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Zeer geachte leden. 

 
Uw voorzitter was recentelijk veroordeeld tot 3 weken gedwongen medische detentie in het Meander 

Medisch Centrum in Amersfoort en in het UMC in Utrecht. Hij is daaruit inmiddels ontslagen, maakt 

het goed en heeft zijn voorzitterswerk hervat. 

Tijdens zijn afwezigheid hebben de andere bestuursleden zijn taken voortreffelijk waargenomen. 

 

Ik (uw voorzitter) doe aan het begin van deze nieuwsbrief een klemmend beroep op u als leden, om 

moeite te doen om andere Soesterbergse ondernemers die nog geen lid zijn van ONS er toe te        

bewegen om zich aan te sluiten bij het Ondernemers Netwerk Soesterberg. 

Er gebeurt momenteel veel dat in het belang is van Soesterbergse ondernemers en er staat nog veel 

meer te gebeuren. Het ONS bestuur is daar nauw bij betrokken, heeft korte lijnen met het College 

van Burgemeester en Wethouders van Soest, met de projectleiders van het Masterplan en met be-

stuurders en projectleiders van de Provincie Utrecht. 

 

Het bestuur werkt hard om te proberen Soesterberg voor ondernemers en bewoners zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. Alle bestuurders doen dat pro deo. 

Wij vinden het dan ook moeilijk verteerbaar dat wij, direct of indirect, van ondernemers die geen lid 

van ONS vernemen dat zij het uitstekend vinden wat ONS doet, maar dat dit ook wel gebeurt zonder 

dat zij zelf lid zijn. 

Wij kunnen versterking van ons ledenbestand heel goed gebruiken. Wijs degenen die nu nog, te wei-

nig solidair, buitenstaanders zijn, de weg naar onze website www.ons-netwerk.nl 

Daar is naast  een inschrijfformulier voldoende informatie te vinden over hetgeen ONS doet. 

Wij rekenen op uw hulp!! 

 

Een kleine commissie, bestaande uit enkele bestuursleden en enkele Soesterbergse ondernemers is al 

enige maanden bezig om een visie te ontwikkelen op en plannen te maken voor de vormgeving van 

een corridor die de – ook optische – verbinding moet vormen tussen het Nationaal Militair Museum en 

de dorpskern.  

 



Daarbij denkt deze commissie ook goed na over mogelijkheden om Soesterberg toeristisch sterker op 

de kaart te zetten en te laten profiteren van het te verwachten grote aantal bezoekers van de      

vliegbasis. 

Het bestuur van ONS en deze commissie nodigen het College van Burgemeester en Wethouders van 

Soest uit om in de eerste helft van september naar Soesterberg te komen om daar kennis te nemen 

van de visie van ONS op de ontwikkeling van de genoemde corridor en op de versterking van       

Soesterberg in toeristisch opzicht. 

 

Noteert u alvast de datum van woensdag 17 september in uw agenda. Van 16.00 tot 18.00 uur ont-

vangt de ABN AMRO Bank, op initiatief van het ONS bestuur, Soesterbergse en Soester ondernemers 

in restaurant de Soester Duinen. En dat niet alleen voor een borrel. 

 

Niemand minder dan Joop Wijn, voormalig staatssecretaris van Financiën en huidig lid van de raad 

van bestuur van ABN AMRO zal dan en daar zijn licht doen schijnen op de economische situatie waar-

in ons land zich bevindt en over de, de dag daarvoor verschenen, Miljoenennota. 

Van harte aanbevolen. 

 

Ik wens u allen een goede en in alle opzichten zonnige zomervakantie toe. 

 

Voor het bestuur, 

 

Rob Tuizenga, voorzitter. 

 

6 juli 2014. 
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