
 

 

 

 

 

Soest, 23 januari 2013 

 

Betreft: Sociaal Culturele voorziening Soesterberg 

 

Geachte Raadsleden, 

Graag wil het bestuur van het Cultuurplatform Soest u dringend in overweging geven te 

kiezen voor een verdere uitwerking van het plan voor een Sociaal Cultureel Centrum, 

gebruikmakend van de qua ligging en uitstraling unieke Marechaussee kazerne. Soesterberg 

heeft recht op een daadkrachtige aanpak en uitwerking van deze noodzakelijke voorziening. 

Onze gedetailleerde motivatie voor deze oproep is de volgende: 

• Behoud en gebruik van het Cultuur Historisch gebouw t.b.v. sociaal cultureel Soesterberg 

(niet zo maar werd een werkgroep Soesterberg genomineerd voor de gouden Oliebol, zij 

strijden voor behoud van wat er nog is en als het weg is niet meer terug komt) 

• Gesitueerd midden in het centrum van Soesterberg (slechts 20 meter van het huidige 

evenementen terrein) 

• Gebouw is binnen redelijk budget en rekening houdend met de zo gewenste 

duurzaamheideisen geschikt te maken voor: 

o Grand Café incl. terras op het zuiden (met als verantwoord commercieel 

voorbeeld Grand Café De Lindenhof Soest) 

o Meerdere ontmoetingsruimten 

o Oefenruimten voor bandjes, koren, toneelverenigingen  (zelfs een oefenruimte in 

de kelder, waar vind je zoiets?) 

o Denksport ruimten 

o Ruimten voor ballet/dans, etc. 

o Onderdak voor bibliotheek, ouderenvoorziening/spreekkamers, etc. 

o Op de binnenplaats (alwaar een overdekt atrium) uitvoeringen, kunst exposities, 

braderieën, etc. 

o Voorzien van een grote parkeerplaats 

o Aansluitend aan de grote verbindingsweg over de Amersfoortsestraat tussen het 

nieuw nationaal Militair Museum en Soesterberg centrum 

o Voorkomen van geluidshinder naar omliggende woonwijk 
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• Het huidige evenemententerrein kan hierdoor ten volle worden benut voor woning en 

winkelbouw, zoals aanvankelijk was voorzien (met opbrengsten van de grond) 

• Evenementen (incl. ijsbaan) kunnen worden gesitueerd direct achter het huidige terrein 

aan de Banninglaan, enkele meters van de huidige locatie 

• De Soesterbergse bevolking in brede zin heeft reeds eerder haar royale instemming voor 

deze locatie uitgesproken 

• De raad heeft reeds eerder bij aanvaarding van  het masterplan van Ir. Riek Bakker, 

waarin een visie werd ontwikkeld, de keuze voor de  kazerne als toekomstig sociaal 

cultureel centrum ondersteund. 

 

Het Cultuurplatform is ook voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de (financiële)  

middelen, omdat investeringen vaak  terugverdiend moeten worden. En dat kan gezien de 

verwachtingen op termijn betreffende de gemeentelijke financiën leiden tot verzwaring van 

de lasten voor de gebruikers. Dus een belemmering van gebruik, een boemerangeffect op 

intensief gebruik. 

Wij wensen u alle succes en wijsheid bij uw besluit. 

  

Met vriendelijke groet , 

Bestuur van het Cultuurplatform Soest, 

  

Bert Krijger                                                                           Annemieke Marinissen 

Voorzitter                                                                              Secretaris 

  

 

  

 


