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Toespraak burgemeester Dr. Ger Mik,  

ter gelegenheid van de Nieuwjaarsreceptie van de Soester Zakenkring op vrijdag 11 januari 2013 

 

Dames en heren, 
 

Ik wil beginnen met U een mooi, gezond en vooral succesvol 2013 toe te wensen. De verschillende 

nieuwjaarsbijeenkomsten die ik heb meegemaakt gaven mij de kans om mijn beeld van Soest verder in te 

kleuren. 
 

Vanavond ben ik dus te midden van het bedrijfsleven van Soest en ik constateer dat dit niet de minst 

levendige nieuwjaarsbijeenkomst is. Dat zegt volgens mij al veel over de sfeer die er in Soest heerst rond 

economie en bedrijfsleven. 

Als bestuurder, maar ook als van oorsprong geograaf, heb ik mij afgevraagd in wat voor soort regio ik terecht 

ben gekomen voor wat betreft de economische signatuur. Komend vanuit de stad Utrecht heb ik de neiging 

om de werkelijkheid door een stadse bril te zien en dat strookt uiteraard niet geheel met de situatie in Soest.  

 

Aan de andere kant denk ik echter dat de situatie van Soest niet los kan worden gezien van de wijde 

omgeving waarin onze gemeente zich bevindt, zowel lokaal, regionaal als op wereldschaal. 

 

Net als in de rest van Nederland ondervinden we momenteel de gevolgen van de economische crisis, maar in 

de provincie Utrecht zijn deze gevolgen traditioneel minder ernstig dan in andere delen van het land. Daarbij 

bevinden we ons in een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied tussen twee grote steden in, en met een 

uitgebreide infrastructuur die ons snel naar andere delen van het land brengt. Aan die basisvoorwaarden 

wordt nog steeds voldaan en het biedt een gezonde grondslag om ons uit de crisis naar boven te werken. 

Niettemin laat de crisis ons niet onberoerd. Dat blijkt ook uit de economische gegevens voor Soest onze 

monitor. De economische situatie in Soest is in het vierde kwartaal voor een aantal onderwerpen minder 

goed geworden dan het positievere beeld van het tweede kwartaal. Dat blijkt uit het lagere aantal starters, de 

toename van de leegstand bij winkels en de stijging van de werkeloosheid. De neiging bij sommigen om de 

economische situatie als een abstract van buiten komend onheil te beschouwen, is niet terecht. Onze 

economie is een gevolg van allerlei menselijk rationele en irrationele beslissingen. Economie is dus 

mensenwerk. Gelukkig zijn er wel enige wetmatigheden op grond waarvan interventies mogelijk zijn. Met 

andere woorden: we veroorzaken met z’n allen de crisis, maar we kunnen ook bijdragen aan bestrijding en 

oplossing ervan. En dat geldt zowel voor de overheid, het bedrijfsleven als collectief, maar ook voor de 

individuele ondernemers. 

 

Vanzelfsprekend kan Soest als gemeente niet alleen zijn weg uit de crisis vinden. Diezelfde constatering 

ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om lokaal te doen wat we kunnen doen. 

Daarbij is er een bijzondere verantwoordelijkheid voor de ondernemers, maar ook voor de gemeente Soest.  

Op welke wijze kunnen zij bijdragen en dragen wij bij aan een uitweg uit de crisis? 

De eerste basisvoorwaarde, die van cruciaal belang is en waaraan gelukkig in Soest volledig wordt voldaan: is 

een goed structureel overleg tussen gemeente en het lokaal en regionaal bedrijfsleven.  

Ik heb dat structureel overleg mogen meemaken en geconstateerd dat dit goed en openhartig is. Zonder dat 

zou een gezamenlijk optreden niet mogelijk zijn. 

Een tweede basisvoorwaarde is regionale samenwerking rond het economisch beleid. Binnen het regionaal 

samenwerkingsverband Eemland bezien gemeentes met elkaar hoe er afstemming kan zijn in verschillende 

plannen voor bedrijfsterreinen. Het gezamenlijk bepalen van de behoefte en het op elkaar afstemmen van 

plannen is niet alleen efficiënt en kostenbesparend. Het voorkomt ook ongewenste concurrentie en kan 

initiatieven bundelen. 

Een derde manier om stand te houden in crisistijd zie ik terug in het gezamenlijk brainstormen tussen 

ondernemers en gemeente over de te volgen koers. Het ondernemerscongres is daarvoor een goed vehikel. 



 

Toespraak burgemeester Dr. Ger Mik, ter gelegenheid van de Nieuwjaarsreceptie van de Soester Zakenkring op vrijdag 11 januari 2013              Pagina 2 van 2 

 

Bij het afgelopen ondernemerscongres was het thema Verbinden en Samenwerken. En samen met de meer 

dan 250 aanwezige ondernemers is er een enthousiasme tot stand gebracht dat we voor het komende jaar 

willen vasthouden. Daarom is bij de begrotingsbehandeling besloten om ook voor 2013 geld beschikbaar te 

stellen voor ondernemersbijeenkomsten en gaan we het komende jaar daar een vervolg aan te geven. 

Een vierde ingang om de crisis te bestrijden is om de arbeidsmarkteffecten voor de slachtoffers van de crisis 

zo gering mogelijk te maken via introductie van nieuwe kansen. Dat is wat gebeurt in het Platform Onderwijs 

en Arbeidsmarkt, waarin gemeente en bedrijfsleven enthousiast samenwerken.  

De vijfde en misschien wel de belangrijkste voorwaarde is investeren en nog eens investeren. Juist in een tijd 

van economische neergang is het van belang als overheid en als ondernemer om te investeren, anti-cyclisch 

dus. Niet in lege kantoorgebouwen, wel in zaken die onze economische infrastructuur versterken. 

De Van Weedestraat is daar een uitstekend voorbeeld van. En we zien dat het loont. Er is daar vraag naar 

winkelruimte waar elders het spook van de leegstand dreigt en er komen nieuwe arbeidsplaatsen bij. 

Hetzelfde moet gaan gelden voor Soesterberg, waar de Rademakerstraat een metamorfose ondergaat. 

Samen met de andere investeringen daar in onder andere het bedrijventerrein Richelleweg moet dat 

eveneens voor een impuls gaan zorgen. 

Ook voor het winkelcentrum Soest-Zuid zijn er contacten met ondernemers en ontwikkelaars om vanuit 

private hoek tot verbeteringen te komen. 

Als laatste voorbeeld voor investeringen, samen met het bedrijfsleven, kan gelden voor investeringen in 

uitstraling en veiligheid van de bedrijventerreinen. En niet zonder resultaat: bedrijventerrein Soestdijkse 

Grachten heeft het keurmerk Veilig Ondernemen behaald. 

En ook in 2013 gaan we daarmee door. Politie, gemeente en Securitas tekenen namelijk momenteel een 

convenant voor publiekprivate samenwerking bij uitwisselen van informatie ten bate van de veiligheid bij 

ondernemen. 

De zesde en volgende impuls ligt ook in investeringen, maar dan in de toeristisch recreatieve sfeer. Soest ligt 

in het hart van de Heuvelrug. Toeristisch zeker interessant, maar toch vooral voor eendagstoeristen. 

Meerdaags toerisme zou een impuls geven en economisch veel profijtelijker zijn. Dat betekent dat 

moderniseringen in de hier en daar in de Heuvelrug wat bedaagde toeristische infrastructuur van belang is. 

Soest heeft daarin zeker het voortouw genomen, met name vanuit het bedrijfsleven. De opening van het 

nieuwe Stayokay hostel, het geheel vernieuwde Fletcherhotel zorgen voor nieuwe impulsen. Samen met het 

bestaande Hilton Royal Parc en het Kontakt der Kontinenten ontslaat een volwassener en veelzijdiger 

toeristisch-recreatieve infrastructuur. Verbeteringen in de website om meerdaags verblijf naar de Heuvelrug 

te brengen helpt daar ook bij. Voeg daarbij de uiterst belangrijke investering in het Nationaal Militair 

Museum, gekoppeld aan de projecten in Hart van de Heuvelrug en we kunnen constateren dat er in Soest 

stevig wordt geïnvesteerd. 
 

Zo kunnen de zes pijlers ons helpen uit de crisis te komen. Ik noem ze nog een keer: overleg met het 

bedrijfsleven, regionaal –economische samenwerking, gezamenlijk met het bedrijfsleven brainstormen, 

bestrijden van arbeidsmarkteffecten, en investeren in de economische en toeristisch-recreatieve 

infrastructuur.  
 

Is het genoeg? Ongetwijfeld niet, want daarvoor zijn we teveel afhankelijk van ontwikkelingen buiten onze 

regio. 

Maar al dit soort investeringen en activiteiten scoren wel effect en dragen bij om de lokale en regionale 

economie zich te laten herstellen. 

Het gemeentebestuur heeft en houdt daarvoor open oog en is zeer ontvankelijk voor ideeën uit uw kring. 
 

Dames en heren, het is in dit besef van gezamenlijke urgentie en ambitie dat ik U nogmaals een succesvol 

2013 toewens. Blijft U ons bestoken met ideeën en commentaar, wij zullen het ook bij U doen. 

 

 


