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NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG
Beste leden en andere belangstellenden.

1.
Wij verzoeken u reeds nu om de datum van woensdag 6 april prominent in uw agenda te zetten.
Het Ondernemers Netwerk Soesterberg houdt dan zijn jaarvergadering.
Anders dan in vorige jaren doen wij dat dan niet op de achternamiddag, maar in de vooravond, na
‘diensttijd’. Wij rekenen alleen al daarom op een grote presentie.
Maar er zijn nog meer redenen om aanwezig te zijn. Wij zijn namelijk te gast (van 18.00 tot 21.00
uur) in de splinternieuwe vestiging van Hypsos op het bedrijventerrein aan de Richelleweg.
De directie zal ons met trots de nieuwe huisvesting tonen.
Uiteraard zal er ook een korte huishoudelijke vergadering zijn. Voor versterking van de inwendige
mens (iets te eten en te drinken) zal zeer zeker worden gezorgd.
Kortom, er is alle reden om deze jaarvergadering met zeer velen bij te wonen.
Dus: woensdag 6 april 2016, van 18.00 tot 21.00 uur bij Hypsos, bedrijventerrein Richelleweg.
U kunt zich reeds opgeven via info@ons-netwerk.nl

2.
Anderhalf jaar geleden publiceerde het bestuur van het Ondernemers Netwerk Soesterberg een
visienotitie met als titel ‘Samen op weg naar een mooier en ondernemender Soesterberg’.
Wij presenteerden die visie aan onze leden, aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan
gemeenteraadsleden. Die presentaties mochten zich verheugen in de nodige adhesie.
Wij mogen inmiddels met instemming constateren dat veel van de zaken die wij in die notitie
noemden als zeer gewenste componenten van de ontwikkeling in de richting van een mooier en
ondernemender Soesterberg, door het gemeentebestuur als van wezenlijk belang zijn aangemerkt en
inmiddels voortvarend tot uitvoering zijn of worden gebracht.
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Met name het met overgrote meerderheid genomen besluit van de gemeenteraad van 11 juni 2015
om het evenemententerrein – het meest cruciale punt van het dorp – te transformeren naar een
mooie en beeldbepalende dorpsbrink doet ons zeer deugd.
Binnenkort publiceert de gemeente 3 modelschetsen voor de inrichting van die dorpsbrink. Eén van
die schetsen zal uitgangspunt worden voor die herinrichting.

Na publicatie van onze bovengenoemde visienotitie was het bepaald niet zo dat gevoelens van
zelfgenoegzaamheid en lijdzaamheid zich van ons bestuur hebben meester gemaakt.
Sinds enige tijd zijn wij druk doende om een volgende notitie te componeren met als titel ‘De
toeristische ontwikkeling van Soesterberg’.
Wij zijn namelijk van mening dat Soesterberg zich in toeristisch opzicht veel sterker kan profileren
dan voorheen. Wij hebben daar uitgesproken ideeën over.
Wij zullen op een nog nader te bepalen datum in maart aanstaande, in samenwerking met het
Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei en met het Toeristisch Platform Soest, een
informatieavond houden waarop wij onze opvattingen over de toeristische ontwikkeling van
Soesterberg zullen ontvouwen. Voor plaatselijke ondernemers een bijeenkomst die niet gemist mag
worden.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de grote zaal van het Officiers Casino aan de Kampweg in
Soesterberg. Nadere berichten hierover volgen.

3.
Het bestuur deelt u mee dat het voornemens is om zijn bestuursgelederen te versterken met 2
aspirant leden, die hopelijk tijdens de jaarvergadering van 6 april als bestuurslid kunnen worden
benoemd. Het zijn respectievelijk Jan-Marcel van de Riet, advocaat, en Evert ten Kate, bouwkundig
adviseur en voorzitter van de Atletiekvereniging Soest.
Zij nemen nu reeds deel aan onze bestuursvergaderingen om geïnformeerd te worden over alles
waarmee het Ondernemers Netwerk Soesterberg zich bezig houdt.
Evert ten Kate is de beoogd opvolger van uw huidige voorzitter, die in april 2017 zijn bestuurstaak
hoopt te kunnen overdragen.

4.
Het is u ongetwijfeld bekend dat ons bestuur een plan heeft gemaakt voor opwekking van energie
(zonnewarmte) vanuit de landingsbanen op het Park Vliegbasis Soesterberg. Met de daar te
genereren CO2 neutrale energie zijn niet minder dan 6000 huishoudens binnen een straal van 5
kilometer van warmte te voorzien. (zie ook www.solarrunway.nl of www.zakelijksoest.nl en dan
doorklikken naar ONS-NETWERK).
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Wij zijn momenteel druk doende om dit energieproject bij de Rijksoverheid aan te melden als
zogeheten Green Deal Project om langs deze weg financiering voor een breed en diepgaand
haalbaarheidsonderzoek te verkrijgen. Een quickscan heeft ons bestuur zelf al laten doen.
Daarnaast hebben wij met grote instemming kennisgenomen van het voornemen van de
gemeenteraadsfractie van D66 om in de raadsvergadering van 4 februari aanstaande een
amendement in te dienen dat beoogt om ons energieplan toe te voegen aan de lijst van 19 projecten
van het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020. Wanneer deze toevoeging geëffectueerd wordt,
komen financiële middelen beschikbaar om dit energieplan verder uit te werken.
Het zou een bewijs zijn van de gemeentelijke erkenning van en steun aan dit grootschalige CO2
neutrale energieproject.
5.
Ons Ondernemers Netwerk kan nog steeds nieuwe leden gebruiken, ook ZZPers, waarvan er in
Soesterberg legio gevestigd zijn. Als u belangstellenden wilt wijzen op het bestaan en de
inspanningen van het Ondernemers Netwerk voor Soesterberg, zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk.
U kunt belangstellenden verwijzen naar de website van Zakelijk Soest www.zakelijksoest.nl waar
doorgeklikt kan worden naar ONS-Netwerk.

Voor het bestuur,

Rob Tuizenga
Voorzitter
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