
Nieuwjaarstoespraak 2016 Kees Wantenaar 
Beste dames en heren, 
 
Wat een feest om hier met u tezamen te zijn. 
Wat een feest om met u hier te zien.  
Wat een feest, het Nieuwjaarsfeestje van de Soester Zakenkring. 
 
”Heb je voedsel in de koelkast, kleren om te dragen, een dak boven je hoofd en een bed om in te 
slapen… Dan ben je rijker dan 75% van de wereldbevolking…” 
 
Deze zinnen komen u vast bekend voor. Ik vind deze een aardige inleiding voor mijn jaarlijkse 
terugblik op 2015  en vooruitzicht naar 2016. 
 
Eerst 2015 dat voorbij is. Een druk jaar met even zoveel veranderingen.  
Een andere economische wind, een betere wind.  Maar ook een verhardend klimaat. Tolerantie, 
waarden en normen waren gevleugelde woorden dit jaar. In dat krachtenveld mogen wij onze rol 
spelen en onze inzet blijft om in gezamenlijkheid tot oplossingen te  komen. Een gedachte die zeker 
met de terugblik aan 2015 waarde krijgt. Samen met elkaar dingen doen. Samen werken aan een 
beter leven.  In ons dagelijks werk merken we maar al te vaak dat droom en realiteit vaak ver uit 
elkaar kunnen liggen.  
 
Het afgelopen jaar is een jaar geweest van ups en downs. Maar dan vertel ik eigenlijk niets nieuws, 
want elk jaar en ook heeft u als ondernemer daar mee te maken. Elk jaar is er wel iets dat er uit 
springt. Negatief en positief. Mooi en minder mooi. Aardig en lelijk. Geeft niet, want meestal heft het 
een het ander op.  
 
We leven in een tijd die vraagt om nieuw denken en open staan voor een andere aanpak, voor 
innovatie, voor het creëren en stimuleren van een klimaat waarin ruimte is voor het ontwikkelen van 
nieuwe ideeën. Waar u met uw collega’s uit Soest kunt ontdekken wat de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen betekenen voor u.  
 
In Soest hebben de meeste ondernemers niet te klagen. Althans, voor het leeuwendeel was 2015 een 
jaar dat enig uitzicht bracht in de donkere tunnel van jarenlange economische teruggang. De 
samenwerking met de gemeente Soest en het gemeentelijk organisatie wordt door de Soester 
Zakenkring opnieuw als uitstekend beoordeeld. Naar plannen wordt geluisterd, ideeën worden 
gesmeed en ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht. Er is waardering voor de respectvolle manier 
waarop wij met elkaar omgaan. Hou dat met elkaar vol. Het is belangrijk om persoonlijke 
verhoudingen goed te houden, ook als je fundamenteel met elkaar van mening verschilt. Blijf daar 
allemaal altijd groots in en bedenk daarbij als relativering dat je de werkelijkheid soms de 
gelegenheid moet geven je anders te gedragen. 
 
Ook in Soest is er altijd sprake van een economische leegstand van bedrijfsgebouwen, dat wel. Maar 
de leegstand in Soest is onder het landelijk gemiddelde. Er is zelfs sprake van dat er vrijwel geen 
leegstand meer is op het op één na beste bedrijventerrein van Nederland 2015, te weten De 
Soestdijkse Grachten. Voorwaar een felicitatie voor het bestuur en de leden van de Soestdiojkse 
Grachten. De Richelleweg in Soesterberg wordt meer en meer als een ideale vestigingsplek ervaren. 
Door de toename van internetverkopen zien we om ons heen veel winkelgebieden leeg raken. Niet in 
Soest! Wij kunnen ons er op verheugen dat veel detaillisten juist voor Soest kiezen om hun boterham 
te verdienen. De aanpassingen aan de winkelpromenade Soestdijk van 3 jaar geleden werpen hun 
vruchten af. Soest-Zuid ondergaat een ware metamorfose en de Rademakerstraat in Soesterberg 
krijgt ook meer kleur en vet op de botten. 
Het Masterplan Soesterberg begint uiteindelijk ook vorm te krijgen. Dat komt Soesterberg en haar 



bewoners meer dan toe.  
 
Ondanks dat het lijkt dat alles voor de wind gaat, heb ik een paar punten van aandacht. Ten opzichte 
van 5 jaar geleden heeft Soest circa 2000 werknemers minder. Dat is niet best. Ik zou er dan ook voor 
willen pleiten dat de gemeente samen met ons meer werkgelegenheid gaat ontwikkelen. Zet de deur 
open voor nieuwe bedrijven en nieuwe initiatieven. Wees geen belemmering als de regelgeving er 
net even anders uitziet.  Probeer ook, waar mogelijk, werk, diensten of producten aan te besteden 
aan Soesters. De ene hand wast de andere.  
 
Ja, op 8 juni jl. meldde de Nederlandse Bank dat de crisis officieel voorbij was! Het gaat dus de goede 
kant op. Maar we mogen niet met de handen over elkaar blijven zitten. Integendeel. Juist nu moet 
het thema van deze avond ‘Handen uit de mouwen’ gestalte krijgen. De Soester Zakenkring ziet 
hiervan de noodzaak ook in. Daarom wordt binnen het bestuur stevig nagedacht over de toekomst 
van uw vereniging. Hoe de Zakenkring ook over pakweg 10 jaar nog bestaansrecht heeft. Hoe de 
Zakenkring voor haar om en nabij 180 leden zinvol kan zijn om een plezierig Soester 
ondernemersklimaat te creëren. Waar alle ondernemingen zich thuis voelen en ook iets aan hebben 
in hun dagelijkse gang van zaken. En zo nodig kunnen aankloppen voor advies of hulp. Hoe andere 
ondernemerskringen zich ook kunnen identificeren bij de koepel die de Zakenkring voorstaat. 
We willen als eenheid naar buiten treden. Als bestuur werken we hier hard aan en in de loop van 
2016 zult u meer van onze toekomstvisie horen of lezen.  
In het komende jaar zullen we er weer alles aan doen om eenheid niet alleen droom en suggestie te 
laten zijn. 
Want, 
Besturen van mensen is passen en meten 
Met menselijke wensen, de wet en ’t geweten 
Besturen is wegen ’t gezamenlijk belang 
’t voor en ’t tegen in samenhang 
Besturen is meten met eenzelfde maat 
En daarbij ook weten dat het anders niet gaat 
Besturen is delen van een tekort 
Delen met velen dat er niets schort 
Besturen, beslissen vraagt goed overleg 
Zich vergewissen van ieders goed recht 
Besturen is zorgen voor allen tesaam 
Zorgen voor morgen hoe ’t verder zal gaan 
 

Tot slot. 
In mijn inleiding zei ik: 
Heb je voedsel in de koelkast, kleren om te dragen, een dak boven je hoofd en een bed om in te slapen… 
Dan ben je rijker dan 75% van de wereldbevolking… 
Ik vind dat we vaker aan deze zinnen moeten denken als het ons eens tegenzit of als we niet kunnen 
krijgen wat we wensen. 
 
Namens het bestuur van de Soester Zakenkring wens ik ons en degenen die ons lief zijn een 
gezegend, vredevol en een succesvol 2016 en… geniet van deze avond. 
 
 


