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Twee jaar Ondernemers Netwerk Soesterberg. 
 
ONS bestaat nu 2 jaar. Het is goed om te evalueren wat wij van het beleid, dat wij in november 

2009 voor ogen hadden en publiceerden, hebben kunnen effectueren. 

Per saldo kunnen we daarover redelijk tevreden zijn. Deze formulering impliceert dat niet alles 

wat wij ons voornamen ook gerealiseerd is. 

Meer in detail ziet de ‘verlies- en winstrekening’ er als volgt uit. 

 

Wat had beter gekund ? 

- Het functioneren van werkgroepen. 

Het voornemen was om werkgroepen te formeren voor : Soesterberg Noord, de 

Rademakerstraat en de ZZPers. Die werkgroepen hebben wij ook geformeerd en enkele 

malen bijeen geroepen. De opkomst en belangstelling waren echter dusdanig gering dat 

wij hieraan geen voortzetting hebben gegeven. Dat betekende overigens niet dat wij de 

belangen van Soesterberg Noord, de Rademakerstraat en de ZZPers minder serieus zijn 

gaan nemen. 

 

- Het ledenaantal van ONS. 

In ons beleidsplan van 2009 schreven wij letterlijk : ‘Voorwaarde voor het effectief zijn 

van bovengenoemde betrokkenheid en invloed is dat het overgrote deel van 

ondernemend Soesterberg zich bij ONS aansluit en ONS als nieuwe vereniging 

ondersteunt’. 

Het ledenaantal beweegt zich nu rond de 70. Wij vinden dat te laag. Zeker gezien de 

belangen die er rond de aanstaande uitvoering van het Masterplan op het spel staan. 

Wij hebben dan ook in de tweede week van oktober 2011 een brief doen uitgaan naar 

alle niet-leden onder de Soesterbergse ondernemers met het dringende verzoek om zich 

alsnog bij ONS aan te sluiten. 

Wat is wel tot onze tevredenheid verlopen ? 

- Het aangaan en onderhouden van contacten met het gemeentebestuur, de 

gemeenteraad en het projectmanagement van het Masterplan. Zowel met het vorige 

College van Burgemeester en Wethouders als met het huidige zijn de contacten goed. Dit 

geldt evenzo voor de relatie met de gemeenteraad en het projectmanagement. Als 

bestuur oefenen wij, niet zonder resultaat, invloed uit op de voortgang van het 

Masterplan. Onze nieuwsbrieven hebben daarover regelmatig meer in detail bericht. 
 

- Het uitbrengen van nieuwsbrieven. 

Met name in 2011 hebben wij regelmatig nieuwsbrieven uitgebracht. Die voorzagen in 

een informatiebehoefte, zeker nu het Masterplan zijn uitvoeringsfase nadert. 
 

- Het organiseren van netwerkbijeenkomsten. 

Vlak voor de zomer van 2011 hadden wij een netwerkbijeenkomst gepland. Door het 

overlijden van ons bestuurslid Peter Bezemer hebben wij die moeten afgelasten. 

Deze bijeenkomst zal alsnog gehouden worden op vrijdag 16 december aanstaande. 

Daarbij zij aangetekend dat het ons, vanwege de beperkte lengte van onze financiële 

polsstok, niet mogelijk is om met vrije hand netwerkbijeenkomsten te organiseren. 

Nogmaals, daarvoor zou het ledenaantal groter moeten worden. 



  

 
KvK:  32159893                                    Bankrekening:   14.09.45.482                                 BTW nr:  8213.47.445 

Postbus 24 
3769 ZG Soesterberg 
Mobiel: 06-53 40 21 00 

E-Mail: info@ons-netwerk.nl 
Bank: Rabobank 1409.45.482 
Internet: www.ons-netwerk.nl  

Per saldo zijn wij dus niet ontevreden over het functioneren van het Ondernemers Netwerk 

Soesterberg. Hetgeen niet wegneemt dat er nog wel iets te verbeteren valt. Daarbij denken wij 

dus concreet aan : de verhoging van het ledenaantal, de versterking van onze financiële situatie 

en de uitbreiding van het aantal netwerkbijeenkomsten per jaar. 

 

Wat staat ons voor 2012 voor ogen ? 

Naast de hierboven geformuleerde punten van aandacht zullen wij ons inzetten voor de 

spoedige verbetering van het aanzien van de Rademakerstraat. Wij zijn vertegenwoordigd in 

een gemeentelijke klankbordgroep die daartoe voorstellen doet. In de eerste helft van 2012 

gaat in de Rademakerstraat eindelijk de schop in de grond ! 

In samenspraak met het gemeentebestuur zullen wij de provincie benaderen met het verzoek 

om meer financiële middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van de uitplaatsing van 

bedrijven in Soesterberg Noord. Die uitplaatsing moet leiden tot verbetering van Soesterberg 

als woonwijk ( met de geplande nieuwbouw aan de noordrand ) en moet resulteren in het 

bereiken van een belangrijke doelstelling van het Masterplan : Soesterberg Noord via de 

overkluizing boven de verdiepte N237 meer organisch te verbinden met het hart van het dorp. 

Samen met het projectmanagement willen wij ons nadrukkelijk inlaten met de herinrichting van 

wat nu nog het evenemententerrein is. In combinatie met de Marechausseekazerne  

(cultuurhuis / grand café) zou dat het kloppende en aantrekkelijke hart van Soesterberg 

moeten worden. 

Dus voor ONS is er werk aan de winkel ! 

Herbezetting bestuursfunctie.  

Met het overlijden van Peter Bezemer, winkelier aan de Rademakerstraat, is een functie binnen 

het bestuur van ONS vacant. 

Wij waren van mening dat deze functie opnieuw door een winkelier bekleed zou moeten 

worden. Wij hebben Mark Zitvast van drogisterij Sukking aan de Rademakerstraat bereid 

gevonden om tot ONS bestuur toe te treden. Wij dragen hem dan ook graag als nieuw 

bestuurslid voor. Statutair dient de algemene ledenvergadering met minstens twee/derde van 

de stemmen deze voordracht en benoeming te steunen. Wij leggen deze voordracht op 25 

oktober aanstaande aan de aanwezige leden voor. 

 

Algemene ledenvergadering 25 oktober 2011. 

 

De onderhavige notitie behoort samen met de bijgevoegde financiële documentatie tot de 

stukken voor de algemene ledenvergadering van dinsdag 25 oktober aanstaande vanaf 

16.00 uur in Club Wellness in Soesterberg. 

Daar zullen de wethouders mevrouw Kemmerling en de heer Witte ons informeren over de 

meest recente stand van zaken rond het Masterplan. 

 

Voor de volledigheid. Op vrijdagmiddag 16 december aanstaande houden wij vanaf 

14.00 uur een netwerkbijeenkomst in het Centrum voor Mens en Luchtvaart ( 

trainingsdemonstratie ), het Militaire Luchtvaart Museum ( rondleiding ) en het Officiers Casino 

( kerstborrel ). Introductie toegestaan. 

Geeft u zich voor beide bijeenkomsten op via info@ons-netwerk.nl 

 

Wij hopen u dan te mogen begroeten. 

Hartelijke groet. 

Voor het bestuur 

Drs. Rob Tuizenga, voorzitter.  


