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Zeer geachte leden. 
 
Graag brengen wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in en rond onze    
vereniging. 

 

Masterplan Soesterberg. 
 
Rademakerstraat 
 
In het najaar van 2011 zijn er 3 bijeenkomsten geweest van het zogeheten ontwerpteam herinrich-
ting Rademakerstraat. Uw voorzitter maakte deel uit van dit ontwerpteam. 
 
Het uiteindelijke herinrichtingsplan, waarover het team zeer tevreden was, ziet er goed uit. 
 
Het plan heeft vervolgens de instemming van het College van Burgemeester en Wethouders gekre-
gen. 
 
Op 16 februari jongstleden hebben de projectleider en uw voorzitter in een gezamenlijk optreden het 
plan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Diezelfde raad heeft op 8 maart jongstleden aan het plan 
in de zogeheten Ronde ( vooroverleg ) een eerste beschouwing gewijd. De vragen en opmerkingen 
van de kant van de raadsleden waren kritisch van toonzetting. 
 
Op 12 april aanstaande zal de raad over het plan een besluit nemen. De verwachting is dat het plan, 
wellicht voorzien van enige aanpassingen, door de gemeenteraad zal worden aangenomen. 
 
Dat zal betekenen dat in mei aanstaande met de herinrichting begonnen kan worden, waarmee een 
eerste zichtbare stap wordt gezet op het uitvoeringstraject van het Masterplan. 
 
Enkele punten van zorg zijn dat  
 
▪ Het er de schijn van heeft dat de benzinepomp voorlopig niet uit het straatbeeld zal verdwijnen. 
 
▪ Het nog niet zeker is of de Rademakerstraat behoed kan worden voor de komst van de buslijndienst   
  van Connexxion. Het ontwerpteam heeft er sterk op aangedrongen om deze buslijn een alternatieve   
  route ( de ventweg langs de N237 ) te laten volgen om het ´ verblijfskarakter ` van de Rademaker 
  straat geen schade te doen. Het College van Burgemeester en Wethouders maakt zich sterk om in   
  de richting van de Provincie en Connexxion de keuze voor de alternatieve route te bepleiten. 

 
Hoe het ook zij, de Rademakerstraat zal een veel beter en aantrekkelijker aanzien krijgen. Dat betere 
aanzien, waarvoor de gemeente Soest bereid is diep in de buidel te tasten, zal hopelijk nieuwe winke-
liers ertoe kunnen bewegen om zich in deze winkelstraat te vestigen. Met de verwachte groei van het 
aantal inwoners van Soesterberg, lijkt er voor winkeliers zeker een “markt” te zijn.  



Drs. Rob Tuizenga, 
Voorzitter.  

Dorpshart. 

 
O.N.S. heeft bij herhaling naar voren gebracht dat het goed zou zijn om, waar het gaat om heront-
wikkeling, de Rademakerstraat, het Evenemententerrein en de Marechausseekazerne als een samen-
hangend geheel te beschouwen, opdat er in Soesterberg een aantrekkelijk hart kan ontstaan. 
Voor het Evenemententerrein is momenteel een plan van eisen en voorwaarden in de maak. Binnen-
kort hopen wij hierover door de projectleider nader geïnformeerd te worden. 
De gemeente Soest heeft bij Defensie het eerste recht van koop van de Marechausseekazerne weten 
te verwerven. Het gebouw zou na renovatie een prachtig grand café ( als compensatie voor het ver-
lies aan oppervlakte van de pleisterplaats op de Campuskop ) annex cultuurhuis kunnen worden. 
 
Op 8 maart jongstleden hebben de wethouders van Berkel en Witte een symbolische handeling ver-
richt waarmee officieel de nieuwbouw op het Dorpsplein is gestart. 

 
Verdieping en overkluizing van de N237. 
 
O.N.S. heeft er bij herhaling op aangedrongen om de overkluizing boven de te verdiepen N237 in 
westelijke richting langer te maken dan in het Masterplan was aangegeven. 
Wij beogen daarmee een grotere optische eenheid van Soesterberg Noord en Soesterberg Kom te la-
ten ontstaan. 
Aanvankelijk stelde het College van Burgemeester en Wethouders zich gereserveerd op ten aanzien 
van dit voorstel. Inmiddels lijken het College en de Provincie genegen te zijn om serieus naar dit 
voorstel te kijken, op voorwaarde dat de kosten van verlenging binnen de grenzen van het beschikba-
re budget kunnen blijven. 

 
Soesterberg Noord. 
 
De projectleider van Soesterberg Noord, met wie een deputatie van ons bestuur recentelijk een ge-
sprek heeft gehad, heeft ons meegedeeld dat de gemeente Soest met ondernemers / eigenaren in 
serieus gesprek is over uitplaatsing van bedrijven naar de Richelleweg. Op zeer korte termijn zijn 
daarover nog geen concrete besluiten te verwachten. Er is progressie, maar vanwege de complexiteit 
van de materie, gaat het een en ander stapsgewijs. 

 
Samenstelling van het bestuur. 
 
Wij hopen en verwachten u zeer binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen over de opvolging 
van ons vorig jaar overleden bestuurslid Peter Bezemer. 
Wij zijn eigenlijk uit op een aanvulling van ons bestuur met 2 leden. Wij denken daarin op korte ter-
mijn te kunnen slagen. 
 

Netwerkbijeenkomst. 
 
Na de geslaagde netwerkbijeenkomst op 16 december jongstleden, proberen we in april / mei aan-
staande een volgende bijeenkomst te houden. 
We hebben lijnen uitliggen naar de pas door de koningin geopende kazerne van de Explosieven       
Opruimings Dienst en / of één van de tankwerkplaatsen. 
 
Binnenkort hierover meer. 
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