
pagina 1in uitvoering

In oktober 2013 heeft de 
gemeenteraad de kaders vast-
gesteld voor de ontwikkeling 
van het Evenemententerrein, 
het naastgelegen paarden-
weitje en een nieuwe sociaal 
culturele voorziening. Maar er 
is sinds 2013 iets veranderd. Is 
het zinvol het plan op dezelfde 
manier voort te zetten?

Volgens het eerdere raadsbesluit 
komen er op het evenementen-

terrein een plein, huurwoningen 
van Portaal, een sociaal culturele 
voorziening en aan de zuidzijde 
eengezinswoningen (koop). 
Op de plek van de paardenwei 
komt een manifestatieterrein 
waar (als het vriest) een ijsbaan 
kan worden aangelegd. Aan 
het Odijkplein kan bebouwing 
komen die een centrumfunctie 
ondersteunt, zoals een medisch 
centrum. Zo staat het ook in het 
voorontwerpbestemmingsplan 

dat in september en oktober 
2014 ter inzage lag. Maar inmid-
dels hoeven sommige partijen 
die een plek zouden krijgen 
in die nieuwe sociaal culturele 
voorziening, niet meer zo nodig 
te verhuizen omdat De Linde als 
huisvesting prima bevalt. Het 
college wil hen graag de moge-
lijkheid bieden om gebruik te 
blijven maken van De Linde 
zodat zij hun activiteiten voort 
kunnen zetten. Daarnaast wil 

Portaal minder huurwoningen 
bouwen nu de Drie Eiken gaat 
renoveren in plaats van verhui-
zen. En niet iedereen is blij met 
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Contact met 
het College 
Wilt u iets bespreken met de 
burgemeester of één van de 
wethouders? U bent van harte 
welkom om een afspraak 
te maken via het bestuurs-
secretariaat (035) 609 35 11. •

Krijgt het evenemententerrein 
een andere invulling?

Crea is hot!

Het is helemaal in: haken, breien 
en knutselen. Vond je het altijd 
al leuk? Dan zat je al goed bij het 
Dorpbeheerteam (DBT). Heb je 
‘crafting’ (zoals het tegenwoordig 
ook wordt genoemd met een 
hip Engels woord) net ontdekt, 
kijk dan snel op de activiteiten-
kalender van het DBT. Iedere 
maand organiseert het DBT een 
knutselmiddag voor kinderen, een 
knutselavond voor jongeren en 
een haak- & breicafé. 
www.dorpbeheersoesterberg.nl • Inspraakreacties en actuele ontwikkelingen: stof tot nadenken 

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3

Lees verder op pagina 2 >



pagina 2 in uitvoeringpagina 2 in uitvoering

Wat mag er in de toekomst wel en niet? 

Start inspraak Soesterberg-Noord
Er is een nieuw bestemmings-
plan in de maak voor Soes-
terberg-Noord. Hierin staat 
hoe het woon-werkgebied er 
in de toekomst uitziet en wat 
voor functies percelen mogen 
hebben. Bijvoorbeeld wonen 
of bedrijvigheid. In mei en 
juni kunt u laten weten of u 
iets zou willen veranderen aan 
de eerste versie van het nieuwe 
bestemmingsplan (het voor-
ontwerp). 

We zijn wettelijk verplicht 
bestemmingsplannen eens in de 
10 jaar te actualiseren. Daarmee 
kunnen we ontwikkelingen 

mogelijk maken. Én we moeten 
dan alle actuele landelijke regel-
geving meenemen. 

Fijner wonen
Als je in Soesterberg-Noord 
naar die ontwikkelingen kijkt, 
dan gaat het eigenlijk om twee 
dingen:
-  We willen het gebied aantrek-

kelijker maken als woongebied: 
meer nadruk op prettig wonen 
en minder milieuhinder van 
bedrijvigheid. Ook hebben we 
een aantal percelen aangekocht 
die we willen omzetten van 
bedrijven naar woningen.  

-  Daarnaast willen we dat 

Soesterberg-Noord mooi gaat 
aansluiten op de woningen die 
in de toekomst op de vliegbasis 
worden gebouwd. 

Minder geluid
Volgens landelijke wetgeving 
produceren sommige bedrijven 
in Soesterberg-Noord nu teveel 
geluid. Die bedrijven moeten 
het geluidsniveau omlaag 
brengen. Het is de verantwoor-
delijkheid van de bedrijven zelf 
om aan de landelijke regels te 
voldoen. We willen als gemeente 
echter meer nadruk leggen op 
wonen. Daarom brengen we de 
geluidsnorm verder terug dan 

wettelijk verplicht. Dit vraagt 
nog een stapje extra van bedrij-
ven. Dankzij de zogenoemde 
Crisis- en herstelwet kunnen we 
hiervoor samen met bedrijven 
een goede oplossing zoeken. 

Inspraak en informatie
De bewoners en bedrijven in 
Soesterberg-Noord hebben een 
informatiebrief ontvangen over 
het nieuwe bestemmingsplan. 
En er is een informatieavond op 
22 april. In mei wordt het voor-
ontwerpbestemmingsplan offici-
eel ter inzage gelegd en kunnen 
alle belanghebbenden gedurende 
zes weken een inspraakreactie 
indienen. In die periode is er 
nog een extra informatieavond. 
Daarna wordt met alle reacties 
gekeken of het voorontwerp 
moet worden bijgesteld. Als dat 
gedaan is, wordt de tweede versie 
van het plan (het ontwerpbe-
stemmingsplan) opnieuw ter 
inzage gelegd. Belanghebbenden 
kunnen ook voor de tweede 
versie weer laten weten wat ze 
ervan vinden. •

het nieuwe manifestatieterrein 
blijkt uit inspraakreacties. Ook 
de IJsvereniging ziet die locatie 
niet echt zitten. Daarom wordt 
nu bezien of we nog wel hele-
maal op dezelfde voet verder 
moeten. 

Eengezinswoningen wel door
Bewoners van de woningen 
langs de Kampweg maken zich 
zorgen over de impact van de 
nieuwe eengezinswoningen op 
hun woongenot. Het college 
vindt dat de woningen goed zijn 
overwogen en blijft bij de keuze 
voor eengezinswoningen aan de 
zuidzijde van het terrein. Het 
college verwacht een kwaliteits-
impuls voor het hele gebied 
maar vindt het wel belangrijk 
dat de  bouwer in overleg met 
omwonenden oplossingen zoekt 
om waar mogelijk tegemoet te 
komen aan bezwaren.

3 alternatieven
Een eventuele verandering 
gaat over de sociaal culturele 

voorziening, het manifestatie-
terrein en de woningbouw van 
Portaal. Op het bestaande plan 
hebben we vanuit de gemeente 
drie alternatieve denkrichtingen 
onderzocht:
1.  Geen sociaal culturele voor-

ziening op het Evenemen-
tenterrein en minder sociale 
huurwoningen. In plaats 
daarvan meer koopwoningen. 
Het plein en het manifesta-
tieterrein blijven dan in de 
plannen opgenomen. 

2.  Geen sociaal culturele voor-
ziening op het Evenemen-
tenterrein en geen sociale 
huurwoningen maar uitslui-
tend een nieuwe ijsbaan die 
qua omvang vergelijkbaar is 
met de bestaande ijsbaan. Er 
is dan geen apart manifesta-
tieterrein nodig.

3.  Geen sociaal culturele voor-
ziening op het Evenementen-
terrein en minder huurwo-
ningen. In plaats daarvan iets 
meer koopwoningen en een 
groter en groen plein (‘brink’) 

waar activiteiten kunnen 
plaatsvinden en bij vorst een 
kleine ijsbaan kan worden 
aangelegd. 

De voorkeur van het college 
gaat uit naar denkrichting 3.

Ideeën uit het dorp
Wethouders Janne Pijnenborg 
en Jannelies van Berkel hebben 
gesproken met enkele bewoners 
rond het evenemententerrein 
over de wensen van de bewoners. 
En er is de afgelopen maanden 
ook regelmatig contact geweest 
met het OndernemersNetwerk 
Soesterberg (ONS), Stichting 
Dorpshuis en de IJsvereniging 
over hun ideeën. De IJsver-
eniging wil graag het huidige 
Evenemententerrein behouden. 
In de visie van Stichting Dorps-
huis blijft het hele Evenemen-
tenterrein groen, komen er 
geen woningen en wordt op de 
huidige plek een nieuw evene-
mententerrein gerealiseerd met 
een nieuwe ijsbaan. ONS wil 
graag een ‘dorpsbrink’. Hoewel 

de ideeën inhoudelijk verschil-
len, wil iedereen Soesterberg 
aantrekkelijker maken. Voor 
de bewoners én voor bezoekers 
die bijvoorbeeld een fietstocht 
maken of naar het Nationaal 
Militair Museum of Park Vlieg-
basis gaan. 

Bespreking door gemeenteraad
Naar verwachting bespreekt de 
gemeenteraad dit onderwerp in 
april (nog niet bekend op het 
moment dat deze uitgave werd 
gedrukt; u vindt de datum en 
tijd op www.soest.nl). U bent 
van harte welkom bij de verga-
deringen van de gemeenteraad.  
Wilt u inspreken? Neemt u dan 
contact op met de griffier:  
(035) 609 34 92 of 
postbus2000@soest.nl • 

Soesterberger 
aan het woord
Gerrit de Jong 
(49)

UNIEK. Het NMM noemt 
hij ‘uniek voor Soest en 
Soesterberg’. Gerrit de Jong 
woont sinds 1996 in Soes-
terberg. Hij is getrouwd en 
heeft twee kinderen. Hij 
werkt in de beveiliging. En 
hij meldde zich aan als vrij-
williger bij het Nationaal 
Militair Museum. 

‘Ik heb iets met de Tweede 
Wereldoorlog. Daarom 
bezocht ik regelmatig het 
oude Militaire Luchtvaart 
Museum. Alleen, of met 
mijn zoon. Hij heeft dezelfde 
fascinatie als ik. Toen zag ik 
ineens de oproep en na een 
geweldig leuk kennisma-
kingsgesprek werd ik aan-
genomen. Ik werk nu zo’n 
zeven dagdelen per maand 
als gastheer, ontvang de 
bezoekers, beantwoord hun 
vragen en wijs ze de weg 
in het museum. Daarnaast 
ben ik lid van het bedrijfs-
hulpverleningsteam in het 
museum en begeleid ik de 
kinderfeestjes. Alles is even 
leuk. Vooral de reacties 
van de mensen. Zo sprak 
ik laatst een man in een 
rolstoel die nog aan de 
restauratie van de Fokker 
D7 had meegewerkt. Hij 
was ontroerd en we hebben 
een half uur zitten praten. 
We mogen trots zijn op 
dit museum. Bezoekers 
staan soms in rijen van 
30, 40 meter te wachten 
tot ze naar binnen mogen. 
Ze vinden het fantastisch. 
En omdat er zoveel te zien 
is, komen ze gewoon een 
dagje terug.’ •

Sociaal cultureel 
in De Linde

Inspraak in mei 
en juni 2015 

Vervolg: Krijgt het evenemententerrein 
een andere invulling?
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Oostelijke 
ontsluiting 
bijna klaar

Er wordt nog druk gewerkt aan 
de oostelijke ontsluiting. Ook 
wel de Verlengde Tempellaan 
zoals de weg straks gaat heten. 
Toen er gewerkt werd achter 
het terrein van Smink had 
verkeer nauwelijks overlast. 
De afgelopen weken zijn we 
echter bezig geweest met de 
aansluiting op de bestaande 
wegen. Met als gevolg tijdelijk 
eenrichtingverkeer. Maar het 
eind van de werkzaamheden is 
in zicht. In juni is het werk klaar 
en op 9 juni gaan we de weg 
‘officieel’ openen samen met 
de bewoners en ondernemers 
uit Soesterberg-Noord. •

De drukke N237 doorsnijdt nu Soes-
terberg en deelt het dorp in tweeën. 
Maar dat willen we eigenlijk niet. 
Het zou fijn zijn als kinderen vanuit 
Soesterberg-Noord op de fiets naar 
school kunnen, zonder de drukke weg 
over te steken. En een ontspannen 
wandelingetje in het park is ook mak-
kelijker als je er zo naartoe loopt. 

Daarom gaat de provincie eind dit 
jaar de weg tot wel zes meter omlaag 
brengen. En over de weg komt een 
overkapping. Het wordt een soort bak 
met een dak. Op een informatiebijeen-
komst op 29 januari lieten de provincie 
en de aannemer zien wat er precies 
gaat komen. De onderdoorgang krijgt 
een ‘dak’ van 210 meter lang. Dit loopt 
van de Veldmaarschalk Montgomery-
weg tot en met de Postweg. Die twee 
wegen worden doorgetrokken over 
het dak heen. Zo wordt het dorp écht 
één geheel. 

Start eind 2015
De werkzaamheden beginnen eind 
2015 en zijn rond de zomer van 2016 
klaar (onder voorbehoud van de 
procedures die nog lopen). De aan-
nemer (de combinatie Van Hattum 
en Blankevoort/KWS ) probeert de 
overlast voor omwonenden zoveel 
mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld 
door niet te heien. 

Uw ontwerp op de wand?
Langs de wand komen vier panelen 
van 2 meter breed en 3 meter  hoog 
waarvoor inwoners van Soesterberg 
een ontwerp mogen maken. Het 
thema is ‘Wegh der Weegen’, als 
verwijzing naar de historie van de 
Amersfoortseweg die terug gaat tot 
omstreeks 1647 (kijk voor inspiratie op 
www.wderw.nl).
Heeft u een leuk idee? Maak een 
schets met een korte toelichting en 
stuur die vóór 30 april naar de  
aannemer:  
Combinatie Van Hattum  
en Blankevoort – KWS Infra,  
Postbus 2075, 2002 CB Haarlem,  
t.a.v. Prijsvraag N237 of mail naar 
prijsvraagN237@gmail.com.
Uit de inzendingen wordt samen 
met de Stichting Wegh der Weegen 
een winnaar gekozen. Het winnend 
ontwerp wordt aangebracht op de 
wand van de onderdoorgang. En de 
winnaar mag zijn/haar ontwerp zelf 
onthullen. •

Hypsos blijft!
Hypsos blijft in Soesterberg. Het 
bedrijf zit al heel lang in Soes-
terberg-Noord. Omdat we dat 
gebied een mooier woongebied 
gaan maken, zou Hypsos gaan 
verhuizen. Maar waarheen? Dat 
werd in januari duidelijk. Naar 
de Centurionbaan op het nieuwe 
bedrijventerrein Richelleweg. 

Wethouder Yvonne Kemmer-
ling is blij: “Dit mooie bedrijf is 
al lang verbonden aan het dorp. 
De werkgelegenheid die zo’n 

bedrijf biedt, is erg waardevol. 
Natuurlijk span je je dan in om 
een bedrijf te behouden. Het 
wordt een prachtig visitekaartje 
voor het bedrijventerrein aan de 
Richelleweg”.

Hypsos is een bedrijf met vesti-
gingen en opdrachten over de 
hele wereld. Ze maken inrichtin-

gen voor bijvoorbeeld beurzen, 
musea en winkels. Dat ze iets 
fraais kunnen bouwen, blijkt 
ook wel uit het nieuwe pand dat 
bij de entree van het bedrijven-
terrein komt. De bouw is deze 
maand gestart. •

Energiezuinig Soesterberg
Woningcorporatie Portaal 
doet samen met bouwbedrijf 
BAM mee aan het landelijke 
project De Stroomversnelling. 
Huizen worden zo gereno-
veerd, dat ze een stuk com-
fortabeler en energiezuiniger 
worden. In Soesterberg gaat 
het om 109 eengezinswonin-
gen aan de Buys Ballotlaan, 
Prof. Lorentzlaan, Simon 
Stevinlaan, Plesmanstraat en 
Fokkerstraat. 

Veertig woningen hebben al 
‘een warme jas’ gekregen.  
Letterlijk, zo blijkt uit een 
informatiefilm op  
www.destroomversnelling.net. 
De zogeheten warme jas bestaat 
namelijk uit nieuwe isolerende 
gevels die tegen de bestaande 
gevels zijn gezet. Over het 
bestaande dak is een geïsoleerd 
dak met zonnepanelen aange-
bracht. Alles gaat voortaan elek-
trisch, ook het koken. Oudere 
keukens, badkamers en toiletten 
zijn gemoderniseerd. ‘Ik ben er 
heel blij mee’, zegt een Soester-
bergse in hetzelfde filmpje. ‘We 
hebben een schitterende nieuwe 
keuken en die badkamer, met 
die glazen wanden, is werkelijk 
prachtig.’ 

Door de zonnepanelen kan 
het huis in principe in zijn 
eigen energie voorzien. Stefan 
Gradisen, woordvoerder van 
Portaal: ‘De bewoners betalen 
hun energierekening voortaan 
aan Portaal, die de vernieu-
wing gedeeltelijk financiert. 
De bewoner krijgt daar een 
eigentijdse, gezonde en com-
fortabele woning voor terug. 
En de woonlasten blijven 
stabiel. Gebruikt de bewoner 
minder energie, dan wordt hij 
gecompenseerd.’ 

In 2015 worden er nog 69 
woningen aangepakt. Over de 
planning ontvangen bewoners 
bericht van Portaal. Zij kunnen 
tijdens de werkzaamheden in 
hun huis blijven. ‘We zorgen 
ervoor dat het dagelijkse leven 
gewoon door kan gaan.’ •

Vanuit de gemeente zijn we heel blij met dit duurzame initiatief van Portaal. 
We hebben de realisatie een beetje extra kunnen ondersteunen door in 
goede samenwerking de vergunningprocedure te verkorten. 

Soest steunt stroom versnelling

Visitekaartje voor Richelleweg

Renovatie 
Banninghal

Deze maand is de renovatie 
van de Banninghal gestart. 
Er wordt eerst gewerkt aan 
nieuwe kleedkamers, douches 
en kantine. De 2e fase (de 
renovatie van de sportza-
len) begint 2 juni. Voordat 
het nieuwe sportseizoen en 
schooljaar weer beginnen is 
de renovatie klaar! • 

Dorpsmarkt

In september organiseren we 
weer een dorpsmarkt. Dan 
praten we u weer helemaal bij 
over alle ontwikkelingen. In de 
volgende ‘In Uitvoering’ laten 
we u weten waar en wanneer 
de volgende dorpsmarkt 
precies wordt gehouden.  • 

12 spitsbussen 
per uur naar 
Utrecht

Wist u dat er vanaf 13 april 
twaalf keer per uur een spits-
bus vanaf P+R Soesterberg 
naar De uithof en Rijnsweerd 
rijdt? En dat deze bussen bij file 
over de vluchtstrook mogen 
zodat de rit naar De Uithof 
maar zo’n 9 minuten duurt? 
Door op de stopknop bij de 
halte te drukken kunnen er nu 
drie spitslijnen in plaats van 
één bij de halte in Soesterberg 
stoppen.  • 

Veilig oversteken 
tussen dorpshart 
en Noord
Een bak met een dak 

Eigentijds, gezond 
en comfortabel 
wonen
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Dorpspaspoort
Desiree 
Leereveld (27)
Waar kent Soesterberg  
jou van?
‘Waarschijnlijk van Het Wapen 
van Soesterberg, het café-
restaurant aan de Rademakers-
traat dat ik nu vijf jaar met mijn 
vriend en schoonouders run. 
Of van het schoolplein, onze 
dochter zit op de St.-Carolus-
school. Verder ben ik actief in 
het Oranjecomité. Ik houd van 
organiseren. Met Koningsdag 
verhuren we straks maar liefst 
140 kramen voor de vrijmarkt. 
Top!’

Hoe gaat het met het Wapen?
‘Heel goed. Ik was pas 22 toen 
ik aan dit avontuur begon, maar 
heb er geen seconde spijt van. 
Het is altijd gezellig druk, ook op 
het grote terras. En we hebben 
veel vaste klanten, waaronder 
de dartvereniging.’

Wat merk je van Park 
Vliegbasis Soesterberg?
‘Dat we behoorlijk meer aanloop 
hebben. Hopelijk blijft dat zo!’

Wat vind je van Soesterberg?
‘Een superleuk dorp. Er mogen 
wel wat winkels bij, een goede 
slager zou bijvoorbeeld heel 
welkom zijn. Maar wat gezellig-
heid betreft wil ik hier nooit meer 
weg. Bovendien loopt het heel 
lekker met de zaak.’ •

Bouw ecoduct

De bouw van het ecoduct vordert 
gestaag. Half maart zijn 40 betonnen 
liggers en de leuningen geplaatst. 
Na de bouwvak van 2015 worden 
het ecoduct en het terrein erom-
heen verder ingericht. Een gedeelte 
van deze werkzaamheden kan pas 
worden uitgevoerd als het huidige 
pand van de sauna volledig is 
gesloopt. Dat is naar verwachting in 
de tweede helft van 2015.

Richelleweg, 
aansluiting Apollo 
Noord/nieuwe sauna

Van begin april tot eind juni werkt de 
provincie Utrecht aan de Richelle-
weg. Haaks op de Richelleweg wordt 
een nieuwe weg aangelegd voor de 
ontsluiting van de nieuwe woonwijk 
Apollo Noord en de nieuwe locatie 

van Sauna Soesterberg. Deze weg 
komt op de plek van de tijdelijke in- en 
uitrit voor het bouwverkeer. Het groot-
ste deel van de werkzaamheden kan 
verkeer met een maximum snelheid 
van 50 km/u langs het werk rijden. 
Er zijn een paar momenten waarop 
de weg moet worden afgesloten en 
verkeer wordt omgeleid. Dat gebeurt 
alleen ’s nachts. 

Ontdek de schatkamer en 
beleef het NMM

Het was jaren lang streng 
verboden terrein: de Vliegba-
sis Soesterberg. In december 
vorig jaar, tijdens een feeste-
lijk openingsweekend, ging 
Park Vliegbasis Soesterberg 
voor het eerst in 100 jaar 
open. Het splinternieuwe 
Nationaal Militair Museum 
werd geopend door Koning 
Willem-Alexander.

Voor de één is het de bijzondere 
natuur. De ander voelt de span-
ning wanneer hij de militaire 
geschiedenis van dit gebied 
ervaart. Voor weer een ander 
zijn het de ruimte en het weidse 
uitzicht vanaf de landingsbaan. 
Die ligt erbij alsof er ieder 
moment een toestel kan landen. 

Ooit was dit de langste militaire 
baan van Nederland. Nu kun je 
er heerlijk wandelen, fietsen of 
skaten. 

250 voetbalvelden
Park Vliegbasis Soesterberg is 
als een schatkamer vol verrassin-
gen. Met bijzondere planten en 
dieren. En unieke bouwwerken. 
Het natuurgebied is zo groot 
als 250 voetbalvelden. En die 
ontdek je al wandelend of op de 
fiets. Alleen of samen met een 
gids. Met het gezin, vrienden of 
familie. 
Eén van de schatten vind je 
aan de rand van het park: het 
Nationaal Militair Museum 
(NMM). Het museum is vooral 
leuk voor gezinnen. Je vindt 

er tanks, vliegtuigen, pant-
servoertuigen en helikopters. 
Oneindige hoeveelheid degens, 
sabels en uniformen. Maquet-
tes en grootse, panoramische 
filmbeelden. Voor kinderen is er 
volop vermaak. Je vliegt in een 
F16 of rijdt paard – net echt. 
En ze kunnen meedoen aan één 
van de vele workshops. Maar je 
ontdekt bijvoorbeeld ook hoe 
Nederland door de eeuwen heen 
is verdedigd: door forten, dijken 
en de waterlinie, door dappere 
mannen en vrouwen. 

Persoonlijk
Hoe het is om militair te zijn, 
hoor je pas écht als je luistert 
naar de persoonlijke verhalen 
van militairen en veteranen. 

Marco Kroon, drager van de 
militaire Willems-orde, vertelt 
over angst. Echte angst. En het 
verhaal van sergeant Brandsma, 
die in Uruzgan zijn been verloor, 
is bijzonder confronterend. En 
dan is er nog De Klas van ’45. 
Een exclusieve excursie voor 
leerlingen van basisscholen. 
Leeftijdsgenootjes uit 1945 ver-
tellen: de één zag zijn vader niet 
meer terug. Een ander moest 
zijn slaapkamer aan een Duitse 
soldaat afstaan. Het NMM is 
met recht een beleving!

Leukste uitje van Utrecht 
Het NMM in Soesterberg is eind 
maart door de ANWB gekozen 
tot het ‘Leukste uitje van 
Utrecht’. •

Park Vliegbasis Soesterberg: 
dagelijks gratis toegankelijk tussen 
zonsopkomst en zonsondergang. 
Excursies en wandelroutes beginnen 
vanuit het informatiecentrum in 
de hal van het NMM. Het NMM is 
open op dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. In de 
vakanties ook op maandag.

Colofon

Meer info: www.soest.nl/soesterberg 

Herinrichting 
Postweg en 
Montgomeryweg

We gaan de Veldmaarschalk 
Montgomeryweg en de 
Postweg opnieuw inrichten. 
Belangrijk is dat de Montgo-
meryweg goed gaat aanslui-
ten op de fietsverbinding naar 
Soest over de vliegbasis (Paul 
Lemmenpad). De Postweg 
moet qua inrichting meer 
gaan passen bij de woon-
omgeving. En beide wegen 
moeten straks doorlopen over 
‘het dak’ dat over de N237 
komt. De schetsen voor de 
herinrichting worden 22 april 
gepresenteerd bij de avond 
over Soesterberg Noord 
vanaf 21.00 uur in Kontakt der 
Kontinenten. •


