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Nieuwjaarstoespraak Kees Wantenaar, voorzitter Soester Zakenkring  
Datum: vrijdag 10 januari 2014 

 
Beste dames en heren van het college van burgemeester en wethouders, afgevaardigden van de 
diverse gemeenteraadfracties en ambtenaren van de gemeente Soest, de Kamer van Koophandel, 
VNO-NCW, andere genodigden en uiteraard de leden van de Soester Zakenkring.  

Namens het bestuur van de Soester Zakenkring heet ik u hartelijk welkom op deze, voor zover mij is 
ingefluisterd, een van de leukere nieuwjaarsbijeenkomsten aan het begin van het jaar 2014. Fijn dat 
u met zo velen gekomen bent.  
Dames en heren, velen van u zien een nieuw gezicht voor u staan en mogelijk bent u nieuwsgierig 
wat dat voor de Soester ondernemers en de plaats Soest gaat betekenen.  

Een belangrijkste ambitie is: verbinden, ‘de boel bij elkaar houden’. Die term is van Joop den Uyl, die 
hiermee doelde op het versterken van de samenhang in een samenleving die steeds verder 
fragmenteert. Ik geloof heel erg in een gezamenlijke toekomst waarin mensen zich kunnen 
ontplooien en ontwikkelen. Dat is voor mij des te belangrijker in een samenleving waarin 
desintegrerende sociaal-culturele en sociaal-economische krachten aan het werk zijn. Juist nu! 

In de uitnodiging voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst stond als eerste zin: 
‘Alleen of samen? 
Wilt u snel gaan, ga alleen. 
Wilt u ver gaan, ga samen!  
De eerste aanzet om in 2014 in zakelijk opzicht samen te gaan beleven is 10 januari, wanneer de 
leden en genodigden van ondernemend Soest  elkaar de hand drukken en op ongedwongen wijze 
een toost uitbrengen op een voorspoedig 2014’. 

Dat de nieuwjaarsbijeenkomst van de Soester Zakenkring opnieuw een feestje van jewelste is en dat 
zakelijk en politiek Soest elkaar graag aan het begin van dit nieuwe jaar  willen ontmoeten, blijkt wel 
uit het aantal aanmeldingen.  

Als nieuwe voorzitter van deze bloeiende ondernemersclub weet ik nog lang niet alles maar ik vraag 
me de volgende drie punten af: 
1.  heeft het aantal aanmeldingen te maken met het gegeven dat het altijd goed toeven is bij de 
eerste bijeenkomst van de Zakenkring? 
2. Heeft de huidige economische situatie ermee te maken?  
3. Wilt u uw collega’s ontmoeten om samen of verder  te gaan?  
Ik ga er gemakshalve vanuit dat het een combinatie van bovengenoemde factoren zal zijn. 

Terugkomend op punt 1: het is fraai dat het aantal aanmeldingen elk jaar stijgt. Fraai is ook dat in 
weerwil van het economisch getij het aantal leden van de Soester Zakenkring stabiel blijft. En ook is 
het fraai dat u weet dat deze avond  in restaurant De Soester Duinen opnieuw uitstekend wordt 
verzorgd. Het natje en droogje zijn hier in goede handen. Na mijn praatje zult u dat ongetwijfeld 
beleven. 

Punt 2: economie. Natuurlijk is het geen nieuws als ik u vertel dat de economie er de laatste jaren 
niet rooskleurig uitziet. Maar er gloort zicht aan het einde van de tunnel!   

Uit de diverse media heb ik een aantal positieve quote’s verzameld: 
 

 We zitten op een omslagpunt van krimp naar herstel. 

 Er komt herstel voor Nederlandse economie. 

 We zijn het afgelopen jaar iets uit de recessie geklommen: 0.1%. 

 Premier Rutte zei eind november dat er licht gloort aan de economische horizon. 

 2014 wordt een groei van 0,5 % verwacht. 

 De huizenmarkt staat op een kantelpunt; de huizenprijzen dalen na 3 jaar crisis, niet verder. 

 Nederlandse inkoopmanagers zien het echt zitten: industrie leeft op . 



2014-01-10 - Nieuwjaarstoespraak Kees Wantenaar  Pagina 2 van 3 
 

 Volgens Job Swank van de Nederlandse Bank krijgt de consument weer geld in de knip.  

 De koopkracht neemt volgend jaar voor het eerst in jaren niet verder af en stijgt in 2015 zelfs tot 
2,5 %.  

 Het herstel van volgend jaar wordt sterk gevoed door de uitvoer.  

 Vanaf volgend jaar wordt een bescheiden groei gezien van bedrijfsinvesteringen. 

 De vacatures en uitzenduren stijgen weer licht, terwijl het aantal ontslagaanvragen iets daalt.  
 

Of het er mee te maken heeft weet ik niet maar het is wel aardig om in dit verband te vertellen dat 
de gemeente Soest afgelopen jaar is uitgeroepen tot beste gemeentelijke werkgever van Nederland! 
De Soester Zakenkring, als overkoepeling van alle bedrijvenkringen in de gemeente Soest en een van 
de grotere in de regio, kan beamen dat samenwerking met het gemeentelijk apparaat de laatste 4 
jaar uitstekend was; dat, waar mogelijk, door het college en de raad alle medewerking is verleend om 
meer bedrijvigheid in onze fraaie gemeente te bewerkstelligen. Door de gemeente zijn veel positieve 
zaken gerealiseerd voor de ondernemers zowel qua inrichting van de bedrijventerreinen als de 
winkelgebieden. 
 
De Soester Zakenkring vertegenwoordigt bijna 100% van de bedrijven in Soest via allerlei 
brancheverenigingen en speelt daarmee een belangrijke rol in het economisch veld in de regio via 
diverse overleggen. Al die organisaties staan voor het verbeteren van werk en werkgelegenheid. 
 
Alle positieve geluiden ten spijt heeft de Soester Zakenkring voor 2014 toch ook de nodige wensen 
voor en door ondernemend Soest richting de gemeente: 

 We moeten met de gemeente zoeken naar nog meer samenwerking met regionale partijen op 
velerlei gebied. Vooral als de gemeente het voortouw neemt, dan volgen wij vanzelf. Maar ook 
samen zou je dat kunnen gaan doen. Kom maar op. 

 Meer samenwerking zal op den duur leiden tot minder kosten en daardoor kan dan weer meer 
gedaan worden voor minder geld.  

 Er staan ons uitdagingen te wachten met het gebruik van bedrijfsruimtes, kantoren en 
winkelgebieden. Doordat we steeds meer digitaal gaan werken, zullen kantoren flexibel ingericht 
moeten worden en moet er gezocht worden naar bedrijven die in Soest willen produceren en 
waardoor die bedrijven dan weer werkgelegenheid brengen en de bedrijventerreinen gevuld 
houden. 

 Komende jaren zullen we meer behoefte hebben aan een snellere verwerking van verzoeken om 
vergunningen voor allerlei zaken. 

 Ga op zoek naar bedrijven die zich in Soest willen vestigen. 

 Bevorder  toerisme en recreatie. Beide zijn belangrijk voor de Soester economie. De prachtige 
omgeving van Soest biedt volop kansen. Invulling va n vrije tijd wordt meer een meer een 
belangrijk aspect van onze samenleving. Wij steunen daarom ook het Toeristisch Platform Soest 
en hopen dat de gemeente hierin aan zal blijven meewerken. 
 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. heeft de Soester Zakenkring in het 
voorjaar van 2013 aan alle fracties een ondernemers’ wensenlijst gestuurd. 
Enkele speerpunten waren en zijn nog steeds van kracht: 

 Geef ruimte en aandacht voor/aan ondernemingen; groot, klein en Zelfstandige Professional. 

 Schaf overbodige vergunningen en regels af en handel bouwvergunningen sneller af en sta open 
voor alternatieven. 

 Bevorder goedkope woningen om o.a. starters in Soest te houden. 

 Opnieuw onderzoek naar de mogelijkheden voor een ondernemersfonds voor de twee  
bedrijventerreinen en de vijf winkelcentra. 

 Voer het Masterplan Soesterberg zo uit dat alle partijen zich hierin kunnen vinden: actieve 
besluitvorming en samenwerking; zorg voor achterblijvende ondernemers op Soesterberg-
Noord; daadkracht en realisatie met de bestemmingsplannen; start in 2014 met realisatie van 
overkluizing; bevorder leefplezier voor inwoners en toeristen. 

 Voor Zelfstandige Professionals:  stimuleer en faciliteer kleinschalige bedrijvigheid in 
woonwijken; faciliteer een ‘Ondernemerscentrum’ in Soest op een centrale plek; stel specifieke 
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fondsen beschikbaar voor het MKB Soest voor het uitvoeren van projecten die de economie van 
Soest stimuleren; maak gebruik Soester ondernemers; ondersteun, waar nodig, deze groep. 

 Houdt de Bedrijven Management Organisatie Soest in stand. 

 Tenslotte ziet het bestuur van Winkelcentrum Soest-Zuid zeer graag dat in 2014 hun gebied, net 
als de fraai opgeknapte Winkelpromenade Soestdijk, gerevitaliseerd wordt.   

We hopen dat het nieuwe college en de nieuwe raad ook in hun programma veel van onze 
speerpunten wil opnemen en actie zal ondernemen om hetgeen wat wordt beloofd ook uitgevoerd 
zal worden. Want als de bedrijven beter kunnen presteren, dan hebben ze meer mensen nodig en 
dan volgt vanzelf alles wat daarbij hoort. Als alles gaat zoals we nu verwachten zal de bedrijvigheid 
wel weer op gang komen en moeten we uitgaan van een flexibele arbeidsmarkt 

 
Met andere woorden: houd veel aandacht voor het bedrijfsleven. De Soester ondernemers zijn de 
motor van de economie. Als de ondernemers het goed doen, komt de rest vanzelf. 
 
Wethouder  Yvonne Kemmerling die verantwoordelijk is voor middelen, werk en inkomen, 
bestuurlijke vernieuwing en economie liet onlangs in de Kleine Soester optekenen dat Soest een 
grote variëteit aan ondernemers heeft en dat hoe Soest ervoor staat mede bepaald wordt door de 
ondernemers. 
Laten we met elkaar hopen en ons inzetten zodat de opmerkingen van de wethouder bewaarheid 
zullen worden.  De Soester Zakenkring staat ook in 2014 de Soester ondernemer graag ten dienste. 
 
Naast alle overleggen die de Soester Zakenkring heeft in het belang van de Soester ondernemer,  
zullen we ook dit jaar leuke zaken realiseren. Niet alleen leuk maar zelfs ook leerzaam. 
Ik noem er enkele: circa 5 lunchbijeenkomsten waarin het lokaal samenwerken en lokaal verbinden 
centraal staan; lunch- of dinerbijeenkomsten verzorgd in samenwerking met lokale leden; de alom 
gewaardeerde  Haringparty Soest-Baarn, die inmiddels tot een van de grotere van Nederland 
behoort; de 7e Golfdag van de Soester Zakenkring  in samenwerking met de Rabobank Soest Baarn 
Eemnes; in samenwerking met de gemeente Soest de verkiezing van ‘De Ondernemer van het Jaar’. 
U kunt dit alles volgen op de meer dan actuele website van zakelijksoest.nl . 
 
Misschien denkt u dat ik punt 3 (wilt u uw collega’s ontmoeten?) van het begin van mijn praatje ben 
vergeten. Nee, dat ben ik niet. Want ik ga ervan uit dat u juist deze avond wilt aangrijpen om uw 
collega-ondernemer te zien of te spreken of met hem of haar een hapje wil gaan eten of een drankje 
drinken. U krijgt daar tot twaalf uur middernacht alle gelegenheid voor.  
Ik wens u veel genoegen daarbij. 
 
Tot slot. 
Laat het afgelopen jaar een opstap zijn om na te denken,waar het in 2014 werkelijk om gaat.  
Laat 2014 een jaar worden waarin we samen strijden voor een eerlijker en betere samenleving, 
waarin niemand wordt afgeschreven en dat we naast en bij elkaar staan in plaats van tegenover 
elkaar. Want, hoe donkerder het is, hoe duidelijker je het lichtpuntje in de verte ziet. 
 
Een weg zonder bochten biedt zicht op wat komen gaat.  
Dat de weg naar het komende jaar voor u en uw naasten zicht mag bieden op een gezond, vitaal en 
met elkaar een inspirerend 2014. 


