Sluit je aan en word direct LID!
Wat doet de vereniging voor U?
De VVP wil het eeuwenoude, groene en open polderlandschap buiten de rode contouren van Soest behouden voor
natuurrijke landbouw en dit gebied beschermen tegen projectontwikkelaars en dergelijke die de polders willen
bebouwen.
Het belangrijkste doel van de VVP is om te streven naar het behoud en versterking van het bestaande polderlandschap
in en rond de gemeente Soest.
De VVP heeft de ambitie om het polderlandschap onderdeel te laten zijn van de Eemvallei zodat dit een robuuste
natuureenheid vormt in 2050. De VVP werkt graag (proactief) samen met natuur- en milieuorganisaties en politieke
partijen en andere belanghebbenden om dit doel te bereiken zodat er nog vele generaties kunnen genieten van het
open polderlandschap. De VVP voert actie via democratische weg tegen (politieke) partijen en ontwikkelaars die er op
uit zijn om te bouwen in het open polderlandschap.

Waarom lid worden van de VVP?
Veel inwoners van Soest wonen graag in dit dorp vanwege het vele groen en landelijke karakter. In het
bestemmingsplan van de provincie ligt dit ook verankerd! De gemeente heeft de afgelopen jaren enkele pogingen
ondernomen om toch te gaan bouwen buiten de zogenaamde rode contouren. Onder andere in 2015 was er nog het
plan om een AZC te vestigen aan de Stadhouderlaan of in de polder bij de ijsbaan. Dat plan is van tafel mede door inzet
van de VVP.

Heeft Vrij Polderland iets bereikt?
Er is nog steeds niet gebouwd in het poldergebied en ook niet daar waar de polder grenst aan bebouwing, zoals aan of
achter de Stadhouderlaan. De VVP wil dit landelijk karakter graag in stand houden en, zoals u ook kunt lezen in de
diverse dossiers op onze website, met succes! Help ons om de polder groen te houden en meld u aan als lid op onze
site:

www.vrijpolderland.nl

De contributie bedraagt slechts € 20 per jaar
Hiervan worden onder andere de website, administratieve kosten en campagnes betaald. De resterende opbrengsten
worden gereserveerd om, als dit nodig zou zijn, juridische of een andere vorm van advies in te huren.
Natuurlijk wilt u uw uitzicht en groene omgeving behouden; help ons en word ook lid!

www.vrijpolderland.nl
Alleen een donatie via de website is ook mogelijk!

