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Jongeren met jeugdhulp
percentage van alle jongeren tot 18 jaar
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Bouw van de nieuwe sporthal bij 
sportboulevard De Engh. De sporthal 
wordt in 2022 opgeleverd, een aantal 
oude binnensportaccommodaties 
gaan we afstoten.

Wij willen dat alle kinderen en jongeren naar school 
kunnen en een zo goed mogelijke start op de arbeids-
markt hebben. Wij bevorderen dat kinderen elkaar 
ontmoeten, van elkaar te leren en zich zo ontwikkelen.deelprogramma
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Oplevering medio 2021
van de nieuwe 

kleed-/clubaccommodatie 
van vv Hees.

Hoofdprogramma 
Sociale leefomgeving
bedragen zijn in miljoen euro

De peuteropvang is uitgebreid 
naar alle peuters tussen de 
2 en 4 jaar die in Soest of 

Soesterberg wonen.

Cultuuraanbod 
versterken in Nationaal 

Militair Museum

Behoud en versterken van 
kunst & cultuur, o.a. middels 
Paltz Biennale, Kunstbeurs, 

Soest on Stage.

Meer samenwerken met Baarn 
en Zeist, om het cultuurveld 

optimaal tot zijn recht 
te laten komen.

Soest

Utrecht (Pr)

Deze infographic is gebaseerd op cijfers, tabellen en teksten uit de programmabegroting 2021, zoals gepubliceerd door het 
college van gemeente Soest. U kunt meer informatie vinden op www.soest.nl

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders. Het college in Soest bestaat uit vijf 
leden: de burgemeester en vier wethouders. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van de werkzaamheden. 
Gezamenlijk stellen ze de begroting op. De gemeenteraad behandelt de begroting 2021 op 29 oktober en 5 november 2020.  Voor 
meer indicatoren van de gemeente Soest verwijzen we u naar www.waarstaatjegemeente.nl


