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Zeer geachte leden. 
 
Allereerst wil ik u en uw partner of collega graag uitnodigen tot het bijwonen van een netwerkbijeen-

komst met kerstborrel op 13 december aanstaande vanaf 13.30 uur. 

De bijeenkomst zal worden gehouden in het recentelijk door Koningin Beatrix geopende nieuwe com-

plex van de Explosieven Opruimings Dienst ( E.O.D.). Ons wachten daar een uitermate boeiende pre-

sentatie en rondleiding. 

U kunt zich nu reeds voor deelname opgeven via info@ons-netwerk.nl onder vermelding van: voor-

naam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. 

 

Op dinsdag 30 oktober jongstleden hadden wij onze, goed bezochte, jaarvergadering. Tijdens die ver-

gadering zijn de zittende bestuursleden bij acclamatie herbenoemd. Als nieuw bestuurslid is, even-

eens bij acclamatie, Frans Wiersma benoemd. Hij is als zelfstandig ondernemer gevestigd in Soester-

berg, heeft reeds enkele maanden ons bestuurswerk van nabij gevolgd en van zijn grote betrokken-

heid bij het Ondernemers Netwerk blijk gegeven. 

 

Wij hebben inmiddels onze website ( www.ons-netwerk.nl ) geactualiseerd. Neemt u de moeite om 

die eens te bezoeken. Er is nuttige informatie te vinden. Sinds kort bestaat eveneens de mogelijkheid 

om op de website een advertentie van uw bedrijf te plaatsen. 

Als u collega-ondernemers zou willen en kunnen enthousiasmeren om lid te worden van het Onderne-

mers Netwerk Soesterberg ( er is bij veel ondernemers nog onbekendheid met ons bestaan en ons 

werk ) kunt u als informatie-/documentatiemateriaal het recente jaarverslag 2012, de beleidsnotitie 

2009 en een inschrijfformulier downloaden. 

Nuttige zakelijke informatie vindt u ook op de uitstekende website www.zakelijksoest.nl 



In deze weken houden wij een enquête onder de winkeliers van de Rademakerstraat. Wij leggen de 

winkeliers 9 vragen voor. Uit de antwoorden daarop verwachten wij een beeld te krijgen van de idee-

ën ten aanzien van de verdere verbetering van de Rademakerstraat en van het dorpshart als geheel 

( Rademakerstraat, Evenemententerrein, Marechausseekazerne ). 

Na verzameling en rubricering van de antwoorden zullen wij proberen om een bijeenkomst met alle 

winkeliers van de Rademakerstraat te beleggen. 

Belangstellenden kunnen deze enquête ook inzien via onze website. 

 

Wat het Evenemententerrein betreft, hebben wij contact gezocht met ingenieurs van Grontmij. 

Wij hebben daar de vraag neergelegd of er technische mogelijkheden zijn voor de aanleg van een 

nieuwe ijsbaan op de toekomstige 220 meter lange overkluizing van de N237. De ijsbaan op het Eve-

nemententerrein zal namelijk moeten verdwijnen. Grontmij gaat in het bijzonder na of er technische 

mogelijkheden zijn om de ijsbaan te voorzien van energie die wordt opgewekt door wrijving van auto-

banden op het wegdek onder de overkluizing. Misschien is dit een utopische gedachte, maar het is 

beter dit nu ( misschien tevergeefs ) te laten onderzoeken dan het idee als niet geëxploreerd te laten 

liggen. 

 

Om nog even op onze jaarvergadering terug te komen. Tijdens mijn terugblik op het voorbije vereni-

gingsjaar heb ik het gemeentebestuur van Soest gecomplimenteerd met de inzet voor en de betrok-

kenheid bij de uitvoering van het Masterplan. Het gemeentebestuur zet er vaart en geld achter. Laten 

we niet vergeten dat er in deze economisch barre tijden veel geld voor Soesterberg beschikbaar is. 

( 10 miljoen euro voor Soesterberg Noord, Ministerie van VROM; 13 miljoen euro voor de verdieping 

en overkluizing van de N237, Provincie Utrecht; 5 miljoen euro van de gemeente Soest; en wanneer 

de gemeenteraad dat binnenkort fiatteert, nog eens 8,8 miljoen euro van de gemeente Soest; totaal 

bijna 37 miljoen euro! ). 

Er is dus momenteel voor de aloude Soesterbergse neiging tot zwartkijkerij weinig aanleiding. 

 

Ten slotte. Vergeet niet om u op te geven voor de netwerkbijeenkomst met kerstborrel op 13 decem-

ber aanstaande ( info@ons-netwerk.nl ). 

 

 

Drs. Rob Tuizenga 

Voorzitter. 
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