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In dit nummer:

• De pen van Jerry van  
Vliet van Soesterberg Live

• Het Soesterdal
• Dorpsplein in aanbouw

• Extra bijlage over  
het Masterplan

‘In Uitvoering’ is
een uitgave van de 
Gemeente Soest

informatiekrant over de ontwikkeling van Soesterberg oktober 2012
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straksSoesterberg

Binnenkort
Op woensdag 31 oktober 
a.s. is er een dorpsmarkt in 
Kontakt der Kontinenten. U 
bent welkom van 19.00 tot 21.30 
uur om u te laten informeren 
over de ontwikkelingen rond de 
uitvoering van het Masterplan 
Soesterberg. Graag tot dan! •

Prikbord

Wegh der Weegen

Zondag 18 november 2012 in  
Het Soesterdal, Rademaker
straat 26: historisch overzicht 
van de verdwenen woonwijk 
Ons Belang en de landgoederen  
tussen Ons Belang en het dorp 
Soesterberg (Kontakt der 
Kontinenten, Cenakel, De Oude 
Tempel, Egghermonde) en de 
woonhuizen aan de Banning
straat. Entree gratis. •

Masterplan Soesterberg: de status
Soesterberg een betere 
ruimtelijke kwaliteit geven 
met behoud van het groene 
en dorpse karakter. Dat is de 
ambitie die eind 2010 in de 
Uitwerking Masterplan Soes-
terberg stond. Nu is het tijd 
geworden voor de uitvoering. 
Het college van B&W heeft 
aan de gemeenteraad voor-
gesteld hoe ze dit wil gaan 
aanpakken. De raad neemt 
hier op 13 december 2012 een 
besluit over.

Aan drie projecten uit het 
Masterplan wordt al gewerkt: de 
herinrichting van de Radema-
kerstraat, de herstructurering 

van bedrijventerrein Soester-
berg-Noord en de ontwikkeling 
van het evenemententerrein. 
Daarnaast worden er woningen 
gebouwd aan het Dorpsplein 
en krijgt dit plein een nieuwe 
inrichting. 

Voorstellen
In 2013 en 2014 gaat er nog 
meer van start: de aanleg van 
de westelijke aansluiting op de 
N237 en de verdieping van de 
N237. En nu ligt er bij de raad 
nog een aantal voorstellen. 
Deze gaan over een  tijdelijke 
huisvesting die een korte piek 
van het leerlingenaantal moet 
opvangen, de renovatie van de 

Banninghal, de sociaal-culturele 
voorziening op het evenemen-
tenterrein, een oostelijke ont-
sluitingsweg van Soesterberg-
Noord en de pleisterplaats.

Dorpsmarkt
Wilt u meer weten over de ont-
wikkelingen rond het Master-
plan Soesterberg, lees dan de 
speciale bijlage die u aantreft 
bij deze editie van Soesterberg 
In Uitvoering. En alvast voor 

in de agenda: op woensdag-
avond 31 oktober 2012 is er 
een dorpsmarkt in Kontakt der 
Kontinenten van 19.00 tot 21.30 
uur. Iedereen kan die avond 
binnenlopen om met raads-
leden, wethouders, ambtenaren 
van de gemeente en met elkaar 
in gesprek te gaan. U bent van 
harte welkom! • 

Nog meer nieuws over het Masterplan 
vindt u in de bijlage

Vliegbasis  
Soesterberg

Kijk op:  
www.hartvandeheuvelrug.nl  
voor nieuws en activiteiten. •
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Herinrichting Rademakerstraat

Wie is wie

Het is nu nog even behelpen 
in de Rademakerstraat, maar 
geduld wordt beloond. 

Roodwitte afzettingen, op      -
dringerige stapels stenen, een 
openliggende weg en hard 
werkende mannen domineren 
nu nog het straatbeeld. Maar 
de vernieuwing van de Rade-
makerstraat, die in juli van dit 
jaar begon, begint langzaam 
maar zeker vorm te krijgen. 
In een deel van de straat is de 
nieuwe bestrating al gelegd en 
het gasnetwerk aangepast. Ook 
zijn hier ondergrondse contai-
ners aangebracht waar bewoners 
straks hun glas, papier, plastic 
en textiel in kwijt kunnen. De 
werkzaamheden verplaatsen zich 
gestaag richting Kampweg.

Wirwar
De eerste planning is aangepast 
vanwege de werkzaamheden 

aan het gasnetwerk. En tijdens 
het werk in de Rademaker-
straat diende zich een aantal 
problemen aan. Alco Prins van 
de gemeente Soest: ‘Onder de 
grond lag een onverwachte 
wirwar aan kabels en leidingen, 
waar we zorgvuldig mee moesten 
omgaan. Ook kwamen we de 
fundering van de voormalige 
tramlijn tegen, die ons heel wat 
extra werk heeft bezorgd. Toch 
verwachten we dat volgens  
planning eind november het 
eerste deel van de Rademaker-
straat, inclusief de kruising ter 
hoogte van de Van der Griendt-
laan, klaar is.’

Feestdagen
In overleg met de winkeliers is 
besloten om de werkzaamheden 
vanaf eind november tijdelijk 
stil te leggen. Dat geeft zowel 
winkelend publiek als winkeliers 
de kans om de feestdagen in alle 

rust door te brengen, zonder 
roodwitte afzetting, stapels 
stenen en een openliggende 
weg. De hardwerkende mannen 
van ondernemer Van Asch gaan 
direct na Oud en Nieuw weer 
aan de slag. Prins: ‘Wij excuse-
ren ons voor de overlast, maar 
zien met vertrouwen het eind-

resultaat tegemoet. De opleve-
ring is naar verwachting in april 
volgend jaar.’ •

Vragen of klachten? Neem dan 
contact op met Alco Prins van de 
gemeente Soest. T: (035) 609 3116. 
E: a.prins@soest.nl.

Karin Borgman (Hoofd Projectbureau):
‘Het Masterplan waarmee we 
Soesterberg willen laten groeien, 
is ambitieus. Maar het uitgangs-
punt is helder: dat is de iden-
titeit van het dorp en alles wat 
Soesterberg en omgeving aan 
moois te bieden hebben. Vorig 
jaar zijn we gestart met de Rade-
makerstraat, het evenementen-
terrein en Soesterberg-Noord. 
Daarnaast wordt er op het 
Dorpsplein gebouwd. Inmiddels 
zijn we hard op weg om de rand-
voorwaarden voor de ontwikke-
ling van Campuszone Noord en 
Midden scherp te krijgen. Dat 

is, met de komst van het  
Defensiemuseum en de op 
handen zijnde verkoop van het 
Casino een enorme uitdaging. 
Het Projectbureau, waar ik het 
hoofd van ben, voert de regie 
over de uitvoering van de  
Masterplan-projecten. Samen 
met vijf projectleiders zorg ik 
ervoor dat lopende en toe-
komstige projecten goed op 
elkaar worden afgestemd.  
Daarvoor zijn wij in nauw 
overleg met onder meer de  
provincie en de gemeente Zeist. 
Voor veel Soesterbergers kan 
het niet snel genoeg gaan. En 

dat begrijp ik! Maar helaas 
is er veel tijd nodig om zo’n 
omvangrijk plan concreet uit 
te werken. De gemeenteraad 
beslist uiteindelijk of het plan 
kan worden uitgevoerd op de 
manier die het bestuur voor 
ogen heeft. Ik hoop van harte 
dat de extra bijlage die u in deze 
informatiekrant aantreft meer 
duidelijkheid verschaft. Hoe 
dan ook, binnen nu en twee jaar 
ziet u Soesterberg en omgeving 
zichtbaar veranderen.’ •

T: (035) 609 34 61 
E: k.borgman@soest.nl

Gemeente Soest is hard aan de slag 
met de uitvoering van verschillende 
projecten in Soesterberg. Ook in de 
komende edities van Soesterberg 
In Uitvoering stellen wij graag 
(nieuwe) betrokkenen aan u voor.

Column
Hoezo niks  
te doen?!
Deze column wordt iedere keer 
door iemand anders verzorgd. 
In deze editie: Jerry van Vliet 
van Soesterberg Live.

Een column schrijven? Ja, 
tuurlijk! Ik bulk van de vrije tijd 
en op zaterdagavond ben ik, 
na een week werken, graag 
een saaie huismus. Onder
uitgezakt op de bank, sloffen 
aan, afstandsbediening binnen 
handbereik en hapjes op tafel. 
Een heerlijk Soesterbergs  
zaterdagavondje. Niets van 
dit alles is waar, maar in een 
column mag je schrijven wat je 
wilt. Uit een enquête blijkt dat 
bewoners van Soesterberg de 
groene omgeving waarderen, 
maar ik heb nog nooit een boom 
horen praten of iets gezelligs 
zien doen. De één vindt het 
lekker rustig, de ander noemt 
het saai. Ik zit daar precies 
tussenin. 
 
Ik ben een cultuursnuiver en 
mis het bruisende van een stad 
met zijn kroegen en poppodia. 
De eenzame pianist met zijn 
krakende stem in een bruine 
kroeg; dansen op een reggae
artiest in Tivoli; lekker in het 
gras liggen op een festival. 
Daar houd ik van. 

Eens in de twee maanden 
mogen wij het dorp verrijken 
met Soesterberg Live: ons 
eigen cultureel café in de Time 
Out. Een gezellig drankje, leuke 
mensen en twee bandjes. Wat 
wil je nog meer? Zaterdag 1 
december mogen we weer live. 

Ben je nieuwsgierig, houd je 
van muziek en/of gezelligheid, 
probeer het dan op zijn minst 
een keer. Ben je een saaie pief? 
Kom dan vooral niet. Maar zeg 
dan niet dat hier niets te doen 
is!

Jerry van Vliet

www.soesterberglive.nl

Zo komt de Rademakerstraat er uit te zien: een gezellige en aantrekkelijke winkelstraat,  
overzichtelijk voor winkelend publiek, fietsers en automobilisten. En door de brede trottoirs  
en de sfeervolle boombanken wordt de Rademakerstraat een echte ontmoetingsplek.  
Oplevering naar verwachting: april 2013.
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Tijdlijn
Masterplan

November 2012
Oplevering 1e fase herinrichting 
Rademakerstraat

December 2012
Oplevering herinrichting  
Dorpsplein 

Januari 2013 
Aanvang herinrichting  
Rademakerstraat 2e fase

April 2013
Herinrichting Rademakerstraat 
gereed (onder voorbehoud)

Augustus 2013
Start bouw van het ecoduct 
tussen de Vlasakkers en de 
Oude Kamp 

September 2014
Oplevering nieuw Defensie
museum (onder voorbehoud)

pagina 3in uitvoering

Nieuws van 
het DBT
Dorpsbudget

Het Dorpbeheerteam (DBT) wil 
een veilig, schoon, goed onder
houden en gezellig Soesterberg. 
Daarvoor krijgt het jaarlijks een 
dorpsbudget van de gemeente 
Soest; geld dat is gereserveerd 
om ideeën van bewoners uit te 
voeren die het dorp iets extra’s 
opleveren. De afgelopen jaren 
heeft het DBT al heel wat moois 
gerealiseerd van het dorps
budget. Denk bijvoorbeeld aan 
het buurtbankje bij Gemini, de 
tafeltennistafel bij Mercury, 
ondersteuning en organisatie 
van Burendag en het financieel 
ondersteunen van Halloween of 
knutselactiviteiten met kinderen 
en bewoners van De Heyberg. 
Iedereen mag ideeën indienen.  
U ook! Op  
www.dorpbeheersoesterberg.nl 
leest u hoe dat moet.

Wilt u weten welke activiteiten 
(waaronder ook de activiteiten 
van het DBT) er worden  
georganiseerd in Soesterberg? 
Kijk dan op: 
www.dorpbeheersoesterberg.nl  
en klik op de activiteiten kalender. 

In gesprek met: 
Sandra Canon en 

Anita Vreugdenhil
in Het Soesterdal

Het Soesterdal
Soesterbergers barsten van 
de goede sociale en culturele 
initiatieven. In Het Soester-
dal is daar alle ruimte voor. 
Sandra Ca on van Stichting 
Balans en Anita Vreugdenhil 
van RegioCultuurCentrum 
Idea hebben de handen 
ineengeslagen en willen dat 
deze ontmoetingsplek aan de 
Rademakerstraat optimaal 
gebruikt wordt. 

Maandagmiddag. Buiten schijnt 
een flauw najaars zonnetje 
over de Rademakerstraat waar 
klinker voor klinker wordt 
gewerkt aan een metamorfose 
die de straat nieuw elan zal 
geven. Het Soesterdal bevindt 
zich op nummer 26.  
Toe gegeven. Je loopt er als niets-
vermoedende passant misschien 
zo voorbij, niet wetende dat 
achter de grote glazen ruit een 
schat aan mogelijkheden schuil-
gaat. Vandaag is er bijvoorbeeld 
Nederlandse conversatieles, 
op zondagochtend kun je hier 

Arabische les volgen en één keer 
per maand komen kinderen uit 
het dorp hier met veel plezier 
knutselen. Sandra van Stichting 
Balans: ‘Dat is nog maar een 
kleine greep uit de activiteiten. 
Ook het Vrijwilligerscafé en het 
Cultureel Erfgoed Café vinden 
hier onderdak.’ 

Ruimte benutten
Samen met Anita van Regio-
CultuurCentrum Idea wil 
zij ervoor zorgen dat zoveel 
mogelijk Soesterbergers deze 
ruimte benutten. Maar zónder 
een kant-en-klaar activitei-
tenprogramma aan te bieden. 
Want dat is niet meer van deze 
tijd. Sandra: ‘De ideeën, voor 
jong en oud, komen van de 
Soester bergers zelf. Wij willen 
de mensen graag op weg helpen 
door deze ruimte aan te bieden 
en mee te denken. Laatst wilden 
jongeren hier een film kijken. 
Nou, dat kan. Wij zorgen dan 
voor een groot scherm en een 
paar gezellige  zitzakken.’ 

Culturele projecten
Anita biedt vooral ondersteu-
ning van culturele projecten, 
zoals bij het project Kunst in 
de Wijk en het Inloop atelier 
Soesterberg op iedere dinsdag-
avond. Op die avond komen 
kunstenaars bij elkaar om aan 
hun eigen werk te werken. Ze 
inspireren elkaar. En Soester-
bergse artistiekelingen die hun 
werk willen laten zien, vinden 
in Het Soesterdal een podium. 
Anita: ‘We hebben hier onlangs 
het prachtige werk van René van 
Schie gehad. En in november 
start hier een heel bijzondere 
expositie van de Historische 
Vereniging.’  
Anita hoopt dat zich binnen-
kort een vrijwillige gastvrouw of 
-heer meldt die bezoekers van 
Het Soesterdal wegwijs maakt. 
‘Het Soesterdal moet een plek 
voor iedereen worden, waar je 
kunt samenkomen op een laag-
drempelige manier.’ •

Sandra Canon van Stichting Balans (links) en Anita Vreugdenhil, cultuurconsulent bij RegioCultuurCentrum Idea.

Wilt u uw creativiteit, expertise, 
hobby of kunst met anderen 
delen? U bent van harte welkom 
in Het Soesterdal. Denk bijvoor
beeld aan breiles, lezingen, yoga, 
taalonderricht of activiteiten met 
jeugd en jongeren. Activiteiten 
met een commercieel oogmerk 
zijn uitgesloten. 

Meer weten?  
Neem dan contact op met:
Sandra Canon (035) 609 92 50, 
s.canon@stichtingbalans.nl of 
Anita Vreugdenhil (035) 609 58 17, 
avreugdenhil@ideacultuur.nl.  

Voor beheerzaken kunt u terecht 
bij de zakelijk leider van Stichting 
Balans in Soesterberg:  
Adil Chebli via 06 16 13 33 78. 

Kom maar op 
met uw idee!

Inwonerpanel
Gemeente Soest gaat met een 
Inwonerpanel werken. Dit is 
een groep inwoners (minimaal 
1200) aan wie de gemeente via 
internet vragen wil voorleggen. 
Op die manier krijgt het gemeen-
tebestuur een beter beeld van 
wat er leeft in de lokale samenle-

ving. Tegelijkertijd biedt het de 
inwoners van Soest en Soester-
berg een kans om hun stem te 
laten horen. Aan de hand van 
de onderzoeksresultaten kan de 
gemeente de dienstverlening beter 
afstemmen op de wensen van 
inwoners. Panelleden krijgen 3 

tot 4 keer per jaar een uitnodiging 
om (anoniem) aan een onderzoek 
mee te doen. Dat kost ongeveer 
5 à 10 minuten. Aanmelden doet 
u via www.inwonerpanelsoest.nl. 
Lukt dat niet of heeft u andere 
vragen? Stuur dan een e-mail aan: 
vragen@inwonerpanelsoest.nl. •

‘Een kans om als 
inwoner je stem te 
laten horen’
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Actuele info: www.soest.nl/masterplan 

Verbreding A28 

Toen | Nu | Straks

Tussen Utrecht en Amersfoort 
staat het verkeer regelmatig 
vast vanwege grote drukte op 
de snelwegen. Door de A28 
tussen Utrecht en Amersfoort 
te verbreden, kan het verkeer 
beter doorrijden. De extra 
rijstroken bij Soesterberg 
worden waarschijnlijk begin 
2013 geopend.

Rijkswaterstaat is verantwoorde-
lijk voor de snelwegen in Neder-
land. Om de A28 bij Soesterberg 
te kunnen verbreden, maken zij 
een wegaanpassingsbesluit. Dit 
besluit wordt vastgesteld door 
de Minister van Infrastructuur 
en Milieu. In het besluit staat 
welke maatregelen ze treffen, 
bijvoorbeeld om de geluidsover-
last te beperken. Het definitieve 
besluit wordt eind 2012 ver-
wacht. Pas daarna kunnen de 
rijstroken open. Anderhalf jaar 
geleden maakte de minister al 
het ontwerp-wegaanpassingsbe-
sluit bekend. Tegen dat besluit 
zijn 337 zienswijzen ingediend, 

waarvan 12 uit Soesterberg. De 
gemeente Soest heeft eveneens 
een zienswijze ingediend. De 
gemeente heeft onder andere 
gevraagd het geluidscherm te  
 verhogen. Uit het geluidonder-
zoek dat is uitgevoerd voor het 
wegaanpassingsbesluit blijkt 
echter dat verhoging volgens 
de Wet geluidhinder niet nodig 
is. Ook de luchtkwaliteit blijft 
binnen de wettelijke normen. 
Wel is door Rijkswaterstaat dub-
bellaags ZOAB (‘stiller asfalt’) 
aangelegd. Verder gaan Rijks-
waterstaat en de gemeente in 
overleg over de renovatie van het 

geluidscherm. Eind 2012 publi-
ceert Rijkswaterstaat het defi-
nitieve wegaanpassingsbesluit. 
De gemeente Soest mag daar 
vanwege de Crisis- en Herstelwet 
niet meer op reageren. Bewoners 
die eerder een zienswijze hebben 
ingediend of die niet verweten 
kunnen worden dat zij eerder 
geen zienswijze hebben inge-
diend, mogen nog wel beroep 
instellen bij de Raad van State. 
Zij hebben daartoe dus meer 
mogelijkheden dan de gemeente. 
Meer informatie op  
www.rijkswaterstaat.nl •

Aan het Dorpsplein, begin dit 
jaar nog een kale vlakte, verrezen 
binnen enkele maanden fraaie 
appartementen en ééngezins-

woningen. Op dit moment vindt 
de afwerking plaats zoals tegel- 
en stucwerk, maar straks spelen 
zich hier de levens af van nieuwe 

bewoners. Veel van hen zijn 
afkomstig uit Soesterberg. •

Dorpspaspoort
P.J. van 
Wijkvliet (55)
Als dat de wijkagent niet is.
‘Klopt. Sinds twee jaar ben ik de 
dorpsagent van Soesterberg.’

Geen politiebureau in het dorp?
‘Wel gehad aan het Dorpsplein, 
maar die is gesloten. Voor aan
gifte moeten Soester bergers  
nu naar Soest. Men kiest echter 
vaak voor bureau Zeist, dat 
dichterbij is. De bult tussen 
Soest en Soesterberg blijft  
een hindernis, denk ik.’

En daar wilt u iets aan doen?
‘In elk geval aan het idee 
dat Soesterberg een onder
geschoven kindje zou zijn. Maar 
ik kan hier zelf niet 24 uur per 
dag zijn. Daarom zorg ik dat ook 
mijn collega’s uit Soest zoveel 
mogelijk in Soesterberg  
surveilleren.’

Hoe bent u te bereiken?
‘Via 09008844 waar je even
tueel een terugbelbericht kunt 
achterlaten. Of via email: 
1210@utrecht.politie.nl. Ik heb 
als wijkagent de ondersteuning 
van de burgers hard nodig, 
want de politie kan het niet 
alleen. Bij een verdachte  
situatie altijd 112 bellen.’ •

Spreekuur 
Soesterberg  
met wethouder  
Van Berkel 

Het spreekuur van wethouder 
Jannelies van Berkel vindt 
plaats op woensdag in de 
oneven weken tussen 16.30 en 
17.30 uur in de ruimte boven de 
bibliotheek aan de Rademaker
straat, en één keer per maand 
op woensdag in De Drie Eiken 
aan het Dorpsplein. De eerst
volgende spreekuren zijn op: 

07 november (Bibliotheek)
21 november (De Drie Eiken)
19 december (De Drie Eiken) •

De Oude 
Tempel
Na jarenlange onderhan-
delingen met de eigenaar 
van het gebied De Oude 
Tempel, Steunstichting 
Zorg coöperatie Nederland, 
is overeenstemming bereikt 
over de gezamenlijke ont-
wikkeling van het bosgebied 
achter het kantoor Oude 
Tempel (voorheen Open 
Ankh). Wethouder Harry 
Witte ondertekende maandag 
11 september 2012 de samen-
werkingsovereenkomst. 
Gemeente Soest, de partners 
in het programma Hart van 
de Heuvelrug (o.a. gemeente 
Zeist en provincie Utrecht) 
en de Steunstichting Zorg-
coöperatie Nederland willen 
van dit gebied een groene, 
duurzame, kwalitatief hoog-
waardige woonwijk maken. 
Harry Witte: ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat we hier samen 
iets heel moois zullen neer-
zetten.’ De prachtige oude 
lanenstructuur die nog altijd 
in het gebied te zien is, vormt 
de basis voor het ontwerp van 
de nieuwe Soesterbergse wijk. 
Het bestemmingsplan moet 
naar verwachting eind 2015 
rond zijn, waarna de bouw 
van circa 250 woningen kan 
starten. •

Dorpsplein

Het Dorpsplein in Soesterberg wordt 
heringericht. Door deze werkzaam
heden zijn enkele straten tijdelijk 
afgesloten. Vanaf week 40 wordt het 
Dorpsplein voor een periode van acht 
weken afgesloten.

Rademakerstraat

Vanwege de 1e fase van de herin
richting van de Rademakerstraat in 
Soesterberg is deze afgesloten voor 
doorgaand verkeer. De Rademaker
straat is vanaf week 48 weer open. 
Vanaf week 2 in 2013 wordt de straat  
 

 
 
weer afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Dit in verband met de 2e fase 
van de herinrichting. Deze fase duurt 
tot week 17 van 2013. De winkels in de 
Rademakerstraat blijven bereikbaar.

24 april

13 juni

15 mei

21 juni

1 juni

17 september


