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Kernwaarden en visie Soesterhof: 

- We leven op een duurzame en sociale manier met elkaar samen in een groene leefomgeving. 

Daarmee bedoelen wij: leven op een manier die het milieu zo weinig mogelijk belast (binnen 

ieders eigen mogelijkheden). En op een manier waarbij we wederkerig gebruik mogen maken 

van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. 

- Het samenleven als goede buren staat centraal. Iedereen heeft de intentie om bij te dragen 

aan de sociale kwaliteit van Soesterhof. En we accepteren en respecteren elkaars 

verscheidenheid. 

- We dragen allen bij aan onze directe leefomgeving, zodat we prettig, comfortabel, gezond en 

veilig met elkaar kunnen wonen. We zijn een open gemeenschap en zoeken verbinding met 

onze wijk en stad.  

Soesterhof kent bewoners die een huis gekocht hebben en bewoners die een huis gehuurd hebben. 

Voor alle bewoners geldt dat ze de kernwaarden onderschrijven en de bereid zijn om bij te dragen 

aan de sociale en duurzame kwaliteit van Soesterhof. 

Dit houdt in dat iedereen: 

- Op een eigen manier invulling geeft aan het “nabuurschap” van Soesterhof. We leven ons 

eigen leven én zien naar elkaar om.   

- Zich verantwoordelijk voelt voor het gemeenschappelijke belang, bijvoorbeeld door mee te 

helpen aan het onderhoud(en) van het gemeenschappelijk groen of de gemeenschappelijke 

voorzieningen of door deel te nemen aan een van de werkgroepen van Soesterhof. 

- Zich uitgenodigd voelt om gezamenlijke activiteiten (bv. eetcafé) te organiseren of eraan deel 

te nemen. 

- Vanzelfsprekend zijn afval scheidt, zorgvuldig omgaat met grondstoffen en zorgdraagt voor 

zijn leefomgeving. 

- Zich bewust is van de gemeenschappelijkheid en bijdraagt aan de openheid van onze tuin, 

waarin we geen hoge schuttingen, maar het liefst groen rond en in de privétuin hebben.  

- Zorgdraagt voor een leefbare omgeving zonder overlast en daarop kan worden 

aangesproken indien nodig. 

 

NB Dit document kan worden aangepast/geactualiseerd indien nodig. 


