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Toespraak burg. Rob Mets – Nieuwjaarsbijeenkomst Soester Zakenring 2016 

Yo peepz, wazzup? Alles chill mattie nu 2016 is aangebroken?  

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u een thuaka (groeten) te geven en een 

sang (ongelooflijk) spiffy (mooi) 2016 te wensen. Ik hoop dat het een boeng (goed) jaar 

voor u wordt, no badda (geen zorgen)  samen met uw ouwen (vrienden) en famiri 

(gezin/familie).  

 

Begrijpt u het nog? Misschien was die cursus straattaal voor dit moment toch nog handig 

geweest….Maar ik moet u iets bekennen: ik heb hulp gehad om deze dope taal een 

beetje onder de knie te krijgen. Roos Meeder heeft mij het een en ander geleerd. (Ik heb 

de vertaling straks nog voor u als u dat wil.) 

Misschien dat u haar heeft ontmoet tijdens het Ondernemerscongres in oktober van 

2015. Tijdens dit jaarlijkse netwerkevenement voor de lokale ondernemer in de 

gemeente Soest werd het beste ondernemersidee gelanceerd. Ook Roos deed een gooi 

naar deze titel. Zo bedacht zij dat het belangrijk is dat er binnen onze gemeente een plek 

is waar jongeren onder de 18 kunnen chillen zonder alcohol.  

Ik was niet op het ondernemerscongres maar sprak haar later samen met wethouder van 

Berkel. En wij waren oprecht positief verrast. 

Dat kwam waarschijnlijk ook door de voelbare drive van deze jonge Soesterse die zich 

hard wil maken voor een veel grotere groep leeftijdsgenoten. Die denkt in kansen 

pakken, kansen om zelf de wereld te maken. Roos is daarmee voor mij hét voorbeeld van 

een beweging die al langere tijd gaande is in onze samenleving.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen maandag in het gemeentehuis refereerde ik daar 

al aan. Want door alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld en dichterbij huis, 

zie ik namelijk dat om mij heen stappen worden gezet. Stappen naar weer meer 

samenleven, samen leven.  

Vanuit die gedachte vond op 18 november een bijzondere bijeenkomst plaats met een 

bont gezelschap van Soesters. Jong en oud, gelovig – vanuit verschillende religies - en 

niet gelovig en uit alle lagen van de bevolking. Met elkaar spraken we over de huidige 

samenleving en de manier waarop we met elkaar omgaan. Want terwijl de huidige 

samenleving aan de ene kant individualiseert, voelen we aan de andere kant een 

toenemende behoefte aan menselijk contact, aan oprechte aandacht, aan omzien naar 

elkaar. Gezamenlijk kwamen we met dit gezelschap onder andere tot de conclusie dat we 

samen het verschil kunnen maken. Door er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen en elkaar 

te beschermen.  Een 26 jarige Soestse voelde zich voor de eerste keer gehoord en 

serieus genomen en had zich nog nooit eerder zo een Soestse gevoeld.  

Wij zijn met elkaar Soest, als we naar elkaar luisteren, met elkaar spreken en respectvol 

met elkaar samenleven. Dat was een belangrijke conclusie die we in dat gesprek met 

elkaar trokken. 

Wij zijn Soest. Dat wordt het thema voor 2016. Samen met inwoners, ondernemers en 

overheid gaan we structuren in onze samenleving opnieuw uitvinden ieder in een eigen 

rol. 

Gelukkig weten we in Soest en Soesterberg elkaar op ondernemersgebied goed te vinden 

en verder te helpen. Het bedrijfsleven in Soest en Soesterberg heeft het hart op de juiste 

plek en ziet dat zij onderdeel uitmaakt van dat grotere geheel, van Wij zijn Soest. Dat zie 

je terug in diverse samenwerkingen tussen lokale ondernemers en Soester initiatieven, 

sponsoring van diverse activiteiten en evenementen. Neem de POWER beursvloer, 

waarbij afgelopen november vraag en aanbod met een gesloten portemonnee uitgeruild 

werden. En ook op het gebied van duurzaamheid neemt u uw verantwoordelijkheid. Zoals 

de investering in zonnepanelen en de aanleg van waterrecyclesystemen en de 

samenwerking tussen Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid.  
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Er is oog voor onze toekomst, de jeugd, die –los van straattaal- vaak veel in hun mars 

heeft. Als ze de kans maar krijgen om te laten zien wat ze waard zijn en de ruimte 

krijgen om zich te ontwikkelen. Door het aanbieden van stageplaatsen bijvoorbeeld. Veel 

ondernemers geven jonge Soesters al de mogelijkheid om te ruiken aan het werkende 

leven, maar meer is natuurlijk altijd beter.  

 

Wat ik ook graag in het kader van Wij zijn Soest en de rol van het lokale bedrijfsleven wil 

benoemen, is de samenwerking tussen u en de gemeente. U weet dat er vele plannen 

momenteel volop in voorbereiding en uitvoering zijn en het komende jaar in een 

volgende fase komen. Bijvoorbeeld de Richelleweg –dat zichtbaar profiteert van het 

aantrekken van de economie en goed in de markt ligt- en het dorpshart. En vergeet ook 

niet de stappen die in 2016 gezet gaan worden binnen het project Soesterberg Noord om 

te komen tot een transformatie naar woningbouw en het aanpassen van de 

milieuhindercontouren door het treffen van maatregelen of bedrijfsverplaatsingen. Wat is 

het dan prettig om bij al deze plannen een betrokken lokaal ondernemersnetwerk als 

ONS Netwerk Soesterberg als gesprekspartner te hebben en te weten dat wij opnieuw 

gebruik kunnen maken van hun kennis en know-how. Top! 

Ook de Soester Zakenkring is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner. Dankzij 

een groot, bijna ouderwets te noemen netwerk weten zij wat er speelt bij ondernemers 

en daar maken wij dankbaar gebruik van. Ouderwets of niet, het werpt zijn vruchten af 

en laat zien dat bij u het gevoel van saamhorigheid en het samen willen gaan voor Soest 

en Soesterberg leeft. Met elkaar profiteren we van kleine en grote successen binnen het 

lokale bedrijfsleven. Neem bijvoorbeeld het Nationaal Militair Museum dat nu ruim een 

jaar onderdeel is van onze gemeente. En dat sinds de opening een ongekend hoog aantal 

bezoekers trekt. Dat creëert kansen voor de lokale ondernemer die dankbaar worden 

benut. Zo ontvangen bezoekers van het NMM met hun toegangskaartje voor het museum 

5 euro korting bij verschillende lokale restaurants. De diverse prijzen die het afgelopen 

jaar door NMM en andere kleinere ondernemers in de wacht zijn gesleept, zetten Soest 

en Soesterberg op de kaart. En dat is weer goed voor het aantrekken van toeristen en 

bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe stek. Dat heeft u met elkaar goed gedaan! 

 

Ik daag u tenslotte uit. En dat zal uw ondernemershart goed doen. Wij willen de 

gedachte van Wij zijn Soest verbreden naar de hele Soester en Soesterbergse 

samenleving. Want met elkaar zijn we niet alleen verantwoordelijk voor het prettig 

wonen in onze gemeente Soest, maar zeer zeker ook voor een aangenaam werk- en 

ondernemersklimaat.  

Ik wil u daarom graag uitdagen. Uitdagen om met ideeën te komen. Uitdagen om zelf als 

ondernemer uw bijdrage te leveren. Uitdagen om als mens te kijken wat u kunt doen om 

het gevoel van Wij zijn Soest verder uit te bouwen. Niemand mag zich buitengesloten 

voelen. 

U staat als ondernemer midden in de samenleving en kunt uw steentje bijdragen. Hoe? 

Dat is aan u. Maar ik ben ervan overtuigd dat de ondernemersgeest en creativiteit die u 

de afgelopen jaren heeft laten zien – en waar ik u graag de complimenten over maak - 

daar bij kan helpen. Ik reken op u in mijn verwachting dat u als ondernemer 

verantwoordelijkheid wil nemen en oog wil hebben voor de lokale samenleving en de 

behoeftes die daar liggen. Op die manier kunnen we met elkaar het gevoel en de 

gedachte van Wij zijn Soest verder uit dragen.  Juist ook door te kijken naar wat we 

samen kunnen doen en waar u en wij samen het verschil kunnen maken. Want u bent 

Soest… wij zijn Soest! 

Ik wens ons allemaal dan ook niet alleen een gelukkig en gezond, maar vooral een 

betrokken, ondernemend en actief 2016 toe.  Dank u wel.  

 


