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Nieuwjaarstoespraak Soester Zakenkring 
 
Dames en heren, 
 
 
Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 

Soest. En ook vanavond hoop ik met diegene die ik nog niet eerder ontmoet heb, kennis te 

kunnen maken. Want sinds mijn installatie als burgemeester van Soest heb ik dat vooral willen 

doen. Kennismaken met inwoners, organisaties en met u: ondernemers uit Soest en Soesterberg. 

Nieuwjaarsrecepties en bijeenkomsten als deze zie ik als een kans om elkaar in ieder geval de 

hand te schudden en kort kennis te maken. Zodat we, als we elkaar bij een andere gelegenheid 

tegen komen, elkaars gezicht in ieder geval herkennen en door kunnen praten, in gesprek 

blijven.  

 

In mijn nieuwjaarstoespraak op 2 januari heb ik onder andere gesproken over de veranderingen 

die op ons af komen en wat dat van ons allemaal gaat vragen. U weet misschien dat de 

gemeente er steeds meer taken bij krijgt en dat daarvoor minder geld beschikbaar is. Dat 

betekent, dat onze rol als gemeente weliswaar groter lijkt te worden, maar in werkelijkheid 

kleiner is. De agenda van 2014 staat voor mij dan ook meer dan ooit in het teken van een 

nieuwe rolverdeling. Want door deze ontwikkelingen zien we dat de rol van de overheid en 

daarmee ook van de samenleving, verandert.  We moeten keuzes gaan maken: waar is de 

gemeente nog wel van, wat doen we niet meer? Wanneer en waar doen we een beroep op de 

betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties? 

 

Om die veranderingen met elkaar te doorstaan, is het naar mijn mening essentieel om met 

elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Want als we elkaar kennen, weten wat we aan elkaar 

hebben, wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we samen kunnen bereiken wat we voor 

ogen hebben. Dat geldt op allerlei vlakken en zeker ook voor de samenwerking met de Soester 

en Soesterbergse ondernemers. 
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Nu heb ik begrepen dat wat betreft die samenwerking met ondernemers uit Soest en 

Soesterberg er de afgelopen jaren al een solide basis is gelegd. Er is samen al veel bereikt. Denk 

bijvoorbeeld aan de investeringen van de gemeente in de openbare ruimte en de winkelstraten 

Rademakerstraat en de van Weedestraat, waarmee wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan 

uw economische belangen.  En dat is niet alleen in het voordeel van de inwoners van Soest en 

Soesterberg, maar zeker ook voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente bij toeristen en 

bedrijven die zich aan het oriënteren zijn op een nieuwe vestigingslocatie.  

 

Een ander mooi voorbeeld dat ik in dit kader wil noemen, is het project Platform Onderwijs 

Arbeidsmarkt (POA). Een platform waarin werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeente samen 

nadenken over hoe we een match tot stand kunnen brengen tussen arbeidmarkt en onderwijs. 

Het POA heeft intussen verschillende projecten opgeleverd. Projecten waarin we als gemeente 

niet leidend zijn maar één van de partners.  Ook denk ik dan aan andere initiatieven zoals het 

Soester Maatjesproject waar bij inwoners hun professionaliteit vrijwillig ten dienste stellen aan 

andere inwoners die deze expertise goed kunnen gebruiken.  

En zo zijn er nog wel meer goede voorbeelden te noemen, want er is veel kracht, initiatief, 

kennis en ervaring aanwezig in Soest en Soesterberg wat we niet verloren moeten laten gaan!  

 

In die zin moet het u ook niet vreemd klinken dat we dit jaar wederom samen willen optrekken 

om onze krachten te bundelen. Op die manier profiteren we immers samen van het resultaat. En 

in die samenwerking willen we ook in 2014 blijven investeren, aanscherpen, verbeteren.  Met 

zowel de Soester Zakenkring, de Bedrijven Management Organisatie, het Toeristisch Platform 

Soest, ONS Soesterberg. Maar zeker ook het MKB overleg, de goede contacten met de winkel- 

en bedrijvenkringen en de ondernemers individueel.  Want volgens het CBS is er weliswaar 

sprake van een licht gegroeide consumentenvertrouwen en een kleine daling van de 

werkloosheid, we blijven elkaar uiteraard nodig hebben.  
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Dit geven wij vorm door verschillende activiteiten uit 2013 voort te zetten in 2014. Denk dan 

bijvoorbeeld aan de ondernemersspreekuren, die we dit jaar zullen uitbreiden met een 

bestuurslid van Soest Netwerkt. Zo willen we extra aandacht geven aan de vele Zelfstandige 

Professionals die onze gemeente kent. We gaan experimenteren met welk tijdstip we het best 

tegemoet kunnen komen aan de werktijden van die Zelfstandige Professionals.  

 

Ook organiseren we dit jaar voor de derde keer op rij een congres voor alle ondernemers uit 

Soest en Soesterberg. We hopen weer op een succesvolle bijeenkomst! En in 2014 gaan we op 

verzoek van de gemeenteraad wederom verschillende bedrijven en instellingen bezoeken. Op die 

manier blijven we contact houden met ondernemers en horen we wat er bij u speelt, dat vinden 

we erg belangrijk. De samenwerking binnen de verschillende platforms zetten we voort, zoals 

het Bedrijvenplatform Duurzaamheid. Hierbij kan ik alvast verklappen dat het er op lijkt dat we 

de doelstelling, om in 2015 10 gecertificeerde bedrijven ISO 14001 te hebben, gaan halen!  

 

Voor het economisch beleid staan in 2014 een aantal onderwerpen op de agenda die we dit jaar 

concreet willen uitvoeren. Daarvoor zullen we in het kader van het bundelen van krachten ook 

een beroep op u doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de verbetering van het winkelcentrum Soest 

Zuid. Ook lopen de nota’s voor detailhandel en sociaal-economisch beleid af in 2015. Daarom 

gaan we dit jaar bekijken in hoeverre deze beleidsnota’s nog voldoen aan de eisen van deze tijd 

en waarvoor nieuw beleid nodig is.  

 

Op het gebied van recreatie en toerisme liggen verschillende kansen te wachten. Kansen, die er 

aan bij gaan dragen dat de toerist Soest en Soesterberg nog meer gaan ontdekken. En daar kunt 

u van meeprofiteren. Natuurlijk denken we dan gelijk aan de komst van het Nationaal Militair 

Museum en Park Vliegbasis Soesterberg. Maar daarnaast zijn er met het Toeristisch Platform 

diverse ideeën ontwikkeld die in 2014 en verder vorm kunnen gaan krijgen. Zoals een Soester 
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Paleisrun, een Eemfestival of een activiteit waarbij de cultuurhistorie van de gemeente 

gepresenteerd wordt via een heus zandsculpturenfestival. Tijdens een bijeenkomst die 

binnenkort gaat plaats vinden, wordt de haalbaarheid van deze ideeën besproken en uiteraard 

zullen wij u over het verloop daarvan informeren! 

 

Voor de toestroom van nieuwe bedrijven naar onze gemeente, zijn vorig jaar kavels op de 

Richelleweg bouwrijp gemaakt en in de verkoop gegaan. We zijn ons bewust van de 

economische situatie en dat het daardoor een grotere uitdaging is om bedrijven aan te trekken. 

Maar daar laten we ons niet door uit het veld slaan. Jullie weten immers ook dat de gemeente 

een aantrekkelijk vestingplaats is met genoeg kansen voor bedrijven. Daarom gaan we dit jaar 

meer inzetten op accountmanagement en acquisitie.  

 

Tenslotte wil ik nog stil staan bij de samenwerking op regionaal niveau. Juist omdat Soest en 

Soesterberg niet op zich staan, maar ook de gevolgen ondervinden van landelijke en regionale 

ontwikkelingen, is het belangrijk om ook op regionaal niveau de samenwerking op te zoeken en 

vast te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld al op het gebied van wonen, economische zaken, 

recreatie en toerisme. We zien in die samenwerking bovendien een verschuiving in die 

samenwerking ontstaan. Niet alleen maar afstemmen, maar ook elkaar echt opzoeken. Dit 

gebeurt niet alleen tussen de bedrijfscontactfunctionarissen van de regiogemeenten, maar wat ik 

heb begrepen, ook tussen ondernemers onderling. Dat zie ik als een zeer positieve ontwikkeling 

en versterkt alleen maar mijn gevoel dat we door samen te werken de economische situatie 

waarin wij ons bevinden, het hoofd kunnen bieden. 

 

Kortom: ook voor het komende jaar staan er allerlei mooie, positieve dingen te 

gebeuren in Soest en Soesterberg.  Ontwikkelingen waar we, door er samen voor te 

gaan, met elkaar van kunnen profiteren. Laten we elkaar daarom het beste toewensen 
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en 2014 positief tegemoet gaan. Ik wens u dan ook een heel gezond en voorspoedig 

2014! 

 


