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De Koninginnelaan is tussen de 
rotonde tot een het busstation 
dicht. Dat blijft zo tot en met 
21 maart. In februari gaat ook 
de Burgemeester Grothestraat 
tijdelijk ‘op slot’.

In de Koninginnelaan werden 
maandagmorgen de versperrin-
gen gezet bij de nieuwe rotonde, 
bij het busoverstappunt en bij de 
aansluitingen met de Regentessel-
aan en de Van Straelenlaan. Al-
leen bewoners en ondernemers 
van de Koninginnelaan mogen er 
- zo goed en kwaad als dat gaat 
- nog met hun auto door. Bezoe-
kers moeten met de benenwagen.
Bewoners zijn door de gemeente 
op de hoogte gesteld over prakti-
sche zaken, zoals het aanbieden 
van huisvuil.
De buslijnen 70 en 74 worden 
omgeleid via de Biltseweg en de 
Beckeringhstraat.
De nieuwe rotonde blijft voorals-
nog open, vanzelfsprekend met 
uitzondering van de aansluiting 
met de Koninginnelaan.

Extra verkeer
De afsluiting van een deel van de 
Koninginnelaan leidde er maan-
dagmorgen meteen al weer toe 
dat er extra verkeer was in onder 
meer de Hellingweg en de Kor-
te Bergstraat. In de laatste straat 
wordt het eenrichtingsverkeer 
weer op grote schaal aan de laars 
gelapt. De politie zal er weer extra 
gaan controleren.
Wat het extra verkeer betreft, stelt 
de gemeente zich - net als vorig 
voorjaar - op het standpunt dat de 
extra belasting acceptabel is. De 
officiële omleiding voor het ver-
keer loopt nu via de Biltseweg en 
de Beckeringhstraat.
Het deel van de Koninginnelaan 
krijgt nieuwe riolering en wordt 
opnieuw geasfalteerd. Ook de 
voetpaden worden voorzien van 
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nieuwe bestrating. Met deze fase 
wordt de enkele jaren geleden in-
gezette herinrichting van de laan 
afgerond.

Gasleidingen
Er is eerder begonnen met dit 
werk in de Koninginnelaan, om-
dat het werk aan de gasleidingen 
in de Burgemeester Grothestraat 
vertraging heeft opgeleverd.
Het straatwerk aan de Burgemees-
ter Grothestraat zou 7 januari be-
ginnen, maar dat is uitgesteld tot 
donderdag 7 februari. ‘Daardoor 
hebben we de Koninginnelaan in 
de planning naar voren gescho-
ven’, zegt Reinier Kalt, project-
leider namens de gemeente Soest
Voor de Burgemester Grothestraat 
is gekozen voor een andere aan-
pak die minder lang overlast met 
zich meebrengt.

Twee weken
Op 7 februari wordt gedurende 
twee weken het hele traject tus-
sen de rotonde bij het Nieuwer-
hoekplein en de winkelstraat vol-
ledig afgesloten. De rijbaan wordt 
dan opnieuw geasfalteerd. Daarna 
gaat de rijbaan weer open, zodat 
de omleidingen slechts twee we-
ken van toepassing zijn.
Voor fietsers en voetgangers blijft 
het darna tot 24 april behelpen, 
want in die periode worden de 
trottoirs en de fietspasen opnieuw 
bestraat.

Mevrouw Berserik: ‘Wat je zelf kunt, moet je zelf doen’

Oudste Soester 105 jaar jong

Sinds het overlijden van Fien 
van de Leur, begin vorig jaar, 
is mevrouw Berserik de oudste 
inwoner van de gemeente Soest. 
Zaterdag vierde ze haar 105e ver-
jaardag.

‘Wat je zelf kunt, moet je zelf doen. 
En maak er wat van.’ Aldus luidt 
het motto van de vrouw die ‘s mor-
gens niet kan wachten om de dag 
te starten.
Lopen gaat niet meer, maar in haar 
rolstoel weet ze zich prima te ver-
plaatsen in haar huis. Volgens inge-
wijden is ze relatief gezond en hele-
maal bij de tijd.
Haken, naaien, tijdschriften lezen, 
kleding vermaken en het huis op-
nieuw richten. Mevrouw Berserik is 
een bezige bij en slaat het acht uur 
journaal nooit over.

Nog steeds geniet mevrouw Berserik 
met volle teugen van mooie dingen, 
zoals de natuur, gezellig gezelschap 
en lekkere hapjes.

Zelfstandig thuis
Dankzij de hulp van Thuiszorg Be-
weging 3.0 kan de oudste inwoon-
ster nog zelfstandig thuis wonen. Of-
schoon er meerdere keren per dag 
iemand van Thuiszorg over de vloer 
is om te helpen bij de verzorging en 
assistentie te verlenen, heeft de oud-
ste Soesterse echter de regie over 
haar leven stevig in handen. Elke 
ochtend kiest ze haar eigen kleren 
uit en verzorgt ze haar uiterlijk voor 
de kaptafel. 
Een van de thuiszorg-medewerkers: 
‘Mevrouw Berserik is een geweldige, 
veelzijdige en unieke persoonlijk-
heid. Het is een plezier om mevrouw 

 z Mevrouw Berserik wordt op haar 
105e verjaardag vrijwel omringd door 
medewerkers van Thuiszorg Beweging 
3.0 dankzij wie ze nog steeds zelfstan-
dig thuis kan wonen.
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te mogen assisteren en te verzorgen. 
Ze is een voorbeeld van positief in 
het leven staan en doorzettingsver-
mogen. Ze heeft zoveel creativiteit 
en gezelligheid!’
Jarenlang was Fien van de Leur-Lu-
teijn de oudste inwoner van Soest 
Na een kort ziekbed overleed ze vo-
rig jaar maart, op 109-jarige leeftijd. 
Ook Fien van de Leur stond positief 
in het leven. Haar motto was: ‘Door-
zetten en nooit medelijden met je-
zelf hebben.’ Ze wilde de oudste van 
het land worden, maar dat redde 
ze net niet.

Voorzitter SZK ziet belangrijk rol weggelegd voor Soester bedrijfsleven

‘Samenwerking leidt tot resultaten’
(Vervolg van de voorpagina)
Het bedrijfsleven zou een bijdrage 
moeten leveren aan de veranderin-
gen in de zorg. Die mening is voor-
zitter van de Soester Zakenkring, 
Armand Trippaers toebedeeld. 
‘Het zou naar mijn oordeel niet 
zo moeten zijn dat de gemeente-
lijke overheid ook daadwerkelijk 
activiteiten gaat uitvoeren die ook 
in particulier initiatief kunnen 
plaatsvinden.’

In zijn nieuwjaarstoespraak, gehou-
den tijdens de receptie van de Soester 
Zakenkring, sprak de voorzitter een 
duidelijke boodschap uit. 
‘Mensen moeten meer verantwoorde-
lijkheid krijgen en worden gedwon-
gen meer mee te doen en gebruik te 
maken van sociale netwerken. Maar 
ook moet er dichter bij de burger 
ondersteuning worden geleverd, bij-
voorbeeld de huishoudelijke hulp. In 
feite wordt dit deel uit de zorg ge-
haald. Een ander aspect is de preven-
tie. Beter voorkomen dan genezen. De 
regie over de investering in preventie 
ligt dan bij de gemeente.’ 

Belangrijke taak
‘Naar mijn oordeel is deze belang-
rijke taak van de gemeente een kans, 
ook voor het bedrijfsleven in Soest 
en Soesterberg. In mijn optiek is de 
gemeentelijke overheid alleen een re-
gisseur en stelt ze de indicatie voor 
de te leveren zorg. De uitvoering zou 
prima door het bedrijfsleven gedaan 
kunnen worden.’ Trippaers pleitte in 

Cijfers en feitjes
In zijn toespraak ontkwam Ar-
mand Trippaers er niet aan om 
enkele cijfers te noemen. Uit die 
cijfers blijkt dat het aantal star-
ters jaarlijks groter is dan het 
aantal opheffingen. 
In 2012 waren er 312 startende 
bedrijven, waarvan 276 ZZP’ers. 
Het aantal opheffingen is als 
volgt: 247 bedrijven stopten, 
waarvan 180 ZZP’ers. In 2011 
waren de cijfers als volgt: 337 
nieuwe bedrijven, waarvan 
295 ZZP’ers. 182 bedrijven 
stopten, waarvan 153 ZZP’ers. 
De cijfers van 2010: 286 star-
tende bedrijven, waarvan 253 
ZZP’ers. 156 opheffingen, waar-
van 115 ZZP’ers. Voorzitter Ar-
mand Trippaers: ‘In Soest is het 
aantal opheffingen in 2012 veel 
sterker gegroeid dan in de re-
gio, maar de groei van het aan-
tal gestopte ZZP-ers was in Soest 
juist kleiner. Overigens zien we 
in 2012 dus een veel forsere toe-
name van het aantal opheffin-
gen (35%) dan in 2011 (16%).’

zijn toespraak voor het samen stellen 
van een commissie die de activiteiten 
op dit gebeid en de rol van het be-
drijfsleven in de kaart brengt. Deze 
commissie kan dan bestaan uit des-
kundigen uit het lokale bedrijfsleven, 
deskundigen uit het zorgveld en de 
vertegenwoordigers van de gemeen-
telijke overheid. ‘Het is goed om te 
kijken naar waar de kansen liggen.’

Samenwerking
Samenwerking lijkt het sleutelwoord 
te zijn. Niet alleen in de zorg, maar 
ook in de regio Amersfoort. Toch 
meldt Trippaers dat terughoudend-
heid ook van belang is. ‘Opzet is om 

het bedrijfsleven in de regio te stimu-
leren en mogelijkerwijs nieuwe be-
drijven naar de regio te halen. Hierin 
stemmen wij af met de gemeente dat 
wij ook hier elkaar in stimuleren en 
ondersteunen. De gemeente Amers-
foort speelt hierin een belangrijke rol 
als grootste gemeente. Toch blijven 
wij hierin zeer terughoudend. Dat we 
daarin gelijk hebben blijk maar weer 
eens uit het gedrag van sommige po-
litici in de gemeente Amersfoort. Ge-
lukkig blijven wij in Soester hierop 
alert en zijn in staat de samenwerking 
met de gemeente Soest naar een nog 
hoger niveau te tillen.’ 
Kennis met elkaar delen leidt tot be-

tere resultaten, stelt Trippaers. Daar-
mee doelt hij op de samenwerking 
tussen diverse onderwijsinstellingen 
en organisaties in het Platform On-
derwijs en Arbeid. 
‘Deze samenwerking is er op gericht 
om zoveel mogelijk mensen in Soest 
aan het werk te krijgen c.q. te behou-
den. Ook diegenen die niet zo mak-
kelijk plaatsbaar zijn. Samen kunnen 
we wel tot resultaten komen. Juist op 

deze terreinen kunnen gemeente en 
ondernemers elkaar aanvullen. Door 
de unieke samenwerking in Soest 
hebben wij samen veel bereikt. Wij 
als bestuur van de Soester Zakenkring 
zijn er van overtuigd dat ook in dit 
nieuwe jaar deze samenwerking tot 
mooie resultaten zal leiden.’

 z Voorzitter van de Soester Zaken-
kring, Arman Trippaers, spreekt zijn 
nieuwjaarstoespraak uit en ziet de 
toekomst positief tegemoet.
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