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Zeer geachte leden. 

 
Bij dezen informeren wij u over de jongste ontwikkelingen in en rond Soesterberg, voor zover onze 

vereniging daarbij betrokken is. 

 

Masterplan Soesterberg. 

 
Rademakerstraat 
 

Wethouder Witte heeft ons recentelijk verzekerd dat begin juli een aanvang wordt gemaakt met de 

herinrichting van de Rademakerstraat. De start van de werkzaamheden zal direct volgen op de afron-

ding van de aanleg van het zogeheten Abrona kruispunt. 

Van de vernieuwde Rademakerstraat hebben wij onverminderd grote verwachtingen. 

 

Binnenkort heeft een deputatie van ons bestuur een gesprek met provinciaal gedeputeerde van     

Lunteren over mogelijkheden om de buslijn van Connexxion niet door de Rademakerstraat te laten 

lopen, maar te verleggen naar de ventweg die parallel aan de N237 (noordzijde) loopt. 

 

Bij de projectleider Rademakerstraat hebben wij de aanbeveling neergelegd om bij de aanleg van de 

nieuwe straatverlichting rekening te houden met aansluitingen voor feestverlichting in de december-

maand. 

 
N 237 
 

Vorige week heeft wethouder Witte ons meegedeeld dat het er met instemming van de provincie alle 

schijn van heeft dat de N237 over een lengte van 210 meter overkluisd zal worden, en wel vanaf de 

Veldmaarschalk Montgomeryweg tot aan de Postweg. 

Met de situering en met de lengte van deze overkluizing zijn wij erg ingenomen. Wij hebben er im-

mers steeds voor gepleit dat die overkluizing westwaarts verlegd en over een grotere lengte aange-

bracht zou worden. 

Met de verdiepings- en overkluizingswerkzaamheden zal eind 2013/begin 2014 een aanvang worden 

gemaakt, na afronding van de verbreding van de A28  



Drs. Rob Tuizenga, 

Voorzitter.  

Soesterberg Noord. 

 
Op 10 mei jongstleden hebben wij gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de Ronde van de 

gemeenteraad. Wij hebben daar onze bezwaren herhaald tegen het voornemen om de geluids-

normering voor bedrijven in Soesterberg Noord in neerwaartse richting tot maximaal 50 db per et-

maal aan te passen, met als mogelijke consequentie dat bedrijven in hun bedrijfsuitoefening in de 

toekomst ernstig beperkt zullen worden. 

De repliek van wethouder Witte tijdens diezelfde bijeenkomst was geruststellend. Hij verklaarde let-

terlijk: “Er wordt met respect met de bestaande rechten omgegaan. Niemand wordt er minder van”. 

Op 11 april jongstleden hebben Armand Trippaers, voorzitter van de Soester Zakenkring en onderge-

tekende op het provinciehuis een onderhoud gehad met gedeputeerde Krol. Onderwerp van gesprek 

was het onderzoeken van mogelijkheden om van provinciezijde additionele financiële middelen be-

schikbaar te krijgen voor de herinrichting van Soesterberg Noord en de verplaatsing van bedrijven 

naar de Richelleweg. 

De reactie van de gedeputeerde was kort en goed: “Van de provinciale en de rijksoverheid mag u in 

financiële zin helemaal niets meer verwachten. Integendeel, wees verstandig en maak alert gebruik 

van de toegezegde fondsen voor het Masterplan Soesterberg (Rademakerstraat, Soesterberg Noord, 

N237 en Evenemententerrein). Doet u dit niet, dan loopt u het risico het geld kwijt te zijn” 

Waarvan akte. 

 

Als bestuur hebben wij het zeer gewaardeerd dat de wethouders Witte en Kemmerling, gesecundeerd 

door ambtenaar Ad van Dongen, de moeite hebben genomen om op 25 april jongstleden naar Soes-

terberg te komen om in de nieuwe kantine van ’t Vliegdorp aan een groot aantal ondernemers uitleg 

te geven over het te voeren beleid inzake de herinrichting van Soesterberg Noord. 

 

Evenemententerrein. 

Aanstaande maandag 25 juni zullen wij een gesprek hebben met de heer Sluizeman, directeur van de 

afdeling Ruimte van de gemeente Soest. Het programma van wensen en eisen voor de herinrichting 

van het Evenemententerrein is gereed. Over dit programma zullen wij geïnformeerd worden. 

 

Netwerkbijeenkomsten. 
 
Op donderdag 24 mei jongstleden hadden wij een zeer geslaagde en druk bezochte netwerkbijeen-

komst in de Soldaat Ketting Olivier Kazerne - het technisch opleidingscentrum van Defensie – in 

Soesterberg. 

Noteert u alvast in uw agenda dat wij op donderdag 20 september te gast zullen zijn in Camp New 

Amsterdam. Dat wij daar als burgers zullen worden toegelaten en rondgeleid is uitzonderlijk. 

Medio december zullen wij hoogstwaarschijnlijk een bezoek kunnen brengen aan de door Hare Majes-

teit de Koningin recent geopende nieuwe kazerne van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD). 

Voor het bestuur 
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