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Samenvatting en toekomstperspectief
3
Het Soesterkwartier is een wijk die gekenmerkt wordt door een hoge dichtheid en veel
kleinere, sociale huurwoningen. In vergelijking met Amersfoort wonen er veel mensen met
een laag inkomen en opleiding. Ook is men vaker afhankelijk van een uitkering en ervaren
veel bewoners gezondheidsproblemen.
Vooral de Bomen- en Bloemenbuurt zijn volksbuurten, waar deze kenmerken vaker
voorkomen, maar waar ook de onderlinge saamhorigheid duidelijk aanwezig is.
De inwoners van Soesterkwartier ervaren meer dan gemiddeld overlast (hangjongeren,
drugs, burenruzies) en maken zich vaak zorgen over de verkeersveiligheid (m.n.
Noordewierweg), parkeerproblemen en hondenpoep. Met het aantal misdrijven (met name
woninginbraak) wijkt Soesterkwartier in positieve zin af van Amersfoort. Voor een deel
lijkt dit ook te komen, doordat veel (autochtone) wijkbewoners nogal wantrouwend staan
tegenover de overheid en daarom minder snel de politie informeren over misstanden.
Soesterkwartierders hebben in het algemeen positieve verwachtingen over de toekomst
van hun wijk. Dit hangt mede samen met de ontwikkelingen die voor de wijk zijn voorzien.
In de komende jaren krijgt de wijk te maken met belangrijke investeringen, met name in
het zuidelijk deel (Wagenwerkplaats en Piet Mondriaanlaan e.o.) en in het aangrenzende
Eemkwartier. Er zullen hier naar schatting ruim 4.000 woningen worden gebouwd.
Het grote aanbod aan sociale huurwoningen en nog relatief lage prijspeil voor
koopwoningen maakt de wijk vooral aantrekkelijk voor starters en huishoudens met een
lager inkomen. Door de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en de verwachte
investeringen is van een opleving (gentrificatie) sprake die de wijk een positieve boost kan
geven in de komende jaren.
Momenteel kenmerkt het Soesterkwartier zich door een oververtegenwoordiging van jonge
een- en tweepersoonshuishoudens (25-40-jarigen). De verwachting is dat de wijk in de
komende tien jaar, ondanks de nieuwbouw, verder zal vergrijzen en het aandeel kinderen
licht zal dalen. Alleen de jongste leeftijdsgroep (0-3) zal toenemen.
Deze verschuivingen in de leeftijdsgroepen hebben vooral gevolgen voor de behoefte aan
voorzieningen, zoals kinderopvang en ruimtes waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
Maar bovenal zal de druk op de beperkte groene ruimte verder toenemen.
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Inleiding
Aanleiding voor wijkscans

In het kader van het gebiedsgericht werken wordt er voor alle woonwijken eenmaal in de
twee jaar een ‘plan van aanpak’ gemaakt. Het eerste plan van aanpak voor de wijk
Soesterkwartier dateert van februari 2019 en zal herzien worden in 2021. Het beschrijft de
belangrijkste ontwikkelingen van de wijk rondom de thema’s sociaal, fysiek en veilig, het
biedt een ‘sterkte-zwakte analyse’ en geeft de prioriteiten aan die daaruit voortkomen en
de activiteiten waarvoor men zich in de komende jaren wil inspannen.
Het Soesterkwartier is daarnaast een van de vier wijken in de provincie Utrecht die voor de
komende jaren is uitgekozen voor het project ‘regiodeal vitale wijken’. Met subsidie van
de provincie zal fors geïnvesteerd worden in een gezonde en veilige leefomgeving.
In de wijk en het gebied Eem en Spoor zullen in de komende jaren veel veranderingen
plaatsvinden door o.a. nieuwbouw.
De gemeente Amersfoort werkt bovendien aan ‘wijkperspectieven’ en ‘omgevingsanalyses’
om met name de sociale impact van de nieuwbouw voor woonwijken als het
Soesterkwartier beter in kaart te krijgen.
Voor al deze plannen is het belangrijk dat bewoners gezien en gehoord worden en dat
optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande informatie.
Op ‘www.amersfoortincijfers.nl’ is veel informatie over de wijk beschikbaar via de
databank en de wijk- en buurtatlas Soesterkwartier. De cijfers zijn afkomstig uit diverse
bronnen (zoals bewonersenquêtes en politieregistraties). Voor de bovengenoemde
projecten is er echter vooral behoefte aan een toelichting en duiding van de cijfers. Deze
wijkscan beoogt kort de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de wijk
overzichtelijk te beschrijven en probeert deze te verklaren en de onderlinge samenhang
ervan te doorgronden.
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Soesterkwartier in het kort
Beknopte gebiedsbeschrijving

Soesterkwartier is een wijk met bijna 12.000 inwoners. De wijk is in de jaren ’20 en ’30
van de vorige eeuw ontstaan als huisvestingswijk voor de arbeiders van het spoor en de
Wagenwerkplaats.
De wijk kent een vrij dichte bebouwing met relatief veel sociale huur. De gemiddelde
inkomens zijn naar Amersfoortse begrippen laag en het aandeel mensen dat is aangewezen
op een uitkering, hoog.
Nieuwe wijk- en buurtindeling
Soesterkwartier wordt in het noorden begrensd door bedrijventerrein Isselt en aan de
zuidkant door het spoor. In 2021 gaat Amersfoort over op een nieuwe wijk- en
buurtindeling. Voor het Soesterkwartier betekent dit dat de spoorwegzone en de
Wagenwerkplaats, die nu nog deel uitmaken van de wijk Bosgebied, zullen worden
toegevoegd aan het Soestkwartier. In deze wijkscan maken we gebruik van deze nieuwe
indeling.
Figuur 1 Soesterkwartier in wijken en buurten

2.2

Buurten

De verschillen binnen de wijk zijn groot. De wijk is onderverdeeld in zeven buurten. De
Rivierenbuurt kent veel ruime koopwoningen. De Bomen- en Bloemenbuurt(-Oost) tellen
relatief veel sociale huurwoningen. Deze buurten worden verder gekenmerkt door een
hoog aandeel lager opgeleiden en huishoudens die leven van een minimum inkomen.
Qua type huishouden zijn alleenstaanden en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd.
Het meest vergrijsd is Rivierenbuurt-Oost waar ook het woonzorgcentrum Puntenburg ligt.
De meest kinderrijke buurten zijn Rivierenbuurt-West en –Oost.
Tabel 1

Kenmerken bevolking en wonen per buurt1

6
inwoners

0-19
jaar

%65+

Rivierenbuurt-Oost

1.791

24,2%

20,6%

47,6%

Rivierenbuurt-West

1.231

25,8%

12,8%

42,4%

G. van Stellingwerfstraat

1.613

21,3%

13,1%

52,4%

6,0%

28,1%

24,9%

Bloemenbuurt-Oost

2.280

21,8%

13,9%

56,0%

13,9%

45,2%

62,6%

Bloemenbuurt-West

1.591

21,1%

13,1%

47,2%

11,3%

33,7%

51,4%

Bomenbuurt

1.384

21,0%

16,2%

58,9%

13,7%

51,8%

77,9%

Puntenburg

1.806

16,8%

9,2%

46,7%

5,4%

10,6%

13,9%

Soesterkwartier

11.951

21,4%

14,0%

50,9%

9,8%

30,9%

42,6%

Amersfoort

157.272

24,7%

15,0%

45,3%

7,6%

25,0%

29,4%

onderwerp

alleen/
minima
eenouder

lage opl

soc. huur

7,9%

24,2%

33,2%

10,3%

29,7%

46,4%

score ruim boven gemiddelde van Amersfoort
score ruim onder gemiddelde van Amersfoort

bron: Amersfoortincijfers.nl per 1-1-2020. Voor inkomen en opleiding gelden cijfers van 2018.

1

De buurten Piet Mondriaanlaan e.o. (255 inwoners) en Wagenwerkplaats (geen inwoners) zijn niet opgenomen
in de tabel.

2.3

Soesterkwartier in de Leefbaarometer2

Figuur 2a. Gemiddelde score Soesterkwartier volgens de Leefbaarometer, 2018
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De kaart laat zien dat er binnen de woonbuurten van het Soesterkwartier grote verschillen
zijn. Vooral delen van de Bomenbuurt scoren ‘zwak’ op leefbaarheid, terwijl
Rivierenbuurt-Oost en de buurten in het oosten van de wijk het relatief goed doen.
Figuur 2b. Gemiddelde score Soesterkwartier volgens de Leefbaarometer, 2016

In vergelijking met 2016 is de Bomenbuurt iets verslechterd, terwijl de Rivierenbuurt juist
verbeterd is. De verschillen binnen de wijk lijken dus toe te nemen.
2

De Leefbaarometer is in opdracht van het ministerie van BZK voor alle buurten in Nederland ontwikkeld. Hij
toont de algehele leefbaarheid in 2018 en de ontwikkeling van de leefbaarheid vanaf 2002. De score vormt een
samenvatting van vijf thema’s: woningvoorraad, fysieke omgeving, voorzieningen, bewonerskenmerken en
veiligheid. Deze zijn weer gebaseerd op ruim 100 indicatoren, waaronder etnische achtergrond. De
Leefbaarometer wordt als instrument momenteel aangepast. Dit zal naar verwachting in september 2021
gereed zijn. De gemeente Amersfoort is het oneens dat migratie-achtergrond onderdeel is van de huidige
Leefbaarometer. Besloten is om tot de aanpassing deze kaartinformatie alleen te gebruiken als er geen andere
vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. In het kader van dit project is deze uitzondering gemaakt.
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Cijfers naar thema
Bevolking

Soesterkwartier telt, in vergelijking met Amersfoort, veel twintigers en dertigers,
maar weinig tieners (zie figuur 3).
De wijk telt verhoudingsgewijs weinig gezinnen met kinderen en veel
alleenstaanden: hun aantal is in vier jaar tijd gegroeid naar 43,5%.
Slechts een op de negen inwoners (11%) heeft een niet-westerse achtergrond.
Het geboorte- en sterftecijfer ligt in Soesterkwartier op het Amersfoortse niveau.
Soesterkwartier kent een hoge dichtheid. Afgezien van de brede groenstrook langs
de noordkant, is er weinig groen in de wijk. Dit geldt zowel voor het openbare
groen als voor de privétuinen.
Het aantal inwoners van het Soesterkwartier (11.923 per 1-1-2021) zal naar
verwachting toenemen tot 13.300 in 2031, vooral door de bouw van ruim 800
woningen in Wagenwerkplaats.3
Ten opzichte van de huidige leeftijdsopbouw is voor de komende tien jaar vooral
een toename te verwachten van 65-plussers. Daarnaast zal het aandeel jonge
kinderen (tot 4 jaar) licht toenemen.

De prognose die in mei 2021 is gemaakt is nog voorlopig en nog niet openbaar gemaakt. Hierbij is dus al wel
rekening gehouden met de nieuwe wijkgrens van het Soesterkwartier inclusief de Wagenwerkplaats.

Tabel 2

Indicatoren bevolking
Soesterkwartier

onderwerp
inwoners
inwoners per ha.
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Amersfoort

2016

2021

2016

2021

11.947

11.923

153.606

157.448

75

77

24

25

% 0-19 jaar

22,2%

21,4%

25,9%

24,7%

% 20-39

33,3%

32,3%

25,4%

25,6%

% 40-64

31,6%

32,0%

35,0%

34,8%

% 65+

13,0%

14,1%

13,8%

15,4%

% alleenstaand

42,6%

43,5%

36,5%

37,9%

% 2-persoons huish.

25,1%

25,8%

25,0%

25,6%

% 1-oudergezin

7,4%

7,8%

7,6%

7,8%

% 2-oudergezin

24,0%

22,1%

30,4%

28,2%

% niet westers

10,1%

11,2%

14,9%

16,4%

aantal/% (ruim) boven Amersfoorts gemiddelde
aantal/% (ruim) onder Amersfoorts gemiddelde
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Wonen en werken
Soesterkwartier kent veel sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Wel
daalt het aandeel sociale huurwoningen en koopwoningen ten gunste van
particuliere verhuur.
De woningprijzen voor koopwoningen (getaxeerde mediane WOZ-waarde) liggen
onder het Amersfoortse niveau, maar stijgen wel sneller. De waarde van sociale
huurwoningen is in het Soesterkwartier zelfs gestegen tot boven het Amersfoortse
niveau.
Binnen de wijk zijn er grote verschillen naar eigendomsverhouding. Vooral in de
Bomenbuurt en Bloemenbuurt-Oost is er veel corporatiebezit. In de Rivierenbuurt,
G. van Stellingwerfstraat en P. Mondriaanlaan is het merendeel koop.

Tabel 3

Indicatoren woningmarkt
Soesterkwartier

onderwerp

2016

Amersfoort

2021

2016

2021

woningen

5.556

5.719

65.289

68.810

% sociale huur

44,1%

42,5%

30,7%

29,4%

% particuliere huur

11,4%

15,2%

11,4%

12,6%

% koop

44,3%

42,3%

57,7%

57,9%

% flat/appartement
mediane WOZ-waarde koopw. in €

32,1%

34,2%

35,0%

36,1%

197.000

323.000

229.000

340.000

aantal/% (ruim) boven Amersfoorts gemiddelde
aantal/% (ruim) onder Amersfoorts gemiddelde
Figuur 4. Spreiding corporatiewoningen in het Soesterkwartier

•

•
•

Het gemiddeld huishoudeninkomen is laag en de wijk telt relatief veel huishoudens
met een minimum inkomen, werkzoekenden en mensen die zijn aangewezen op
bijstand.
Bewoners van het Soesterkwartier zijn lager opgeleid dan de gemiddelde
Amersfoorter. Ongeveer 27% had alleen basis- of lager beroepsonderwijs genoten.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stemde 21% van de
Soesterkwartierders op PVV of Forum voor Democratie, terwijl dat voor heel
Amersfoort 10% was.

Tabel 4

Indicatoren werk en inkomen
Soesterkwartier

onderwerp
gemid. huishoudeninkomen
% minimum inkomen

1)

1)

2015/16

2018-2020

2015/16

2018-2020

33.900

37.600

41.800

46.300

9,4%

9,8%

7,6%

7,6%

% werkzoekend (gwu) 2)
% bijstand

3)

% laag opgeleid 4)

Amersfoort

7,6%
6,1%

5,3%
30,9%

6,3%
4,4%

4,1%
25,0%

aantal/% negatiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
aantal/% positiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
1)
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2)
3)
4)

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen per jaar en aandeel huishoudens met een inkomen onder
105% van het sociaal minimum: cijfers over 2015 en 2018, bron: CBS / RIO
% ingeschreven werkzoekend of werkzoekend zonder baan in 2019 ten opzichte van de bevolking 15-64,
bron UWV.
Aantal bijstandsuitkeringen in % van de bevolking van 15 tot AOW-leeftijd. Bron: gemeente 2016 en 2020.
% inwoners 15-74 met alleen lager beroepsonderwijs of mavo/mulo. Bron: CBS, 2018

Verschillen binnen de wijk
De gemiddelde cijfers die voor het Soesterkwartier zijn getoond, verhullen dat er binnen
de wijk grote verschillen zijn.
De mensen met een lager inkomen, een lage opleiding of die afhankelijk zijn van een
uitkering komen vooral voor in de buurten met veel corporatiebezit, dus in de Bloemen- en
Bomenbuurt, terwijl bewoners van de Rivierenbuurt (m.n. Oost) en Puntenburg meestal
een bovengemiddeld inkomen genieten en een inkomen hebben uit arbeid.
Vooral in de Bloemenbuurt wonen nog veel autochtone Soesterkwartierders. Huurwoningen
die beschikbaar komen, worden vaak toegewezen aan mensen uit deze buurt.
In de Rivierenbuurt en de oostelijke buurten van de wijk zijn veel meer koopwoningen te
vinden, waar meer sprake is van instroom van met name nieuwe bewoners.
Werkgelegenheid
De wijk Soesterkwartier (incl. Wagenwerkplaats en Stationsbuurt) telde in 2020 1.195
vestigingen van bedrijven, goed voor bijna 5.000 arbeidsplaatsen. Een belangrijk deel van
de vestigingen – circa 80% - bestaat uit ZZP’ers.
De meeste banen – ruim 1400 – zijn te vinden in de sector ‘advisering, onderzoek en
specialistische zakelijke dienstverlening’, waarvan alleen al Arcadis BV. aan de Piet
Mondriaanlaan goed is voor bijna 1.000 banen. De gezondheids- en welzijnszorg levert in
deze wijk een kleine 800 banen; de groot- en detailhandel geeft werk aan 560 mensen; in
het onderwijs zijn 460 mensen werkzaam en de sector vervoer en opslag levert werk aan
circa 400 mensen.

3.3
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Zorg en welzijn
Binnen het Soesterkwartier zijn er grote verschillen naar inkomen, opleiding en
woonsituatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het hebben van een laag inkomen
en opleidingsniveau in het algemeen samenhangt met een slechtere gezondheid. In
de onderstaande tabel is het aantal gezondheidskenmerken beperkt, omdat de
GGD-onderzoeken daarvoor te kleinschalig zijn.
Hoewel het rapportcijfer voor de ervaren gezondheid op het stedelijk niveau ligt,
wijzen de GGD-cijfers in het algemeen wel op een slechtere gezondheid van
volwassen Soesterkwartierders en jongeren ten opzichte van Amersfoort gemiddeld.
Betrouwbare cijfers zijn vooral beschikbaar voor senioren (65+) en jongeren, en
minder voor volwassenen. Het blijkt dat de oudere Soesterkwartierders vaker
kampen met één of meer chronische aandoeningen (61% tegenover 52% gemiddeld
in Amersfoort) en meer risico lopen op matige angststoornissen en depressieve
klachten (55% tegenover 44% gemiddeld in Amersfoort). Verder wordt er meer
gerookt en is er vaker sprake van overgewicht en onvoldoende bewegen onder de
oudere Soesterkwartierders. Verder lijken de cijfers te duiden op grotere
eenzaamheid en minder regie op het eigen leven van oudere inwoners van het
Soesterkwartier, maar de verschillen met Amersfoort zijn niet statistisch significant
op basis van de gebruikte steekproef.

Tabel 5

Indicatoren gezondheid en welzijn
Onderwerp
Soesterkwartier
2016
2019
% slechte gezondheid 19-64 1)
24%
% slechte gezondheid 65+
48%
rapportcijfer erv. gezondheid 2)
7,6
% overgewicht 65+ 3)
67%
% voldoende bewegen 65+ 4)
62%
% eenzame 65+ 5)
15%
% onvoldoende regie 65+ 6)
21%
% gebruik wijkteams 7)
12,4%
% stapeling 8)
3,7%
% jongeren met jeugdzorg
9,2%
% binge drinken 13-17 9)
16,3%
% voldoende bewegen 13-17 10)
38,7%
% overgewicht 10-11 jaar
20%

Amersfoort
2016
18%
39%

2019

7,7
56%
73%
9,4%
14%
9,3%
3,3%
9,6%
13,4%
46,9%
14%

aantal/% negatiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
aantal/% positiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
1)

2)
3)
4)

Aantal inwoners (19-64) dat de eigen gezondheid als ‘gaat wel’ of ‘(zeer) slecht’ beoordeelt.
Cijfer geldt voor 2012. Het cijfer over 2016 is vanwege lage steekproef niet betrouwbaar. Bron:
Gezondheidsmonitor GGD.
Bron: Stadspeiling, 18-85 jaar
Senioren en 10-11 jarigen met een BMI van meer dan 25. Cijfers voor 19-64 onvoldoende
betrouwbaar. Voor 10-11 jarigen gaat het om cijfers van 2018+2019.
% senioren dat 5 dagen of meer dagen per week minimaal een half uur beweegt. Cijfers voor 19-64
onvoldoende betrouwbaar. Bron: Gezondheidsmonitor GGD

5)

Het gaat om het aandeel senioren (65+) dat zich (zeer) sterk eenzaam voelt, door de GGD
aangeduid als ‘ernstig eenzaam’. Cijfers voor 19-64 jaar niet betrouwbaar. Bron:
Gezondheidsmonitor GGD. Is in 2020 opnieuw gemeten.
6) De GGD meet het gevoel van regie dat men heeft over het eigen leven op basis van 7 stellingen.
7) % inwoners dat een lopende indicatie heeft voor jeugdzorg of WMO via wijkteam. Bron: O&S.
8) % huishoudens dat gebruik maakt van 2 of 3 wetten (jeugdzorg, WMO en/of Participatiewet).
Bron: O&S, gemeente Amersfoort.
9) % jongeren dat in de afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes bij één gelegenheid heeft gedronken.
Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd GGD
10) % jongeren dat 5 dagen of meer per week minimaal een uur beweegt. Bron: Gezondheidsmonitor
Jeugd GGD
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In het Soesterkwartier ligt het aandeel jongeren dat voldoende beweegt onder het
Amersfoorts gemiddelde. Er is dan ook vaker sprake van overgewicht onder de 1011 jarigen in deze wijk. Toch ervaren jongeren in het Soesterkwartier, net als
volwassenen, hun gezondheid niet als slechter dan gemiddeld in Amersfoort (88%
zeer goed tegenover 87% gemiddeld in Amersfoort). Het percentage jongeren dat
risico loopt op psychosociale problemen is in het Soesterkwartier met 30% wel
significant hoger dan gemiddeld in Amersfoort (24%). Verder heeft een relatief hoog
percentage van de 10-11 jarigen in deze wijk geen zwemdiploma (14% tegenover 5%
gemiddeld in Amersfoort).
Het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van het wijkteam is in Soesterkwartier
relatief hoog. Wellicht komt dit doordat in deze wijk al het langst een wijkteam
actief is.
Het aandeel vrijwilligers in het Soesterkwartier is vergelijkbaar met Amersfoort
gemiddeld.

3.4
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Leefbaarheid en veiligheid
Bewoners van het Soesterkwartier geven hun wijk het rapportcijfer 7. Dat is iets
lager dan het Amersfoortse gemiddelde.
Wat betreft de gehechtheid aan de wijk en het sociale klimaat scoort de wijk
gemiddeld: de sterke sociale cohesie die de wijk nog kenmerkte vóór 2015 is in
recente cijfers niet meer zichtbaar. Vooral in de Bomenbuurt zijn veel flats te
vinden die te maken hebben met veel mutaties. De onderlinge saamhorigheid is
daar ook minder.
De ‘fysieke kwaliteit’ scoort ruim onder het stedelijk gemiddelde: dit houdt
verband met de mate waarin men zich stoort aan zwerfvuil en vernielingen in de
wijk, maar komt vooral door de overlast die men ervaart van hondenpoep.
Ook over het onderhoud van de wijk is men iets kritischer in het Soesterkwartier.
Met het aantal misdrijven en meldingen van jeugdoverlast per 1000 inwoners steekt
het Soesterkwartier gunstig af ten opzichte van het gemiddelde van Amersfoort.
Vooral het aantal woninginbraken is relatief laag.

Tabel 6

Indicatoren leefbaarheid en veiligheid
Soesterkwartier

onderwerp

Amersfoort

2015

2019/2020

2015

rapportcijfer buurt

6,9

7

7,3

7,4

% gehecht aan buurt

69%

68%

71%

72%

score sociale cohesie (0-10) 1)

6,4

6,1

6,4

6,3

score fysieke kwaliteit (0-10) 2)

4,2

4,6

6,1

6,4

oordeel onderhoud (1-5) 3)

3,4

3,4

3,6

3,6

44

44

52

47

4,4

3,8

4,9

3,8

6,5

3,9

8,6

6,1

7,8

15

9

16,7

29%

27%

25%

22%

score ervaren overlast (0-10) 6)

2,6

2,7

1,8

1,9

rapportcijfer verkeersveiligheid

5,7

5,8

6,5

6,4

geregistreerde misdrijven
geweldsmisdrijven
woninginbraken

4)

4)

4)

meldingen jeugdoverlast 5)
% voelt zich weleens onveilig
in de eigen buurt

verwachte ontwikk. van de buurt

7)

16%

2019/2020

2%

aantal/% negatiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
aantal/% positiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)



mate van verbondenheid in een buurt o.b.v. stellingen als ‘ik voel me thuis in deze buurt’ en ‘er is
hier veel saamhorigheid’. Bron: Stadspeiling 2015/2019.
mate waarin sprake is van zwerfvuil, vernielingen, hondenpoep en graffiti (0=veel, 10-geen) Bron:
Stadspeiling 2015/2019.
Oordeel over het algemeen onderhoud van de wijk: varieert van 1 (= zeer ontevreden) tot 5 (= zeer
tevreden). Bron: Stadspeiling 2015/2019
Registraties politie per 1000 inwoners. Bron politie-RVS 2015 en 2020
Meldingen per 1000 inwoners. Meldingen die door bewoners zijn gemeld bij de politie of door de
politie zelf zijn geregistreerd. Bron politie-RVS 2015 en 2020
Mate waarin overlast (jongeren, drank, drugs, omwonenden, geluid en stank) worden ervaren,
variërend van 0 (niet) tot 10 (veel). Bron: Stadspeiling 2015/2019.
% van de bewoners dat verwacht dat de buurt er de komende jaren op vooruit zal gaan minus het %
dat een achteruitgang verwacht. Bron: Stadspeiling 2019.

Een kanttekening moet worden geplaatst bij de geregistreerde misdaadcijfers.
Hoewel het beeld niet kan worden bevestigd uit onderzoek, bestaat de indruk dat
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veel (oorspronkelijke) Soesterkwartierders misstanden liever niet melden aan
buitenstaanders, zoals de politie. Dit kan samenhangen met een groter wantrouwen
naar de overheid. Mogelijk dat de aangiftebereidheid er ook lager is. De politie
vermoedt dat ondermijnende drugscriminaliteit en witwaspraktijken ook vaker
voorkomen in deze wijk.
Hoewel er relatief weinig meldingen van (jeugd)overlast bij de politie
binnenkomen, ervaren relatief veel bewoners een vorm van sociale overlast.
Daarbij gaat het overigens vaker om burenruzies of drugsoverlast. Het lage aantal
meldingen van jongerenoverlast komt ook doordat de wijk verhoudingsgewijs weinig
tieners telt.
De beleving van sociale veiligheid is in het Soesterkwartier gelijk gebleven, terwijl
die voor Amersfoort verbeterd is. Ook ervaart men meer overlast en
verkeersonveiligheid in de buurt dan gemiddeld in Amersfoort.

3.5

Top – vijf van buurtproblemen

In de Stadspeiling die elke twee jaar in de oneven jaren wordt gehouden, is de vraag
gesteld “Wat is het belangrijkste probleem in uw buurt, waarvan u vindt dat het met
voorrang moet worden aangepakt?” Inwoners konden daarbij kiezen uit een lijst van 25
voorvallen of problemen.
Voor het Soesterkwartier leidde dat tot de volgende top-5 in 2019 (met tussen haakjes de
rangorde in 2017).
Tabel 7. Top-vijf buurtproblemen

16
1
2
3
4
5

(2)
(3)
(1)
(4)
(-)

te hard rijden
parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
hondenpoep
rommel op straat
onoverzichtelijke verkeerssituaties

% Soesterkwartier
20%
19%
16%
11%
6%

% Amersfoort
11%
15%
7%
9%
6%

Bron: Stadspeiling



Soesterkwartierders blijken zich anno 2019 het meest zorgen te maken om auto’s
en brommers die te hard rijden. Vooral de Noordewierweg beschouwt men vaak als
racebaan.



Een toenemend probleem vormt in de beleving van de bewoners ook het gebrek aan
parkeerruimte. Men wijt dit vooral aan de groei van jonge tweeverdieners, maar
ook door het uitbreiden van het gebied voor vergunningparkeren. Dit leidt ertoe dat
de parkeerdruk wordt verplaatst naar de straten die net buiten dit gebied vallen.



Hondenpoep vormde jarenlang het belangrijkste buurtprobleem in deze ‘stenige’
wijk. Anno 2019 is dit nog steeds belangrijk, maar in de ranglijst is het iets gezakt.

3.6

Milieu en duurzaamheid

In het coalitieakkoord vormt de verduurzaming en het streven naar een schoner milieu een
belangrijke doelstelling. Hierover is echter weinig concrete informatie op wijkniveau
beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht van wat we wel weten.
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In het Soesterkwartier is het percentage adressen met zonnepanelen iets lager dan
gemiddeld in Amersfoort. Dit hangt mede samen met het relatief hoge percentage
(sociale) huurwoningen en de relatief lage inkomens in de wijk.
Soesterkwartier is een wijk met weinig openbaar groen en ook de kleine
woningpercelen leiden ertoe dat het privégroen beperkt is. De tuinen zijn bovendien
vaker dan gemiddeld in Amersfoort versteend: meer dan 56% tegenover 51% gemiddeld
in Amersfoort. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur is dan ook hoog: samen met
vier andere wijken heeft het Soesterkwartier een gemiddelde oppervlaktetemperatuur
van meer dan 32°C (waarstaatjegemeente.nl). Hierdoor neemt ook de kans op
hittestress4 toe.
Het Soesterkwartier ligt iets onder het Amersfoorts gemiddelde als het gaat om het
aardgas- en elektriciteitsverbruik. Gezien de vele vooroorlogse woningen en woningen
met het label D of lager is dit een positief resultaat (Datavoorziening Energietransitie
Gebouwde Omgeving (DEGO), VNG). We zien hierbij wel een tweedeling in de wijk.
Vooral in de armere Bomen- en Bloemenbuurt besteden inwoners een relatief hoog
percentage van hun inkomen aan de gas- en elektriciteitsrekening (DEGO, VNG).
De luchtkwaliteit is in het Soesterkwartier vergelijkbaar met de rest van Amersfoort
(dashboard duurzaamheid op Amersfoortincijfers.nl). Wel ervaren Soesterkwartierders
gemiddeld meer geluidsoverlast van verkeer dan gemiddeld in Amersfoort (GGD regio
Utrecht).

Tabel 7

Indicatoren duurzaamheid

onderwerp
% adressen met zonnepanelen 1)
% verstening tuinen 1)
m3 aardgasverbruik 2)
kWh elektriciteitsgebruik 2)

Soesterkwartier
2018
2019
10-15%
>56%
1.030
2290

Amersfoort
2018

2019
16%

51%
1.050
2640

aantal/% negatiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
1)
2)

aantal/% positiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
Bron: waarstaatjegemeente.nl
Bron: CBS. De eigen opwekking van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen is niet bekend en
daarom niet inbegrepen in dit cijfer.

Hittestress en wateroverlast
Via de Atlas voor de Leefomgeving is er op laag schaalniveau informatie beschikbaar over
allerlei zaken op gebied van klimaatverandering en duurzaamheid.
Zo laat onderstaande kaart (links) zien dat het Soesterkwartier extra kwetsbaar is voor
hittestress.
Hoewel de wijk laag ligt (op of rond NAP) valt het met de verwachte wateroverlast in de
wijk wel mee.

4

Van hittestress is sprake als mensen of dieren door extreme hitte fysieke klachten krijgen, doordat men zijn warmte niet
kwijt kan.

Figuur 5. Hittestress en verwachte wateroverlast na extreme regen
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Bron: Atlas voor de Leefomgeving

