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Speech Kees Wantenaar 
Nieuwjaarsbijeenkomst Soester Zakenkring vrijdag 6 januari 2017 
 
Dames en heren, 
Namens het bestuur van de Soester Zakenkring heet ik u van harte welkom op de 
nieuwjaarsbijeenkomst bij de start van het jaar 2017.Een welkom natuurlijk onze leden en aan onze 
ledenbestuurders van de bij de Soester Zakenkring aangesloten kringen, al dan niet vergezeld door 
hun partners. 
Wij stellen het ook bijzonder op prijs dat wij u, burgemeester Rob Mets, wethouders Jannelies van 
Berkel, Janne Pijnenborg, Marcel Adriani en Peter van der Torre en de secretaris van het college Age 
Veenstra met partners hier kunnen verwelkomen. Ook de vertegenwoordigers van de raadsfracties in 
Soest, bestuursleden van regionale bedrijvenkringen Nynke Minkema, bedrijven contact functionaris 
van onze gemeente en andere genodigden; Welkom. 
 
Uiteraard zijn wij blij weer zoveel mensen hier bij elkaar te zien .Deze bijeenkomst in de eerste week 
valt voor een aantal mensen nog in hun geplande vakantie, dat is jammer, we weten ook dat een 
enkeling de vakantie vervroegd heeft afgebroken om deze avond niet te missen. 
 
Beste mensen, 
2016 was een jaar met vele gezichten. 
Door de niet aflatende stroom van allerlei indrukken en informaties ook een verwarrend jaar. 
In de zomermaanden probeerden we even los te komen van de drukte van alledag en genoten we op 
onze schermen van geweldige sportevenementen al of niet voorzien van Nederlandse inbreng en 
successen. Maar diezelfde schermen brachten ons ook beelden van afschuwelijke aanslagen, van een 
mislukte coup en van miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of hongersnood. Dat pijnlijk 
laveren tussen prachtige en verschrikkelijke momenten, is de nieuwe realiteit...Nieuwe realiteit is 
ook dat in onze zogenaamde westerse democratieën de politieke keuzes van de kiezers steeds 
onvoorspelbaarder worden met al of niet gewenste gevolgen voor de politieke stabiliteit in deze 
landen en werelddelen.  
Ook wordt gezegd dat het fantastisch gaat met de wereld. Zolang je maar zicht houdt op het grote 
plaatje, aldus een Zweedse historicus Johan Norberg in de Volkskrant van eind november. 

Hij wist een leuke vraag voor bij het kerstdiner. “Zodra de stemming enigszins somber wordt over de 
staat van de wereld, zeg dan hardop: wie zou er aan deze tafel nog in leven zijn zonder riolen, 
waterzuiveringen, intensieve landbouw, antibiotica en andere zegeningen van de moderne tijd?  

We willen niet terug verlangen naar vroeger. Met welke maat je ook meet, nagenoeg alles staat er 
beter voor dan welk eerder tijdperk dan ook.” Maar ook, gaat alles goed? Zeg dat maar eens tegen  
mensen in Syrië...Zeg dat maar eens tegen mensen in delen van de wereld die aan den lijve de 
gevolgen ondervinden van de klimaatverandering die zich voltrekt.  

Ook al gaat het jezelf goed, het valt niet te  ontkennen dat er problemen genoeg zijn in  de wereld, in 
onze wereld. Dat zal waarschijnlijk altijd wel blijven. Maar het is wel belangrijk die problemen in 
perspectief te plaatsen.  
 
Wereldwijd sterven op elke 100 duizend mensen ongeveer 1,5 door oorlogsgeweld. Toen ik 
opgroeide waren dat er 4 à 5 op elke 100 duizend, onder meer bij de oorlog tussen Iran en Irak en die 
van de Sovjet-Unie in Afghanistan.’  
In 1970 was 29 procent van de wereldbevolking ondervoed, nu is dat 11 procent. Arme landen 
maken dezelfde stappen die we hier in het Westen hebben gemaakt, maar dan veel sneller. 
Natuurlijk moeten journalisten ons informeren over zaken als de hongersnood die nu in Noord-
Nigeria heerst. Maar vertel dan ook dat de afgelopen 25 jaar veel meer Nigerianen juist méér 
voedselzekerheid hebben gekregen.” Tot zover de Zweed Johan Norberg. 
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Deze maand nog krijgt Donald Trump de codes voor een paar duizend nucleaire raketten. 
Ondertussen vertoont Poetin expansiedrift,  hield de NAVO in Polen de grootste militaire oefening 
sinds de Koude Oorlog en werkt de Chinese grootmacht gestaag door aan de versterking van haar 
wereldpositie. Maar u kijkt naar de volgende generatie om u heen en denkt: zij zullen het beter 
krijgen dan ik? 

Volgens de statistieken en de grafieken over hoe de mensheid zich heeft ontwikkeld de afgelopen 
honderden jaren zien we hoe het leven er van generatie op generatie steeds beter uit is gaan zien. 
Dus ook onze kinderen zullen het waarschijnlijk ook weer beter hebben dan wij. 

2 jaar terug werd al gezegd dat de economie er beter uit ging zien. Afgelopen jaar ging het 
daadwerkelijk beter. 2017 wordt het jaar van het oogsten .Hopelijk ook voor u als ondernemer 
verbonden met Soest .Als Soester Zakenkring proberen wij ons steentje daar aan bij te dragen met 
onze inzet en activiteiten voor u als ondernemer. Hoe sterker wij  als organisatie gesteld staan hoe 
beter dat uiteraard is voor onze collectieve belangenbehartiging. Vandaar ook mijn oproep aan u om 
collega-ondernemers, die dat nog niet zijn, warm te maken voor het lidmaatschap van de SZK. Als 
bestuur proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van onze leden en de 
aangesloten netwerken. Op de jaarvergadering in november 2016 hebben we middels een enquête 
meer inzicht proberen te krijgen over de wensen en beelden inzake de SZK .Dat is goed geslaagd 
maar willen dat beeld nog breder gevoed krijgen door de enquête weg te zetten bij al onze leden .Als 
bestuur worden we er in ieder geval enthousiast van. Wordt vervolgd.  

Er zijn gelukkig veel positieve zaken te melden over de ontwikkelingen in Soest 

Positief:  
* Bedrijventerreinen zijn vrijwel geheel bevolkt 
* Vrijwel geen faillissementen   
* Op het nieuwe bedrijventerrein Richelleweg zijn inmiddels 
    6 bedrijven gevestigd 
* De eerder genoemde enquête  
* 5e ondernemerscongres met voor de 2e keer ‘Het beste   ondernemersidee van Soest’ 
* Soestdijkse Grachten is opnieuw en ook Winkelcentrum                                                       
   Soest-Zuid KVO gecertificeerd. (Keurmerk Veilig  
   Ondernemen) 
* SZK bestond dit jaar 65 jaar.                            
* Soestdijkse Grachten bestond dit jaar 20 jaar 
* Samenwerking met de gemeente is uitstekend  
* Retailbeleid, speciaal de wijze waarop; met dank aan het 
   college van B en W en de betrokken ambtenaren.  
* De metamorfoses in Soesterberg: liegen er niet om waardoor het meer en meer een aantrekkelijke 
woonplaats wordt te midden van de groene natuur én een heringericht dorpshart. En er staan in 
Soesterberg nog 4 nieuwe woonwijken op stapel, dus nog meer bedrijvigheid voor ondernemers en 
een uitdaging om het winkelgebied verder te versterken. 
* Meer toerisme door o.a. NMM en wellicht dat Paleis Soestdijk binnenkort een fraaie nieuwe 
bestemming krijgt die de economie in Soest geen windeieren zal leggen. In de regio Utrecht is in 2 
jaar tijd de besteding aan toerisme en recreatie met 8,9 % toegenomen en met 2880 banen er bij. 2,8 
miljard aan uitgaven per jaar zorgen voor meer dan 33000 banen. 2017 wordt in de as Amersfoort-
Utrecht het jaar van Mondriaan tot Dutch Design, wellicht ook weer een uitdaging voor onze regio.   

Negatief: 
* Leegstand winkelcentra Van Weedestraat en Soest-Zuid 
* BIZ, een collectieve regeling voor alle ondernemers in de Van Weedestraat gaat niet door 

Opnieuw is de Nederlandse economie gegroeid. In het derde kwartaal groeide de economie met 0,7 
procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is het tiende kwartaal op rij dat de economie 
groeit. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
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De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Consumenten gaven 
meer geld uit aan woningen, horeca, recreatie en zorg. Daarnaast namen ook de export en de 
investeringen van bedrijven toe. 
Meer banen, minder zelfstandigen. 
In het derde kwartaal van 2016 steeg het aantal werkzame personen met 29.000. Er gingen 33.000 
extra werknemers aan het werk, terwijl het aantal zelfstandigen daalde met 4.000. Van de 
werknemers die in het derde kwartaal van 2016 een baan vonden, ging een groot deel via een 
uitzendbureau aan de slag. 

Economische prognoses: 2016-2018  

Uit de meest recente economische prognoses van OESO en Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de 
Nederlandse economie de komende jaren stabiliseert. De Rabobank, ING en   voorzien een 
afnemende groei van het bruto binnenlands product. De prognoses zijn dit jaar iets minder positief 
mede door mondiale economische ontwikkelingen als geopolitieke onzekerheid in het Midden-
Oosten, verkiezingen in Europese landen en aanhoudende onrust op de financiële markten. De 
werkloosheid zal komende twee jaar verder zakken. 
Voorspellingen lopen uiteen van 6,1% (CPB) tot 5,0% (ABN Amro). 

Het herstel van de arbeidsmarkt zet door, dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In alle 
provincies is de werkloosheid de afgelopen drie jaar gedaald 

Kortom ,het centraal planbureau komt met de meest opgewekte prognose sinds de recessie met 
voor 2017 een verwachte economische groei van 2,1 % en een begrotingsevenwicht. 

Het komt niet vanzelf aanwaaien, dat weten wij allemaal. Daarbij is het in elke sector en voor elke 
ondernemer weer anders .Alleen al de steeds snellere technologische ontwikkelingen, scherpere 
maatschappelijke normen en veranderend koopgedrag van consumenten stellen hoge eisen aan het 
hedendaagse ondernemerschap . 

 
Slagvaardigheid, betrouwbaar en wendbaarheid zijn vaardigheden die daarmee verbonden zijn.  
Innovatie, transparantie, duurzaamheid, het zijn allemaal verzamelwoorden die ons naar de volgende 
generatie bedrijvigheid brengen. Het NL next level investeringsprogramma zoals verwoord in een 
door het VNO-NCW en het MKB uitgebrachte toekomstvisie voor de economische ontwikkeling van 
Nederland. In de discussie daaromheen is een belangrijk thema de, of beter gezegd, het missen van 
de sociale paragraaf.  Zijn wij als samenleving in staat om de sociale cohesie, de sociale verbinding 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen vast te houden? Een redelijk economische welvaart maar 
met ontevreden groepen burgers zonder vertrouwen in de  overheid, lokaal ,nationaal en 
internationaal lijkt mij geen wenkend toekomstperspectief. 

Dames en heren, laten we het vanavond dicht bij huis houden. Home Sweet Home is het thema van 
vanavond en slaat natuurlijk ook op de lekkernijen die u vanavond nog verwachten kunt. Naast de 
mensen van de Soester Duinen zetten plaatselijke Soester ondernemers hun beste beentje voor om 
zodoende opnieuw een van de leukere feestjes van het jaar te realiseren. Ik noem in willekeurige 
volgorde: IJssalon Bemer, Top’s Edelgebak, Hoeve Ravenstein, Cooyman Fruit, Kaasspecialist Richard 
van Essen, Vislokaal Soest-Zuid, Hilton Royal Parc Soestduinen. Ook de workshops door Mies van den 
Brüle, Suzanne de Groot en Top’s Edelgebak worden van harte aanbevolen.      

Voor mij is het ook iets van sfeer, het met elkaar gezellig proberen te houden en verbindingen te 
leggen. Dat zal vanavond wel lukken .Mag deze avond ons allen ook de inspiratie geven om in 2017 
als ondernemende burger ons te blijven inzetten voor een verbindende samenleving binnen en 
buiten Soest. 

Ik wens u daarbij een gezond, gelukkig en zakelijk voorspoedig nieuwjaar toe. 

 

http://www.oecd.org/eco/outlook/netherlands-economic-forecast-summary.htm
https://www.cpb.nl/onderwerp/ramingen-en-scenarios
https://economie.rabobank.com/visie-op-2017/
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/index.html

