Soest, 12 januari 2012

Reactie Cultuurplatform

Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012 – 2020 Gemeente Soest
Geachte Raadsleden, Geacht College,
Op 19 december jl. is het beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012 – 2020 uitgebracht. Daar dit beleidsplan en de effectuering
hiervan ook voor het Kunst en Culturele klimaat binnen Soest en Soesterberg van groot belang kan zijn, willen wij graag een
reactie hierop geven.
Allereerst willen wij de gemeente Soest en het Toeristisch Platform complimenteren met de daadkrachtige wijze waarop het
dossier recreatie en toerisme de laatste jaren wordt opgepakt. Werd in 2008 reeds het Sociaal economisch beleidsplan
“Soest….groei in balans” uitgebracht, nu kan worden doorgepakt met concrete stappen de recreatie en het toerisme aangaande.
Het Cultuurplatform onderschrijft de stelling dat de unieke recreatieve en toeristische waarde van Soest primair ligt in de
natuurrijke inbedding en genietmogelijkheden in het hart van Nederland (bereikbaar voor velen).
Dat de recente ontwikkelingen van vliegbasis Soesterberg inclusief de plannen voor een Nationaal Militair Museum hieraan een
extra en belangrijke dimensie toevoegt, moge duidelijk zijn.
Het Beleidsplan spreekt dan ook over twee speerpunten, Natuur en Landschap en de Vliegbasis Soesterberg met haar toekomstig
Militair museum.
Kunst en Cultuur
Het Cultuurplatform is van mening dat de component kunst en cultuur hierbij ook van groot belang is, daar de “toerist /
recreant” al snel zal willen weten wat er zoal verder aan mogelijkheden in en rond Soest voor doen. Het betrekken en verder
uitwerken van dit belangrijk onderdeel bevelen wij van harte aan.
Landgoed De Paltz
Zo ligt er direct naast de vliegbasis en het militair museum het landgoed De Paltz, alwaar in oktober jl. het zeer succesvolle eerste
Paltzfestival plaats vond. (3.000 bezoekers) Het is de wens van Het Utrechts Landschap en de Stichting Paltzfestival dit
evenement jaarlijks te herhalen.
Hiernaast organiseert het Utrechts Landschap zelf ook regelmatig natuur wandelingen op de Paltz.
Ook doen zich in de nabije toekomst aldaar mogelijkheden voor die in de combinatie natuur en milieu, kunst en cultuur, alsmede
Cultuur Historisch erfgoed bijzonder interessant kunnen zijn. Graag zien wij de ontwikkelingen in dit gebied in de verdere
uitwerking meegenomen.
De Eem
Ook het gebied direct grenzend aan de Eem zou veel attractiever kunnen worden wanneer natuur, cultuur en ontspanning bij de
recreatiemogelijkheden gaan worden betrokken.
Het Cultuurplatform is op dit moment in gesprek met regio partners om na te gaan in hoeverre een Eemlint kan worden opgezet
waarbij de gemeenten aan de Eem zich inzetten voor een cultuur historisch Eemlint.
Het zou bijzonder zijn indien de historische rustplaats (met roeibootjes) weer in ere kan worden hersteld. (Zwarte Willem)
Hierbij valt dan ook te denken aan een beelden theetuin aan de Eem. (zie actie V1)
Soester Hoogt
Het betrekken van het Soester Hoogt, via een kabelbaantje richting een (educatief) natuur- kinderspeelbos, was een van onze
voorstellen destijds uitgebracht aan de provincie Utrecht. (zie actie V2)
Het Cultuurplatform is graag in de gelegenheid verder betrokken te worden in ideevorming en uitwerking.
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