelende
thema’s 1)gezondheid, 2)onderwijs, 3)participatie en armoede, 4)veiligheid en ondermijning en
5)wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid. De inzet is in verschillende vormen
en met verschillende accenten per wijk. In elke wijkaanpak komen ten minste vier van deze
thema’s terug. De vier wijkaanpakken zijn integraal: problemen worden in samenhang
aangepakt.
•
De focus wordt gelegd op specifieke doelgroepen en deze wisselen per wijk.
•
Bewoners worden meegenomen in de aanpak en actief betrokken. Het bewonersperspectief
staat centraal. Gaan voor een aanpak met de wijk (vooral met de bewoners en ondernemers).
•
Kansen worden benut en positieve aspecten benadrukt.
•
Waar worden mogelijk lopende (of al geplande) trajecten versterkt en meer integraal gemaakt.
•
Nauwe samenwerking vindt plaats met partners in de wijken, zoals bewonersorganisaties,
ondernemers, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, de veiligheidspartners (waaronder
RIEC, RVS en politie), kennisinstellingen (waaronder RIVM, UU, GGD en Pharos) en
maatschappelijke organisaties.
•
Een vliegwieleffect wordt gecreëerd om een bredere beweging op gang te brengen, private
investeringen aan te trekken en een impuls te geven die structureel effect heeft.
Overvecht-Utrecht- Samen voor Overvecht!
In de afgelopen jaren is vanuit de gemeente Utrecht samen met bewoners, maatschappelijke
partners en ondernemers gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van
Overvecht en haar bewoners vanuit de integrale wijkaanpak Samen voor Overvecht. Deze
wijkaanpak kent vijf ambities: Veilige buurten, Perspectief voor de jeugd versterken, Zorg en
ondersteuning dichtbij en op maat, Meedoen & ondernemen en Plezierig wonen in een meer
gemengde wijk. Met de Vitale Wijken aanpak wordt voor de wijk Overvecht een extra impuls
gegeven aan drie van de vijf ambities.

Batau- Nieuwegein- Betere buurten
Met Betere Buurten zet de gemeente Nieuwegein de komende decennia in op het verbeteren van
de buitenruimte. Dit gebeurt nu al in vijf buurten en ook in Batau gaat de gemeente Nieuwegein
hiermee aan de slag. Met de impuls uit de Vitale Wijken aanpak wordt de Betere Buurten-aanpak
verbreed en versterkt. De aanpak van de woonomgeving wordt verbreed op het gebied van
veiligheid, sociale samenhang, leefbaarheid, gezondheid, GGZ-problematiek en de kwaliteit en
toegankelijkheid van voorzieningen. Tegelijkertijd heeft de wijk een aantal locaties met veel
potentieel (OV en transformatiemogelijkheden van kantoren naar woningen) en dus veel positieve
effecten bij investeringen.
Vollenhove-Zeist- Vollenhove Vooruit!
Begin 2018 is in Vollenhove gestart met een intensief actieonderzoek en het VIP Vollenhove
project, gericht op het vergroten van het woongeluk en de leefbaarheid. Aan de hand van de
opgehaalde informatie zijn diverse concrete projecten gestart voor en met bewoners aan de hand
van een actieplan. Op basis hiervan heeft de gemeente Zeist samen met stakeholders en inwoners
het ambitie programma “Vollenhove Vooruit” vastgesteld voor de periode 2020-2035. De basis
hiervoor zijn 4 ambities: een vitale gemeenschap, diversiteit als kwaliteit, open en groen en een
eigentijdse wijk. Met de Vitale Wijken aanpak wordt bijgedragen aan een verdieping, versterking
en versnelling van dit lopende programma. Naast concrete activiteiten wordt ook ingezet om de
samenwerking met het Rijk om wet- en regelgeving te versoepelen. Ten aanzien van het
versterken van de interactie met bewoners worden ambassadeurs in de wijk geworven. Ook wordt
een bestaand netwerk uitgebreid, dat kan dienen als klankbord voor de wijkaanpak.
Voor de wijk Vollenhove wordt ingezet op vier doelen, die aansluiten bij de lopende wijkaanpak
Vollenhove Vooruit.
Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor- Amersfoort- Een gelukkig leven voor iedereen!
De ambitie voor de wijk Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor is een gezond stedelijk leven voor
iedereen, zowel binnen de wijk als voor de wijken daarom heen. Dit doet gemeente Amersfoort
door te werken aan brede welvaart en aan een goed toegankelijke vitale groene wijk. Voor het
waarmaken van de ambities koppelt Amersfoort de gebiedsontwikkelingen in Langs Eem & Spoor
aan de opgaven en kansen in de wijk. Gemeente Amersfoort wil hiermee het gebied laten groeien
zonder de leefbaarheid en gezondheid in de bestaande wijk onder druk te zetten. Daarin zit ook het
momentum voor en de urgentie van de aanpak. De gebiedsontwikkelingen rondom het
Soesterkwartier nemen kansen en bedreigingen met zich mee voor de bestaande wijk. Op beide
moet nu gehandeld worden. De nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de bestaande stad en
het Soesterkwartier vitaler en toekomstbestendiger maken. Zo wordt via nieuwe ontwikkelingen en
groei gewerkt aan versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van het hele gebied. Onderdeel van
de ambitie is het koppelen van groen als kwaliteit met groei als opgave. Het concept van het
Ringpark helpt om hieraan vorm te geven. Daarbij wordt zowel ingezet op meer én beter groen in
de wijken zelf, als toegankelijk groen aan de (stads)randen en op betere verbindingen naar de
grotere groene gebieden rondom de stad.

Besteding van middelen
In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen en is de verdeling weergegeven van de
middelen -afkomstig van Rijk, provincie en gemeenten- over de doelen per wijk. Per wijk is verder
uitgewerkt aan welke projecten de middelen besteed gaan worden.

Besteding per wijk per doel Vitale Wijken
Extra
aanpak
inzet
(bedragen x € 1 miljoen) gemeente*
Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
5,40
Overvecht
Batau

Vollenhove

Algemeen

Soesterkwartier

Perspectief voor de jeugd versterken
Meedoen en ondernemen
Subtotaal
Duurzaam vernieuwen van de openbare
ruimte
Bouw en transformatie
Gezondheid, participatie en armoede
Veiligheid
Subtotaal
Een vitale gemeenschap
Diversiteit als kwaliteit
Open en groen
Een eigentijdse wijk
Subtotaal
Programmamanagement
Kennisdeling en monitoring
Subtotaal
Totaal
Totaal inclusief extra inzet

Leefbaar groen
Vitale kernen en brede welvaart
GSL en positieve gezondheid
Energieneutraal Soesterkwartier
Betere ontsluiting Soesterkwartier
Totaal
*Bedragen worden nader verdeeld over de verschillende thema’s

10,15
3,26
18,81
3,00
0,75
1,20
0,75
5,70
1,70
0,65
0,93
0,71
3,99
0,90
0,60
1,50
30,0
40,0

6,6

2

1,4

10,0

3,75
1,50
1,50
1,50
5,25
13,5

NB: Ten aanzien van de hierboven genoemde bedragen in de Vitale Wijken aanpak het volgende.
Betrokken partners vinden het van belang dat voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd, zodat
bijsturing op de verschillende thema’s gedurende looptijd mogelijk is. Daarnaast geldt dat de
beschreven ambities en maatregelen in een uitvoeringsplan met bewoners en partners en bedrijven
tot stand komt. Daarmee krijgt de aanpak een adaptief karakter waarmee ook ingespeeld kan
worden op de dynamische actualiteit als gevolg van de Coronacrisis. Vooralsnog gaan we uit van
een looptijd tot 2024 maar merken op dat naast een voortvarende aanpak het resultaat van de
wijkaanpak en de interventies die worden gepleegd leidend moeten zijn.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat middelen worden ingezet voor nieuwe projecten of ter
versterking, uitbreiding en verdieping van bestaande projecten. In deze aanpak wordt er van uit
gegaan dat sommige projecten, eventueel in een aangepaste vorm een structureel karakter kunnen
krijgen binnen de bestaande wijkaanpakken in de toekomst.

Overvecht, Utrecht
1. Plezierig wonen in een meer gemengde wijk (thema wonen, gezonde leefomgeving,
groen en duurzaamheid)
Integrale aanpak herinrichting openbare ruimte
•
Verbeteren van de kwaliteit, verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en de oversteekbaarheid van
straten door investeringen in de openbare ruimte.
•
In aansluiting met fysieke en sociale renovaties door woningcorporaties verbeteren van de
openbare ruimte.
•
Het versterken van het Groene Lint waarmee groene plekken verbonden worden en er een
recreatief rondje ontstaat.
Sturen op wijkverbetering
•
Het maken van een omgevingsprogramma voor Overvecht waarin op buurtniveau de (fysieke)
ingrepen beschreven staan die bijdragen aan de opgave in de buurt. Hierop volgt een wijkakkoord
om met partijen uitvoering te geven aan het omgevingsprogramma.
2. Perspectief voor de jeugd versterken (thema’s gezondheid, onderwijs, veiligheid en
ondermijning)
Inzetten op een kansrijke start 0-4 jaar
•
Opgavegerichte aanpak van een kansrijke start voor jonge kinderen (0-4 jaar).
Vanuit alle domeinen die van invloed zijn op een kansrijke start wordt samengewerkt aan
innovatieve acties en interventies op maat.
•
Daarbij wordt onder andere geïnvesteerd in het verruimen van kortdurende video-hometraining
van de jeugdgezondheidszorg tot 3 jaar;
•
het opzetten van een multidisciplinair overleg waar complexe casuïstiek rondom (aanstaande)
ouders besproken wordt;
•
het inzetten van een coördinator Nu Niet Zwanger Overvecht.
Inzetten op onderwijs
•
Investeren in voorschoolse educatie voor de doelgroep 2,5-4 jaar,
•
Het opzetten van de opleiding Urban teaching. Het betreft een tweejarig opleidingsprogramma
voor docenten in Overvecht (zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs) als ondersteuning
voor het lesgeven in klassen met diverse samenstelling.
•
Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie.
•
Doorontwikkelen van de Brede School Academie voor kinderen met potentie op uitstroom naar
havo en vwo.
Jeugd en veiligheid: Focusaanpak voor het voorkomen van criminele carrières
De aanpak richt zich op:
•
Bewustzijn en weerbaarheid vergroten van (groepen) mensen in de wijk.
•
Door een persoonsgerichte aanpak voorkomen dat jonge individuen doorgroeien richting de zware
(drugs)criminaliteit.
•
Het meer terugdringen en verstoren van criminele activiteiten en netwerken (en daarmee de
‘voedingsbodem’ te verkleinen).
3. Meedoen en ondernemen (thema’s participatie en armoede, veiligheid en ondermijning)
Het versterken van de Actieagenda Werkbeweging in Overvecht waarin werkzoekenden met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid.
•
Door investeringen in een integrale dienstverlening op buurtniveau.
•
De inzet van lifecoaching voor mensen met een zeer complexe hulpvraag.

•
De inzet van gespecialiseerde capaciteit voor het creëren van meer passend werk.
Verbeteren veiligheid bedrijventerrein Nieuw Overvecht
•
Het inzetten van een bedrijventerreinmanager op het Bedrijventerrein Nieuw Overvecht met als
doel het vergroten van de veiligheid, controle en sociale cohesie en het
•
opstellen van een visie voor investeringen in herontwikkeling bedrijventerrein.
Het versterken van het centrumgebied van Overvecht
•
Het samen met de vastgoedeigenaren van het Centrumgebied van Overvecht werken aan een
toekomstbestendig winkelcentrum en centrumgebied.

Batau, Nieuwegein
1. Duurzaam vernieuwen van de openbare ruimte (thema wonen, gezonde leefomgeving,
groen en duurzaamheid)
Themabijeenkomsten en ontwerpsessies
•
In de gesprekken met de buurt halen Partijen via verschillende instrumenten signalen en ideeën
op over de openbare ruimte, veiligheid, gezondheid, armoede en participatie.
2. Bouw en transformatie (thema wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid)
•
Opstellen gedragen ontwikkelingsvisie, intentie- of samenwerkingsovereenkomst en
uitvoeringsagenda.
3. Gezondheid, Participatie en Armoede (thema’s gezondheid en participatie en armoede)
Participatie versterken
•
Door in te zetten op lokaal werkteam/Geynwijs (gesprekken inwoners),
•
extra werkgeversondersteuning,
•
participatieplekken (kosten uitvoering, zorgaanbieder) en
•
inwonersinitiatieven participatie.
Armoede
•
Programma’s rond de thema’s: Schuldenvrij, Voorzieningenwijzer, Vindplaats schulden
•
Ondersteuning van inwonersinitiatieven armoede/schulden.
Gezondheid
•
Programma’s op het gebied van het speerpuntenbeleid van het preventieakkoord ter
vermindering van roken, obesitas en alcoholgebruik;
•
Ondersteuning van inwonersinitiatieven gezondheid
•
Organiseren van ontmoetingen en stimuleringsactiviteiten in de buurt
•
Inrichten beweegplein en groene routes
4. Veiligheid (thema veiligheid en ondermijning)
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit en multiproblematiek
•
Wijkgericht ondermijningsbeeld + aanpak
Voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit
•
Preventie jeugdcriminaliteit door bijv inzet methodiek Alles Kidzzz
Effectieve verbinding zorg en veiligheid
•
Aanpak problematische familienetwerken
Digitale Veiligheid (i.s.m. CCV)
•
Cyber 24
•
Ondersteuning ondernemers

Vollenhove, Zeist

1. Een vitale gemeenschap (thema’s gezondheid en veiligheid)
Sociale aanpak bij groot onderhoud L-flat
•
Inzet van 3 extra specialisten voor de sociale renovatie gekoppeld aan de renovatie van de L-flat
(728 woningen).
Samenwerken aan gezondheidswinst
•
Versterken van het bieden van passende hulp voor bewoners via het programma “GGZ in de wijk”.
Programma samen opgroeien
•
Verder uitbreiden van een netwerk van lokale partijen en ouders. Doel is een blijvend
activiteitenprogramma en behoefteonderzoek naar gezond en veilig opvoeden en opgroeien van
kinderen. Speciale en extra aandacht voor een gezonde eerste 1000 dagen, groepsaanbod voor
zwangere vrouwen. Versterken van de integrale samenwerking rondom kwetsbare kinderen in het
basisonderwijs (o.a. gezond eetpatroon).
Stimuleren onderwijsdeelname
•
Versterkt inzetten op het evidence based programma KIK! Vooruit. De start is met 15 jongeren,
doel is dit verder uit te breiden.
Stimuleren werkgelegenheid
•
Pilot wijkgericht en integraal samenwerken van Sociale Dienst en Sociaal team gericht op
ondersteuningen advies over schulden en inkomen.
•
Samen met de BIGA, werkgevers en opleiders wordt een opleidings- en activeringstraject gemaakt
en ingevoerd, dat ook is gericht op het aardgasvrij maken van de wijk.
•
Starten van een Living lab rondom armoede een bewegen.
•
Stichten van kleine ateliers en het houden van speeddates tussen bedrijven, maatschappelijke
organisaties en jongeren en ouderen uit de wijk
Creatieve broedplaats
•
Samen met cultuur- en werkgelegenheidsorganisaties realiseren van een creatieve broedplaats met
betaalbare werkplekken gericht op de creatieve inwoners van de wijk.
2. Diversiteit als kwaliteit (thema’s participatie en armoede en wonen, gezonde
leefomgeving, groen en duurzaamheid)
Ruimte voor ontmoeting
•
Samen met lokale partners realiseren van meer ontmoetingsplekken voor jong en oud.
•
Realiseren van een WijkServicePunt, een centrale ontmoetingsplek in het hart van de wijk. Inzet
van middelen is gericht op extra openstelling en activiteiten.
Nieuwe woningen toevoegen en nieuwe bewoners aantrekken. Verder onderzoek verrichten en
planontwikkeling
•
Opstellen van een gebiedsvisie voor de hele wijk, samen met partners en bewoners. Dit moeten
leiden tot een woonakkoord op basis van een omgevingsprogramma.
•
Project opzetten dat is gericht op aantrekken van nieuwe bewoners en voor doorstroming binnen de
wijk. Dit ook door gerichtere toewijzing om op sommige plekken een andere mix van bewoners te
realiseren.
•
Extra aandacht en begeleiding voor bewoners met een zorgvraag (specifieke huisvesting).
3. Open en groen (thema’s gezondheid, veiligheid en ondermijning, en wonen, gezonde
leefomgeving, groen en duurzaamheid)
Vollenhovepark 2.0 en omgeving
•
Verbeteren en verdieping van de planvorming en onderzoek naar de mogelijkheden voor het park
(verbeteren, ontsluiten, veilig spelen en verblijven voor diverse doelgroepen). Uitvoeren van
(tijdelijke) aanpassingen aan de hand van wensen van bewoners.
Herinrichten veilige en verbeterde openbare ruimte
•
Vanuit de gebiedsvisie onderzoek doen naar herinrichting van het openbare gebied inclusief
parkeergarages en –dekken i.s.m. het CCV.
•
Verscherpte aanpak van en voorlichting over de vuilproblematiek, vooral zwerf- en grofvuil.

Onveiligheid en criminaliteit aanpakken
•
Inzetten op meldingsbereidheid van bewoners gericht op aanpak van ondermijning. Inzetten van
minimaal 1 extra BOA voor dit doel en actieve medewerkers inzetten om bewoners te stimuleren
meer te melden en dit ook te vereenvoudigen (laagdrempelig/digitaal).
4. Een eigentijdse wijk (thema’s participatie en armoede, en wonen, gezonde leefomgeving,
groen en duurzaamheid)
Energieverbruik op groen
•
Vollenhove gaat voor aardgasvrij. Hiervoor is het nodig de bewustwording bij en meedoen van
bewoners te vergroten. We starten een project in de L-flat en zetten ook in op het verwijderen van
het kookgas uit de woningen. Hiervoor is veel inzet nodig, o.a. kookcursussen voor inductie koken
en inzet van middelen zoals pannen etc. Hieraan worden ook stage en leerprojecten gekoppeld.
Vollenhove als knooppunt ontsluiten
•
Project gericht op het vestigen van de aandacht op de eigenlijk unieke ligging van de wijk. Verder
uitwerken in plannen gericht op versterken van de (fysieke) bereikbaarheid, uit- en doorstroming en
uiteindelijke (eventueel) de mogelijkheid voor een OV-transferium in de buurt.
Pilots nieuwe mobiliteit
•
Inzetten slimme apps gericht op de juiste vervoerskeuze.
•
Verbeteren van de first en last mile (van deur tot deur) in de mobiliteitsketen.
•
Uitbreiden van de deelauto’s in de wijk en een uitgebreide campagne onder bewoners, maar ook de
bedrijven in de wijk.

Soesterkwartier, Amersfoort
1. Leefbaar groen (thema’s gezondheid en wonen, gezonde leefomgeving, groen en
duurzaamheid)
Door in te zetten op groen en blauw, wordt het leefklimaat in de wijk Soesterkwartier verbeterd.
Vanuit het perspectief van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid een belangrijke opgave.
•

•

•
•

Verkennen hoe de groengordel middels een groenblauwe dooradering op het Soesterkwartier en
Langs Eem en Spoor aan te sluiten, waarmee (volumineus) groen beter bereikbaar voor alle
inwoners wordt.
Verkennen of en hoe het buitenstedelijk groen van Birkhoven en Bokkeduinen via langzaam
verkeersroutes (lopen en fiets) door de groengordel de stad in kan rijken tot aan de Eem en
daarmee tot in het hart van de stad.
Het creëren van ontmoetingsplekken voor gezinnen, jongeren en ouderen en het organiseren van
meer natuurspeelplaatsen (deels ter vervanging van bestaande speelplaatsen).
Het vergroenen van daken, gevels en tuinen via onder andere ‘operatie Steenbreek’ en natuurlijk
ingerichte ‘Heuvelrugtuinen’ om zo de wijk als geheel klimaatbestendiger te maken en de
biodiversiteit van het gebied te verhogen.

2. Vitale kernen en een brede welvaart (thema’s gezondheid, participatie en armoede en
wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid)
Vitale kernen en een brede welvaart: Er wordt gewerkt aan een betere verbinding van het
Soesterkwartier met de omliggende gebieden, de binnenstad en het station door de ontwikkeling van
Langs Eem en Spoor. Hierdoor verbetert de vitaliteit van de wijk.
•
Het versterken van de verbinding van de gebiedsontwikkeling “Langs Eem en Spoor” met het
Soesterkwartier zodat dit wijkdeel meeprofiteert en onderdeel wordt van de ‘huiskamer en suite’
van de historische binnenstad.
•
Het vergroten van de sociale cohesie in de wijk door het aanpakken van de opgaven van de
Noordewierweg, het investeren in deelfaciliteiten, het clusteren van voorzieningen, het faciliteren
van ontmoetingsplekken en het betaalbaar houden van de bestaande wijk.
3. Gezond stedelijk leven/positieve gezondheid (thema gezondheid en participatie en
armoede)

Gezond stedelijk leven / positieve gezondheid: Door in te zetten op initiatieven die het fysiek contact
binnen verschillende groepen vergroten, wordt de eenzaamheid en het sociaal isolement onder zowel
senioren als jongeren aangepakt. Daarnaast is het de bedoeling om de armoede aan te pakken, zodat
er bijvoorbeeld minder gebruik gemaakt wordt van de Amersfoortse voedsel- en kledingbank
•
Het stimuleren voor bewegen van de inwoners door toegankelijke ‘beweeg-rondjes’ in de wijk aan
te leggen waar mensen samen kunnen wandelen of joggen.
•
Het starten van een pilot met leefstraten (waarbij de auto te gast is) om ervaring op te doen met
het veranderen van de functie van de straat. We leren wat de effecten daarvan op het
(samen)leven zijn en of dit uitkomst biedt in het vergroenen en verkeer- en parkeersluwer maken
van de wijk.
4. Soesterkwartier energieneutraal (thema wonen, gezonde leefomgeving, groen en
duurzaamheid)
Soesterkwartier energieneutraal: Een fysieke opgave die kansen biedt voor vergroening en
klimaatadaptatie is het aardgasvrij maken van de wijk. De grote ingrepen die hierbij komen kijken,
creëren koppelkansen voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.
•
Het organiseren van initiatieven met de inwoners om het energieverbruik van huishoudens te
verlagen.
5. Ontsluiting Soesterkwartier (thema veiligheid en ondermijning en wonen, gezonde
leefomgeving, groen en duurzaamheid)
Ontsluiting Soesterkwartier: groen, grijs en blauw: Inzet op het verbeteren van de doorstroming en
veiligheid van de Nieuwe poort, de rotonde tussen het stadscentrum en de ontwikkelingen van “Langs
Eem en Spoor”. Door de toekomstige ontwikkeling met ca. 3000 woningen, is het verbeteren van de
ontsluiting nog urgenter geworden.
Concreet betekent dit:
•
Het creëren van verbeterde en nieuwe verbindingen voor een goede doorstroom van het verkeer
en een betere ontsluiting van het Soesterkwartier en de omliggende gebieden en wegen.
•
Het vergroten van de verkeersveiligheid, zowel in de nieuw te realiseren ontsluiting als ook op de
Noordewierweg, en het verkeersluwer maken van het Soesterkwartier.
•
Het creëren van sociale cohesie door het verbinden van de verschillende inwoners. Het is
belangrijk om de leefbaarheid van de Noordewierweg te verbeteren om de buurten binnen de wijk
met elkaar te verbinden (sociaal). Ook het creëren van een stedelijk struingebied sluit hier op
aan.

