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NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG
Beste leden en andere belangstellenden.
Graag brengen wij u in deze nieuwsbrief weer op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in
en rond Soesterberg, voor zover ons ondernemersnetwerk daar bemoeienis mee heeft.

NETWERKBIJEENKOMST.
Op donderdag 1 december aanstaande houden wij een netwerkbijeenkomst. Die zal plaatsvinden van
16.00 tot 18.00 uur in de splinternieuwe vestiging van DMF Coating op het bedrijventerrein aan de
Richelleweg. De directie van DMF zal zorgen voor een rondleiding door haar high-tech bedrijf. De
rondleiding zal worden gevolgd door een borrel. Opgeven voor deelname is reeds nu mogelijk via
info@ons-netwerk.nl
Een afzonderlijke uitnodiging volgt.

KERSTCONCERT.
In het kader van het gemeentelijke project ‘WIJ ZIJN SOEST’ organiseert het ondernemersnetwerk
een concert. Dat zal plaatsvinden op vrijdagavond 16 december aanstaande in de grote zaal (400
plaatsen) van het Officiers Casino – een rijksmonument – aan de Kampweg in Soesterberg. Dit
project dient ter bevordering van de sociale cohesie in Soest en Soesterberg, waar sinds een aantal
maanden enkele honderden asielzoekers gehuisvest zijn in het AZC.
Tijdens dit concert, dat van 20.00 tot 22.00 uur zal duren, zullen 2 gerenommeerde koren uit Soest
optreden: het Cantatekoor, dat liederen van Bach, Beethoven, Telemann en Schubert ten gehore zal
brengen, en het Slavisch koor Byzantium, dat oosters-orthodoxe, Russische en Slavische liederen op
het repertoire heeft.
De zaal van het officiers Casino zal in de decembersfeer worden gebracht door het in Soesterberg
gevestigde, internationaal opererende bedrijf Hypsos, dat wereldwijd exposities, beursstands,
museuminrichtingen en bezoekersattracties vormgeeft.
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Het concert wordt financieel ondersteund door de gemeenten Soest en Zeist, door een aantal
Soesterbergse, Soester en Utrechtse ondernemers en door enkele serviceclubs. Dankzij die
ondersteuning kan de toegangsprijs buitengewoon laag gehouden worden. Voor niet meer dan 8 euro
(!) krijgt men: een toegangsbewijs, een prachtig concert, een kop koffie of thee met kerstsurprise in
de pauze en een consumptie naar keuze na afloop. Voor zo’n buitenkans zou de grote zaal van het
Officiers Casino nu eigenlijk al te klein moeten zijn.
Immers, hoe lang is het geleden dat in Soesterberg zo’n grootschalig concert is gegeven?
Kaarten kunnen vanaf nu gekocht worden als e-ticket via www.onskerstconcert.wetickets.nl of als
gewoon ticket bij de Cornershop van Randsdorp aan de Rademakerstraat, tegenover de
Rademakerhof in Soesterberg.
Een nog nader te bepalen aantal toegangskaarten kan, gegeven het maatschappelijk karakter van dit
project, gratis ter beschikking worden gesteld aan bewoners van de bejaarden-/verzorgingstehuizen
De Drie Eiken en De Heybergh en aan het Asiezoekerscentrum in Soesterberg.
Wij rekenen op een spoedig uitverkochte zaal. Haast u dus met het bestellen van toegangsbewijzen.
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PLAN OPWEKKING DUURZAME ENERGIE SOLARRUNWAY.
Ons plan tot opwekking van duurzame energie vanaf de landingsbanen van het Park Vliegbasis
Soesterberg komt in een stroomversnelling. Dankzij de financiële steun van de gemeente Soest
(gemeentelijk duurzaamheidsplan 2016-2020) zijn wij in staat gesteld om een uitgebreid
haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. De opdracht daartoe hebben wij inmiddels verstrekt aan
ingenieursbureau Iv-Infra uit Sliedrecht. Dit bureau zal de resultaten van zijn onderzoek nog voor het
einde van dit kalenderjaar aan ons bekend maken. In de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek
hebben wij groot vertrouwen.
Iv-Infra heeft toegezegd om die uitkomsten te presenteren aan het bestuur van ons ondernemers
netwerk. Vervolgens zullen die ook gepresenteerd worden aan de bestuurders, betrokken ambtenaren
en raadsleden van Soest en van de Provincie Utrecht. De uitkomsten van het onderzoek en de
presentaties zullen, naar onze verwachting, het draagvlak voor de realisering van het energieplan in
aanmerkelijke mate vergroten.
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GEMEENTELIJK DETAILHANDELSBELEID.
Binnenkort krijgt het nieuwe gemeentelijke detailhandelsbeleid zijn beslag. Een zeer uitgebreide,
nieuwe detailhandelsnota ligt klaar voor besluitvorming. Bij het tot stand komen van deze nota is ook
ons ondernemers netwerk, als vertegenwoordiging in de klankbordgroep, betrokken geweest.
Eén van onze bestuursleden heeft van deze uitgebreide detailhandelsnota een excerpt gemaakt, dat
inzichtelijk maakt waar die van toepassing is op de situatie in Soesterberg, en met name op het
Soesterbergse winkelgebied. Ons ondernemers netwerk neemt het initiatief om binnenkort de
Soesterbergse winkeliers bijeen te roepen om de consequenties van het nieuwe detailhandelsbeleid
voor Soesterberg uiteen te zetten en na te gaan welke verbeteringen in onze winkelgebieden te
realiseren zijn. Nadere berichten daarover volgen.

TOERISTISCH SOESTERBERG.
Wij hebben op 8 september jongstleden, tijdens een bijeenkomst van Uit in Soest/Toeristisch
Platform Soest, in het Officiers Casino in Soesterberg het eerste exemplaar van de door ons
ontworpen wandelkaart door het gebied noordelijk van Soesterberg, officieel aangeboden aan
wethouder van de Torre en aan Frederique Boomsma, voorzitter van Uit in Soest.
Deze wandelkaart is inmiddels te verkrijgen bij, onder meer, het VVV infopunt aan de
Rademakerstraat in Soesterberg.
Een tweede wandelkaart met een meer zuidelijke route is in voorbereiding, evenals een kaart met
een fietsroute langs militaire objecten in en rond Soesterberg. Bovendien zijn wij onverminderd bezig
te proberen om een deel van de vele hekken rond de natuurgebieden en militaire terreinen rond
Soesterberg te laten verwijderen. Zo zou de mooie natuur in de directe omgeving niet alleen op
afstand zichtbaar, maar ook toegankelijk worden.
Hoe het ook zij, Soesterberg komt in toenemende mate letterlijk aan alle kanten op de kaart te staan.

PLEISTERPLAATS.
De gemeente is naarstig op zoek naar een horecaondernemer of een duo van een ontwikkelaar en
een horecaondernemer, om invulling te geven aan de Pleisterplaats die gelokaliseerd is op de grens
van het Park Vliegbasis en Soesterberg Noord. Deze Pleisterplaats moet de toeristische verbindingsschakel gaan vormen tussen het Park en het dorp Soesterberg. Daarmee wordt voor Parkbezoekers
de mogelijkheid vergroot om het dorp aan te doen en voor de Soesterbergse burgers om naar het
Park Vliegbasis te gaan.
De gemeente heeft een visiedocument opgesteld waarin de mogelijke invulling van de Pleisterplaats
wordt beschreven.
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Het visiedocument maakt melding van de aanleg van een vaste horecavoorziening
met terras, een natuurlijke speeltuin en een parkeerplaats. Zoals hierboven gememoreerd, de
gemeente is op zoek naar ontwikkelaars/ondernemers die de Pleisterplaats willen ontwikkelen en
exploiteren, en schrijft daar een prijsvraag voor uit. Het zou goed zijn als Soesterberg op zo’n vitale
en aantrekkelijke plek een mooie uitspanning zou krijgen.
Belangstellenden kunnen zich melden voor nadere informatie en/of voor deelname aan de prijsvraag
via pleisterplaats@htcadvies.nl
Langs die weg is ook het uitgebreide informatiepakket te verkrijgen.

BESTEMMINGSPLANNEN.
Als bestuur zijn wij zeer verheugd te kunnen constateren dat recentelijk door de gemeenteraad niet
minder dan 3 op Soesterberg betrekking hebbende bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Het gaat
om de bestemmingsplannen Dorpshart, Kampweg en Soesterberg Noord. In de ontwerpfase heeft
ons bestuur op elk van de plannen gereageerd door zienswijzen in te dienen.
Het wachten is nu op het eventueel ingediend worden van bezwaren. Indien die er komen, kunnen
die met enige versnelling worden behandeld, aangezien de genoemde locaties vallen onder de
zogeheten Crisis- en Herstelwet. Wij hopen dat de prijzenswaardige voortvarendheid waarmee het
gemeentebestuur de verbetering en verfraaiing van Soesterberg ter hand neemt, ongehinderde
voortgang mag krijgen.

Voor het bestuur,
Rob Tuizenga
Voorzitter Ondernemers Netwerk Soesterberg
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