
BOUWEN AAN DE TOEKOMST, SAMEN AAN DE SLAG!

Met dit akkoord bouwen wij aan de 
toekomst van Soest. Als gemeente 
en als inwoners zullen wij samen 
aan de slag gaan met de doelen die 
erin staan. Samen zijn wij de Soester 
samenleving, die op haar beurt 
bestaat uit veel verschillende 
kleinere gemeenschappen.

Op 9 juni is het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag!’ aan de gemeenteraad toegelicht. Met dit 
akkoord vertellen de partijen Soest2002, GGS, VVD en PvdA wat ze de komende vier jaar voor Soest en Soesterberg willen 
bereiken. Deze vier partijen vormen samen het college. CDA en Burgerbelangen hebben het akkoord ook ondertekend. In deze 
infographic hebben we de belangrijkste doelen voor Soest op een rijtje gezet. En met Soest bedoelen we Soest en Soesterberg.
Meer informatie: scan de QR-code of ga naar www.soest.nl. 

In Soest moeten mensen goed 
kunnen wonen. Dat is nodig om alle 
gemeenschappen in onze gemeente 
levend en bloeiend te houden. 
Het is ook belangrijk dat er banen 
zijn en dat er ruimte is om te werken. 
We willen dat onze dorpen goed 
bereikbaar zijn op de weg. De wegen 
moeten veilig zijn voor alle verkeers-
deelnemers. Daarbij hebben we oog 
voor fi etsers en voetgangers. We be-
trekken inwoners bij de keuzes over 
toekomstige woningbouwlocaties.

Met de blik vooruit willen we voor 
de toekomstige generaties wonin-
gen bouwen. Daarbij staat voorop 
dat Soest zijn groene en dorpse 
karakter behoudt. Want waar je in 
onze dorpen ook woont, de natuur 
is nooit ver weg. En veel van onze 
voorzieningen zijn op fi etsafstand. 
Inwoners kennen elkaar en onze 
groene omgeving maakt het makke-
lijk om elkaar te ontmoeten. Groen 
is goed voor de gezondheid én voor 
de klimaatadaptatie. Het dorpse en 
groene karakter zorgt daarmee voor 
een vitaal Soest. 

Voor ons staat voorop dat het 
groene landschap van grote waarde 
is voor de kwaliteit van leven in 
onze gemeente. We beschermen 
de vele bijzondere landschappen 
en gebieden met hoge natuurwaar-
den. We hebben daarbij oog voor 
de biodiversiteit, die bijdraagt aan 
de natuurwaarde en een gezonde 
leefomgeving. We willen inwoners 
actiever betrekken bij het groenon-
derhoud in hun buurt. Dit helpt om 
de natuur in de wijken levendig te 
houden én stimuleert het samenle-
ven in onze buurten.

We streven naar een klantgerich-
te, effi  ciënte en informatieveilige 
dienstverlening van de gemeente 
Soest. We willen de oplopende 
wachtlijsten voor bouwaanvra-
gen aanpakken. Dat is één van de 
plekken waar het piept en kraakt in 
de ambtelijke organisatie. We zullen 
moeten investeren in de ambtelijke 
organisatie om de basis op orde te 
krijgen en om als gemeente meer 
met inwoners mee te denken.

We blijven ons concentreren op de 
energietransitie en willen per wijk 
in beeld brengen hoe iedereen van 
het gas af kan. We zetten in op het 
isoleren van woningen en stimu-
leren zonnepanelen op daken. We 
leggen laadpalen aan en verduurza-
men onze gemeentelijke gebouwen. 
Wij staan terughoudend tegenover 
windmolens en zonnevelden vanwe-
ge de gevolgen voor de gezondheid 
en de leefbaarheid.

We willen er zijn voor mensen die 
ons nodig hebben. Voor mensen 
die niet zelfstandig in de samenle-
ving kunnen meedoen, voor kortere 
of voor langere tijd. We gaan met 
inwoners de vraag beantwoorden 
welke gemeente we willen zijn als 
het gaat om zorgen voor elkaar. 
Onze gemeente heeft goede sport-
voorzieningen en is rijk aan kunst 
en cultuur. Dat vinden wij waarde-
vol. In Soesterberg investeren wij in 
een sociaal-cultureel centrum. Ook 
gaan we aan de slag met een visie 
op sport en cultuur in onze dorpen. 
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Deze zeven bouwstenen van het akkoord verbinden 
we de komende tijd verder aan de Global Goals: de 
duurzame ontwikkelingsdoelen. Soest is een ‘Global 
Goals gemeente’, en is daarmee onderdeel van een 
internationale gemeenschap van 193 landen die 
doelen nastreven op het gebied van klimaat, armoede, 
mensenrechten, onderwijs en gezondheid. 
Meer weten? Scan de QR-code of ga naar 
www.sdgnederland.nl.


