
ONS-NETWERK SOESTERBERG 
Postbus  3071 

3760 DB Soest 

T.: 06—53 40 21 00 
E.: info@ons-netwerk.nl 
I. : www.ons-netwerk.nl  

I.: www.zakelijksoest.nl   

       Lid worden, ga ook naar:  www.zakelijksoest.nl     ONS  Nieuws uit Soesterberg                                              14 juni 2016  

Soesterberg 2016 

Pagina 1 van 4 

 
                                 NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG 

 
Beste leden en andere belangstellenden. 

Graag brengen wij u in deze nieuwsbrief op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in en 

rond Soesterberg. 

DORPSHART. 

Tot ons genoegen heeft de gemeente Soest recentelijk aan alle inwoners van Soesterberg 3 modellen 

voor de herinrichting van het dorpshart ter keuze voorgelegd. Het gaat hierbij om de inrichting van de 

openbare ruimte op de hoek van de Kampweg/Banningstraat (het huidige evenemententerrein). 

Per Soesterbergs huishouden kan 1 stem worden uitgebracht. Die stem moet uiterlijk 29 juni 

aanstaande door de gemeente ontvangen zijn. Wij verzoeken alle Soesterbergse leden van ONS 

die stem ook daadwerkelijk uit te brengen (www.inwonerspanelsoest.nl/Soesterberg.aspx + per brief 

ontvangen persoonlijke code). 

Een  dorpshart dat mooier is dan de verrommelde 

staat waarin het zich nu bevindt vinden wij van vitaal 

belang voor de ontwikkeling en uitstraling van het 

dorp. 

U kunt een helder inzicht verkrijgen in wat de 3 

modellen van elkaar onderscheidt, door kennis te 

nemen van de banners die de gemeente geplaatst 

heeft in de entree van de Plus Supermarkt. 

 

            A. Dorpslandgoed 

 

 

 

 

 

 

  

       B. De Groen Campus                           C. De Dorpskamer 

   



N 237. 

De verdieping en overkluizing van de provinciale weg naderen hun voltooiing. De bedoeling is om het 

dek van de overkluizing (220 meter in lengte) te voorzien van een parkachtige, in elk geval groene 

aanleg. Voorts is er het voorzichtige voornemen om op één van de uiteinden van de overkluizing een 

niet meer in gebruik zijnd jachtvliegtuig te laten plaatsen als herinnering aan Soesterberg als 

bakermat van de luchtvaart. 

 

Met deze overkluizing komt de optische verbinding tussen Soesterberg-Noord en overig Soesterberg 

tot stand. Bovendien zullen de lanenstructuren van de Noord-Zuid verbindingen via de Postweg en de 

veldmaarschalk Montgomeryweg verfraaid en verbeterd worden. Daardoor komt een meer 

uitnodigende aansluiting tussen het Park Vliegbasis en Soesterberg tot stand. 

 

PLAN OPWEKKING DUURZAME ENERGIE SOLARRUNWAY. 

 

Ons plan tot opwekking van duurzame energie (warmte) vanaf de landingsbanen van het Park 

Vliegbasis heeft een versnelling gekregen.Tot ons grote genoegen is op initiatief van de raadsfractie 

van D66 ons idee opgenomen in het duurzaamheidsplan 2016-2020 van de gemeente Soest. Dit heeft 

onder meer als consequentie dat ONS voor de verdere uitwerking van het 

energieplan een toezegging heeft gekregen voor een financiële ondersteuning 

van 5.000 euro in 2016 en van een zelfde bedrag voor 2017. Wij zijn daar erg 

blij mee.  

Recentelijk hebben wij een belangrijk onderhoud gehad met 3 ambtelijke 

vertegenwoordigers van de gemeente. Tijdens dat onderhoud hebben wij 

ervoor gepleit om ontwikkelaars van de diverse nieuwe bouwlocaties in 

Soesterberg ertoe te bewegen om aansluiting op het toekomstige energienet 

vanaf het Park Vliegbasis als gewichtig punt van aandacht te beschouwen. De 

gemeentelijke vertegenwoordigers bleken hier zeker niet afwijzend tegenover 

te staan en gaven aan te zullen overwegen om in hun overzicht van eisen en 

voorwaarden voor de ontwikkeling van de diverse bouwlocaties de aansluiting op het nieuwe 

energienet op z’n minst als een punt van aanbeveling op te nemen. 

 

Nog belangrijker welhaast was het onderhoud dat wij op 31 mei jongstleden hadden met 3 

vertegenwoordigers van de provincie Utrecht. Immers, de provincie is formeel nog eigenaar van het 

Park Vliegbasis, waarvan de landingsbanen als potentiële energiecollector deel uitmaken. 

Dit onderhoud was voor ons zeker bemoedigend en hoopvol.  

 

De uitkomsten van het gesprek waren dat:  

A. De provincie onderzoek gaat doen naar de vraag of er ecologische bezwaren zijn tegen ons 

energieplan. 

B. De ontwikkeling van de woningbouw (2017-2018) aan de rand van Soesterberg-Noord, in elk geval 

qua energievoorziening duurzaam dient te zijn. Dit betekent dat deze nieuwe woonwijk geen 

gasenergie zal krijgen. 
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C. ONS betrokken zal worden bij verder onderzoek naar de wijze waarop deze nieuwe woonwijk het 

beste en het meest duurzaam van energie kan worden voorzien, waarbij ons plan als een serieuze 

optie wordt gezien. 

Waarmee gezegd wil zijn dat onze energieplannen ook op bestuurlijk niveau zeer serieuze aandacht 

krijgen. Deze serieuze aandacht zullen wij verder proberen te verbreden, wanneer wij op 28 juni 

aanstaande ons energieplan zullen presenteren tijdens de jaarvergadering van de politieke partij 

Soest2002. 

TOERISTISCH SOESTERBERG. 

Wij zijn druk doende om het door ONS opgestelde beleidsplan voor 

de toeristische ontwikkeling van Soesterberg in daden om te zetten.  

Concreet: 

• Binnenkort verschijnen gedrukte folders met nieuwe fiets- en 

wandelroutes rond en door Soesterberg. Daarbij wordt met 

name aandacht besteed aan het militaire verleden van 

Soesterberg en directe omgeving. 

• Er wordt gewerkt aan het uitzetten van nieuwe ruiterroutes 

met, zo mogelijk, een passage door Soesterberg. 

• Wij proberen te bewerkstelligen dat de slechte, soms 

onmogelijke toegankelijkheid van de natuurgebieden rond 

Soesterberg wordt opgeheven. Een provinciale ambtenaar zei 

ons laatst dat hij zich goed kon vinden in onze pogingen om de 

barrières te slechten, omdat ook hij van mening was dat 

Soesterberg, zoals hij het noemde, “wel erg gehekt” is. 

• Binnenkort zal een website in de lucht zijn die alle informatie over toeristisch Soesterberg  

bereikbaar maakt. Deze website zal onderdeel uitmaken van de in ontwikkeling zijnde nieuwe 

website van ‘Uit in Soest’. 

• Op 2 juni jongstleden heeft Soesterberg een VVV-informatiepunt gekregen in de Cornershop van 

Randsdorp aan de Rademakerstraat. 

• Wij zijn bezig te onderzoeken of het mogelijk is om in 2017 een grote militaire beurs te 

organiseren met: 

 ▪ Verkoop van militaria 

 ▪ Verkoop van Amerikaanse consumpties (hamburgers, spareribs) 

 ▪ Een Amerikaans old-timer show 

 ▪ Een parade met historische militaire voertuigen (keep them rolling) 

 ▪ Activiteiten in samenwerking met het Soesterberg Airforce Memorial 

• Voor 2018 denken wij aan het houden van een groot ruiterevenement. 
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Bij de voorbereidingen kunnen wij de hulp van vrijwilligers heel goed gebruiken. 

(aanmelding via info@ons-netwerk.nl). 

 
GEMEENTELIJK DETAILHANDELSBELEID. 

De gemeente Soest is bezig een nieuw detailhandelsbeleid te formuleren. Het gaat daarbij om het 

opstellen van nieuwe regelgeving voor winkelgebieden en bedrijfsterreinen. Ondernemers en 

vastgoedeigenaren zijn door de gemeente in een klankbordgroep en tijdens een 

detailhandelsconferentie op 23 mei jongstleden bij de voorbereiding van dit nieuwe beleid betrokken. 

Het bestuur van ONS is zowel in de klankbordgroep als bij de conferentie vertegenwoordigd geweest. 

Naar verwachting zal de gemeenteraad in november aanstaande de nieuwe beleidsnota vaststellen.  

Tijdens de conferentie maakte een ingehuurde externe deskundige,  aan de hand van talrijke door 

hem in Soest en Soesterberg gemaakte foto’s, duidelijk waar het in Soester en Soesterbergse 

winkelgebieden aan schort en hoe het beter zou kunnen, waardoor winkelgebieden ook 

verblijfsgebieden zouden kunnen worden. De tijdens de conferentie aanwezigen (circa 90 mensen) 

waren onder de indruk van zijn uiteenzetting en waren van mening dat aan wie het betrof, op 

indringende wijze de spiegel was voorgehouden. 

Het bestuur van ONS zal dan ook overwegen om de winkeliers van Soesterberg op een avond in het 

najaar bijeen te roepen om te bezien op welke wijze – in het belang van de winkeliers zelf en van het 

Soesterbergse winkelend publiek – de aantrekkingskracht van de plaatselijke winkelgebieden 

verbeterd kan worden. Een eerste verkennend beraad daarover heeft inmiddels binnen ons bestuur 

plaatsgevonden. 

 

KERSTCONCERT IN HET KADER VAN WIJ ZIJN SOEST. 

In het kader van het gemeentelijke project ‘Wij zijn Soest’ ter versterking van de sociale cohesie in 

Soest en met name in Soesterberg, waar de bevolking is uitgebreid met ongeveer 1000 vluchtelingen, 

is uw voorzitter onder auspiciën van ONS, bezig met de organisatie van een kerstconcert op 

vrijdagavond 16 december in de grote zaal van het Officiers Casino aan de Kampweg in Soesterberg. 

Daarvoor zullen circa 100 vluchtelingen, met gratis toegang, worden uitgenodigd. 

Datzelfde geldt voor circa 100 alleenstaande/hulpbehoevende Soesterbergse burgers. 

De resterende circa 200 toegangsbewijzen zullen tegen een zeer schappelijke prijs worden verkocht. 

Voor dit concert zijn 2 gerenommeerde Soester koren uitgenodigd om op te treden. Het belooft een 

voor Soesterberg zeer bijzondere avond te worden. 

Wij kunnen sponsoren (ook met een kleine financiële ondersteuning) heel goed gebruiken. Meld u 

alstublieft als zodanig voor dit goede doel bij ons aan. Ook weer via info@ons-netwerk.nl 

 

Het bestuur van het Ondernemers Netwerk Soesterberg wenst u een goede, zonnige en ontspannen 

zomer toe. 

Voor het bestuur, 

Rob Tuizenga 

Voorzitter.  
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