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 naar onze website

ONS Nieuws uit Soesterberg

15 oktober 2014

Zeer geachte leden.
De vorige nieuwsbrief dateert van een aantal maanden geleden. Dat betekent niet dat wij in de
tussentijd inactief zijn geweest. Het tegendeel is het geval.
De aanstaande opening van het Nationaal Militair Museum op het Park Vliegbasis Soesterberg is voor
het bestuur aanleiding geweest om na te denken over mogelijkheden om (ondernemend) Soesterberg
te laten meeprofiteren van de te verwachten grote stroom bezoekers van
dat museum.
Dat nadenken heeft geresulteerd in
een uitvoerige notitie, die de titel
heeft gekregen:
‘Samen op weg naar een mooier
en ondernemender Soesterberg’
Deze notitie kunt u integraal vinden
op onze website www.ons-netwerk.nl
Mocht u de notitie in gedrukte vorm
willen ontvangen, meld u dit even via
info@ons-netwerk.nl dan sturen wij u
de notitie per post toe.

Wij hebben van deze notitie bovendien een power point presentatie gemaakt. Deze presentatie hebben wij in conceptvorm in eerste instantie gegeven aan een gemeentelijke deputatie van D66 (30 augustus) en aan een aantal Soesterbergse instanties (2 september).
Naar aanleiding van de reacties op die voorpresentaties hebben wij het één ander bijgesteld en in
definitieve vorm op 30 september in het Kontakt der Kontinenten aan het voltallige College van
Burgemeester en Wethouders laten zien en als gedrukte visienotitie aangeboden.
De Soester Courant heeft daar een uitvoerig artikel aan gewijd.
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Bij die presentatie waren ongeveer 35 belangstellenden aanwezig. De leden van ONS, die ook voor
deze bijeenkomst waren uitgenodigd, waren bepaald niet in de meerderheid.
Maar, waarde leden, u krijgt een herkansing. Op donderdagavond 13 november
geven wij dezelfde presentatie voor de
gemeenteraad in het gemeentehuis van
Soest.

Het aanvangstijdstip van de presentatie,
die 3 kwartier in beslag neemt, geven wij
nog aan u door. Wij hopen dat u dan en
daar door uw aanwezigheid onze visie wilt
ondersteunen.
Inmiddels heeft de presentatie van onze visie al een vervolg gekregen.
•

Wij gaan op zeer korte termijn met 2 grote firma’s in gesprek om na te gaan welke de mogelijkheden zijn om Soesterberg – door het aanbrengen van zonnecollectoren in de start/
landingsbanen op de vliegbasis – energieneutraal te maken.

•

Wij sluiten ons aan bij het Toeristisch Platform Soest (TPS) teneinde Soesterberg in toeristisch
opzicht nadrukkelijker op de kaart te zetten.

•

Wij tekenen bezwaar aan tegen de aard van de bouwplannen op het Evenemententerrein. In het
voorontwerp bestemmingsplan wordt voorzien in de bouw van appartementen en grondgebonden woningen. Wij pleiten voor een minder dichte bebouwing; alleen appartementen (in een wat
hoger prijssegment) in een parkachtige omgeving, waardoor in het hart van Soesterberg een
centrum ontstaat met het karakter van een dorpsbrink in het groen. De tekst van ons bezwaar
kunt u binnenkort lezen op onze website.

•

Wij zullen aan het gemeentebestuur voorstellen om op korte termijn een projectgroep te
formeren om verdere uitvoering te geven aan de (ook toeristische) ontwikkeling van Soesterberg.
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•

In die projectgroep zouden naar onze mening vertegenwoordigers zitting moeten nemen van:
□ Gemeentebestuur
□ Ambtenaren belast met de uitvoering van het Masterplan
□ Projectontwikkelaars/Woningcorporaties (Latei/Portaal)
□ Toeristisch Platform Soest
□ Ondernemers Netwerk Soesterberg

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Op woensdag 17 september jongstleden hield de ABN AMRO bank, op initiatief van ONS een bijeenkomst in Restaurant de Soesterduinen. Joop Wijn, oud-staatssecretaris van Financiën, nu lid van de
raad van bestuur van ABN AMRO, hield daar een zeer boeiende voordracht over de mondiale, de Europese en de nationale economische situatie. En dat tegen de achtergrond van de Miljoenennota, die
op de dag ervoor verschenen was. Het gezelschap bestond uit genodigden van de bank zelf en uit leden van de Soester Zaken Kring en van ONS. Degenen die geen gehoor gegeven hebben aan onze
uitnodiging hebben werkelijk een kans gemist.
Het bestuur van het Ondernemers Netwerk Soesterberg zal proberen om nog voor het einde van dit
kalenderjaar een netwerkbijeenkomst te organiseren voor uitsluitend ONS-Netwerk leden.
Nadere berichten hierover volgen.
Rob Tuizenga
Voorzitter
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