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Zeer geachte leden. 

 
Aan het einde van dit jaar nog een korte nieuwsbrief. 

 

Voor de afgelopen zomer zijn wij met de Soester wethouders Witte en Kemmerling overeengekomen 

dat wij als bestuur één maal per 3 maanden met hen overleg zouden hebben over actuele ontwikke-

lingen. Een dergelijk overleg heeft in zeer openhartige en constructieve sfeer op 3 december     

jongstleden plaatsgevonden. 

Als belangrijkste agendapunt hebben wij daar ingebracht ‘De door ons gewenste integrale ontwikke-

ling van de as: Nationaal Defensie Museum-Pleisterplaats-Marechausseekazerne-Evenemententerrein/

Dorpshart’. 

Wij hebben in het overleg met nadruk bepleit om de ontwikkeling van de onderdelen van deze as niet 

van elkaar geïsoleerd, maar in onderlinge samenhang te beschouwen. 

Het belang van de door ons bepleite integrale benadering wordt ingegeven door onze wens om 

(ondernemend) Soesterberg zo veel mogelijk te laten meeprofiteren van het toekomstige grote aantal 

bezoekers van het terrein van de voormalige vliegbasis. Daartoe zal er naar onze mening een soort 

vanzelfsprekende corridor moeten komen tussen de vliegbasis en het dorpshart. 

 

Als kenmerken van deze corridor zien wij: - een pleisterplaats die geen barrière vormt, maar een 

doorgeleidingsfunctie heeft naar het dorpshart - de verwijdering van de wal die zich nu nog op de 

grens van de vliegbasis en Soesterberg Noord bevindt - het omvormen van de Veldmaarschalk    

Montgomeryweg tot een groene allee, die via de overkluizing van de N237 op een natuurlijke wijze 

toegang geeft tot het dorp - een zeer weloverwogen bestemmingskeuze van de Marechausseekazerne 

- een aantrekkelijk en beeldbepalend aanzicht van de bebouwing van het Evenemententerrein. 

 

Bovendien hebben wij in het overleg bepleit om bij de door ons gewenste samenhangende               

as-ontwikkeling een extern deskundig bureau in te schakelen, omdat wij een zo uitgebalanceerd    

mogelijke ontwikkeling van die as voor Soesterberg van levensbelang achten. 

 

De wethouders Witte en Kemmerling gaven aan zich heel goed in onze gedachtengang te kunnen      

verplaatsen en daarmee ook aan de slag te willen gaan. 

Wij van onze kant hebben aangeboden om met de wethouders verder mee te willen denken en bereid 

te zijn om in een voor dit onderwerp apart te beleggen bespreking te proberen meer concrete ideeën 

te genereren. 

 



 

Ter voorbereiding van een dergelijke volgende bespreking is ons bestuur voornemens om eind januari 

een bijeenkomst te houden met Horeca – ondernemers uit Soesterberg en directe omgeving om    

verder na te denken over de inrichting van de Pleisterplaats en de bestemming van de Marechaussee-

kazerne. 

Als u ideeën en voorstellen heeft met betrekking tot de bedoelde as – ontwikkeling, voedt u ons  

daarmee via info@ons-netwerk.nl 

 

Op een vraag onzerzijds over de verkeersroutes in Soesterberg Noord tijdens en na afronding van de 

werkzaamheden aan de N237, antwoordde wethouder Witte dat de bereikbaarheid van de in       

Soesterberg Noord gevestigde bedrijven tijdens en na de werkzaamheden gewaarborgd wordt 

en  de provisorische en daarna de definitieve aan- en afvoerroutes voor de bedrijven geen schade  

zullen opleveren. 

  

Dan nog iets over  geplande netwerkbijeenkomsten. 

Op donderdag 12 december zijn wij met velen te gast in het in aanbouw zijnde Nationaal Defensie 

Museum. Bouwer Heijmans is daar onze gastheer. 

 

Eind februari zullen wij, op een nog nader te bepalen datum, ontvangen en rondgeleid worden in het 

nieuwe Meander Medisch Centrum te Amersfoort. 

 

Op 24 april 2014 worden wij ontvangen in het regionale hoofdkantoor van ABN AMRO in Amersfoort. 

 

Op donderdag 22 mei 2014 zijn wij te gast in het bedrijf van internationaal verhuisbedrijf Pot in 

Amersfoort; een bedrijf dat naam maakt op het gebied van milieuvriendelijk en maatschappelijk    

verantwoord ondernemen en recent het vervoeren van grote kunstcollecties tot een specialiteit heeft 

gemaakt. 

Nader mededelingen over deze netwerkbijeenkomsten volgen. 

 

Rest mij u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014 toe te wensen. 

 

Voor het bestuur, 

 

Drs. Rob Tuizenga 

Voorzitter  
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