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Zomerschoon 2019 op 6 april

Fris en opgeruimd
de zomer verwelkomen
Het is nog winter, maar wij blikken vast vooruit op de zomer met de actie Zomerschoon
2019. Dat is lekker thuis komen. Nieuwe bloemetjes en planten in de perken, alle oude
bladeren weg… alles ziet er weer fris uit. Opgeruimd de zomer tegemoet!
Aantrekkelijk scenario? Ook dit jaar
organiseert de gemeente Soest
Zomerschoon: in 2019 op zaterdag
6 april. Tijdens Zomerschoon steken
overal in Soest en Soesterberg
inwoners overdag de handen uit de
mouwen om de eigen buurt schoner,
leuker, mooier en gezelliger te maken.
De één doet dat een uurtje, de ander
een hele dag. Hoeveel en wat een
inwoner doet, dat bepaalt hij of zij
zelf!

Aanmelden kan online via www.
aanmeldenbijsoest.nl/zomerschoon.
De gemeente Soest probeert
inwoners hoe dan ook te
ondersteunen. In ieder geval met
schoonmaakmateriaal én een snelle
afvoer van verzameld zwerfvuil of
groenafval.

Wethouder Aukje Treep zal op 6 april
ook de handen uit de mouwen
steken. Wethouder Treep; “Help jij
ook een handje mee voor een schoon
Soest en Soesterberg? Vele handen
maken licht werk en het is een stuk
gezelliger!”

ONTBIJT MEE OP HET
GEMEENTEHUIS
Om vol energie aan de slag te kunnen
gaan, is er op zaterdagochtend 6 april
van 9.30 uur tot 10.30 uur het
speciale ‘Zomerschoon-ontbijt’
in het gemeentehuis van Soest
(Raadhuisplein 1). Deelnemers zijn
van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Aanmelden voor
het ontbijt kan via hetzelfde
aanmeldformulier als hierboven
vermeld.
Z O M E R S C H O O N VO O R
BASISSCHOLEN
Op vrijdag 5 april 2019 kunnen de
basisscholen in Soest met hun
leerlingen ook meedoen met
Zomerschoonactie. De scholen zijn al
per mail uitgenodigd. Al zes scholen
hebben zich inmiddels aangemeld.

MEEDOEN?
Meedoen is heel eenvoudig.

G E S L A AG D E ZO E K TO C H T S L E E D O O R N PAG E
Op 12,13,19 en 20 januari is een groep vrijwilligers op
zoek geweest in Soest naar eitjes van de sleedoornpage (vlinder) . Het waren een aantal koude,
maar gezellige en zonnige dagen.
Initiatiefneemster Violet Middelman uit Soest schrijft

?

op de website www.vlinderseemland.nl over deze
zoektocht. Tot nu toe is het totaal aantal gevonden
eitjes van de Sleedoornpage 165. Dat is een geweldig
resultaat! Op de website vlinderseemland.nl is meer
informatie te vinden over deze vlinder.

VEEL GESTELDE VR AGEN:

Post van gemeente Soest direct op
je mobiel met de Berichtenbox app

N I E U W S U I T E N OV E R S O E S T
EN SOESTERBERG
SOESTENAREN OPENEN HUN DEUREN!
Op zondag 10 februari kan er in de hele gemeente ongegeneerd
gegluurd worden. Gluren bij de Buren is het huiskamerfestival waarbij
het vloerkleed het podium en de bank de tribune is. De huiskamers van
Soest veranderen voor een dag in echte podia, voor intieme optredens
van verschillende lokale talenten. Kies een wijk, struin de straten af en
ontdek livebands, singer-songwriters, dansers, theatermakers of
andersoortige podiumdieren. De acts spelen tussen 12:00 en 17:00 uur
meerdere optredens van 30 minuten welke je gratis kunt bezoeken.
Het programma is online in te zien via www.glurenbijdeburen.nl/soest.
Bekijk je het programma liever op papier? De programmakranten zijn
ook af te halen bij de volgende locaties:
-

P

ost van de gemeente direct op een
mobiel of tablet te lezen? Dat kan
met de Berichtenbox app van
MijnOverheid. Zodra er nieuwe post is,
geeft de app hiervan een melding.
Openen van de app gaat makkelijk en
snel met alleen een pincode. De app
moet eenmalig gekoppeld worden aan
een MijnOverheid-account met DigiD.

DIRECT OP DE HOOGTE
Met de lancering van de app is
de toegang tot de Berichtenbox
vereenvoudigd. Post van de gemeente
Soest kan direct in de app gelezen
worden, zonder dat hiervoor ingelegd
hoeft te worden op MijnOverheid.
Het is ook mogelijk om post vanuit
te app door te sturen naar een ander
e-mailadres.

SCHOLIEREN GRIFTL AND COLLEGE
D E B AT T E R E N OV E R H A N G J O N G E R E N OV E R L A S T
Afgelopen donderdag 31 januari zat de raadzaal van Soest vol met
jongeren. Scholieren van het Griftland College (mavo4) bespraken
de hangjongerenproblematiek. Dit alles gebeurde onder leiding van
burgemeester Metz. Hij legde vooraf aan het debat uit wat de
functie en het belang is van een gemeenteraad. Ook benadrukte hij
het belang van democratie. Aan de hand van drie stellingen werden
de degens gekruist. Vanuit het perspectief van jongeren, ouders,
omwonenden en winkeliers vormde de scholieren fracties.
Het werd een open debat waarbij de gevolgen van overlast en de
kosten voor de samenleving ook naar voren kwamen. Vanuit
verschillende partijen waren er raadsleden aanwezig. 7 maart is er
opnieuw een debat, maar dan met jongeren uit de havo groepen.
We kijken er nu al naar uit!

Artishock (Steenhoffstraat 46A)
Bachschool (Kerkplein 1)
Idea Cultuurpunt (Willaertstraat 49)
De Lindenhof (Van Weedestraat 131)

L H B T+ C A F É
Op donderdag 15 februari is er in Café Bar d’Oude Enghe weer LHBT+
Café. Het doel is om kennis te delen en contacten te onderhouden.
Om dat niet alleen virtueel te laten zijn, wordt er ook iedere 3e vrijdag
van de maand een roze treffen in café d’Oude Enghe georganiseerd.
Kijk op de facebookpagina voor actuele informatie:
www.facebook.nl/lhbtsoest.
De Berichtenbox app maakt gebruik
van de notificatiefunctie van mobiele
telefoons en tablets. De app geeft
direct een melding als er nieuwe post
in de Berichtenbox klaar staat.
De verwachting is dat de snelle toegang
tot de app en de notificatiefunctie een
positief effect hebben op het aantal
gelezen berichten.

U P DAT E S
Na de lancering worden er via updates
regelmatig nieuwe functies aan de
Berichtenbox app toegevoegd, zoals
het verwijderen van berichten of het
selecteren van nieuwe organisaties die
post digitaal mogen versturen.
De Berichtenbox app is te downloaden
via de officiële stores.
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