
10Woensdag
17 januari
2018

Handje, hapje, buffet, visitekaartje

Rob Metz houden geen traditionele 
nieuwjaarstoespraak, maar worden 
geïnterviewd door presentator Jean 
Heijl.
 
Wantenaar is blij met de interactie 
tussen bedrijfsleven en gemeente. 
,,De Soester economie draait goed. 
Misschien klinkt het arrogant, maar 
wij als Soester Zakenkring leveren 
daarbij een belangrijke bijdrage.”

UITSTEKEND Burgemeester Metz is 
het eens met Wantenaar. ,,We zien 
weinig lege winkels. Soest is beter 
uit de crisis gekomen dan andere 
gemeenten. De cijfers laten het zien. 
Soest doet het uitstekend.”

Ook op het gebied van duurzaam-
heid ziet de burgemeester kansen 
voor Soest. ,,Er is veel kennis aan-
wezig. In ons gemeentehuis geven 

wij het voorbeeld met de houtge-
stookte kachel. Ik heb het pas één 
keer koud gehad. De nieuwe wijk op 
de vliegbasis wordt gasloos ontwik-
keld. Dan helpen we de Groningers 
in Slochteren ook en kan de gas-
kraan weer een stukje dicht.”

,,Hoe er dan gasloos gebouwd gaat 
worden? Eenvoudig. Geen gasaan-
sluiting in de woningen.”

AchTErgroND

Inloopspreekuur voor 
ondernemers hervat 
op 18 januari
SoEST Ook in 2018 is er periodiek 
een inloopspreekuur voor 
ondernemers uit de gemeente. 
Ongeveer eens in de twee 
maanden kunnen zij daar met 
vragen, wensen en ideeën of 
overleg in welke vorm dan ook 
naar toe komen.

Het spreekuur is een samenwer-
kingsverband tussen de gemeente 
Soest, de Soester Zakenkring, BMO 
Soest en Soest Netwerkt. Deze 
partners zijn vertegenwoordigd in 
de personen van respectievelijk 
bedrijfscontactfunctionaris Nynke 
Minkema, Paul Martens, Henk van 
Asch en Judith de Pagter.

DE LINDENhoF Zij nestelen zich op 
donderdag 18 januari in Grand 
Café De Lindenhof aan de Van 
Weedestraat voor het eerste 
inloopspreekuur van dit jaar. Dat 
wordt gehouden van 17.00 tot 
18.30 uur. Ondernemers, ook 
ZZP’ers, kunnen er een luisterend 
oor vinden, advies inwinnen, de 
weg vragen en vinden er in elk 
geval een klankbord. Daarbij kan 
het zelf gaan als onderwerpen die 
betrekking hebben op het eigen 
bedrijf als om algemene zaken.
,,Op deze manier streven we naar 
doelgerichte communicatie voor 
het bedrijfsleven in Soest en 
Soesterberg”, zegt Paul Martens, 
secretaris van de Soester Zaken-
kring.
Na de bijeenkomst van morgen is 
het eerstvolgende inloopspreek-
uur op vrijdag 16 maart. Dan is 
Reto Internetburo aan de Nieu-
wegracht van 12.00 tot 13.30 uur 
gastheer.

Register voor en door ondernemers

INForMATIE De Kamer van Koop-
handel (KvK) kent een verplichte 
registratie, de gemeente Soest niet. 
Bovendien geeft dit locale register 
meer specifieke informatie voor 
Soester bedrijven dan de KvK en is 
het gevoel dat de dienstverlening 
van de KvK minder de vraag dient. 

Alle Soester ondernemers die be-
kend zijn bij de KvK en bij de pro-
vincie, zijn in dit register terug te 
vinden op hun specifieke diensten 
met een eigen omschrijving van de 
ondernemer.

INSchrIJVEN De site was al in de 
lucht voor leden van de Soester Za-
kenkring en leden, maar nu kunnen 
de niet-leden zich ook inschrijven. 
Voor leden van de Soester Zaken-
kring en de lidverenigingen zit deze 
dienst al in hun jaarbijdragen be-
grepen, niet-leden betalen elke drie 
jaar 40 euro exclusief btw.

ProFIEL In zeven jaar tijd is het aan-
tal bezoeken per maand gegroeid 
van 500 naar 5000. Binnenkort 
krijgen alle 5000 geregistreerde be-
drijven uit Soest een brief met na-

dere informatie en een uitleg hoe 
zij een profiel aan kunnen maken. 
De gemeente Soest stelt specifieke 
informatie beschikbaar over haar 
voorwaarden rondom de aanbe-
stedingen van de gemeente, ook 
voor boven de financiële grens van 
25.000 euro.
Verder heeft zakelijksoest.nl een 
overzichtelijke folder beschikbaar 
inclusief een opsomming van deel-
nemende ondernemersorganisa-
ties in Soest en Soesterberg. Voor 
aanvullende vragen: info@zake-
lijksoest.nl.

,,Er wordt energie 
in nieuwe energie 
gestoken”
Peter Beijer

SoEST ,,Een van de leukere feestjes 
in Soest.” Paul Martens, secretaris 
van de Soester Zakenkring (SZK) 
stelt de 225 Soester ondernemers in 
zijn welkomstwoord een gezellige 
avond in het vooruitzicht. Het is de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de on-
dernemersvereniging. De geluk-
wensen voor het nieuwe jaar, zijn 
een mooi excuus om de onderlinge 
banden en het netwerk te verstevi-
gen.

De bijeenkomst in restaurant De 
Soesterduinen mondt uit in een leuk 
feestje. Paul Martens, Henk van 
Asch en Kees Wantenaar vormen bij 
de ingang van het etablissement het 
ontvangstcomité. Elke gast krijgt het 
allerbeste voor de resterende vijftig 
weken van 2018 toegewenst. Het 
thema van de bijeenkomst is ‘Ons 
kent Ons’ en dat is toepasselijk.

BorrEL Handen worden geschud, 
wangen gezoend. Het tempo waar-
mee de visitekaartjes van eigenaar 
wisselen ligt gelijk aan de snelheid 
waarmee de hartige hapjes de hon-
gerige magen vullen. Het is half zes 
en de meeste genodigden hebben de 
vrijdagmiddagborrel overgeslagen 
om bijtijds aanwezig te zijn.

INTErAcTIE Kees Wantenaar, voor-
zitter van de SZK, en burgemeester 

 p Ondernemers kunnen even kijken of meedoen aan een van de workshops.

Gemeente kan op 
site alvast selectie 
maken bij 
aanbesteding
Martin Huizenga

SoEST Op de nieuwjaarsreceptie van 
de Soester Zakenkring is vrijdag de 
nieuwe en vernieuwde website van 
zakelijksoest.nl gelanceerd. Het is 
een bedrijvenregister voor en door 
Soester ondernemers.
Ze kunnen elkaar nu nog makkelij-
ker vinden. De gemeente Soest heeft 
een voorkeur en de ruimte om, bij 
aanbestedingen tot 25.000 euro, de 
juiste Soester bedrijven te benade-
ren.

AANBESTEDINgSBELEID De Gemeen-
teraad vroeg om deze dienstverle-
ning om Soester bedrijven een duw 
te geven bij inkoop en aanbestedin-
gen. Bovendien wil de gemeente 
haar inkoop- en aanbestedingsbe-
leid meer duurzaam maken met een 
voorkeur voor Soester bedrijven. 
Bij unieke en niet vindbare speci-
alisaties houdt de gemeente zich 
het recht voor buiten het register te 
shoppen.

FUNcTIoNEEL Judith de Pagter van 
Soest Netwerkt, de inkoper van de 
gemeente Soest Jan Lergner en Paul 
Martens van de Soester Zakenkring, 
zaten rond de tafel met als resultaat 
een functioneel locaal register, voor 
en door Soester ondernemers. Uniek 
voor Nederland, zeggen ze.

 p V.l.n.r. Kees Wantenaar, Paul Martens, Judith de Pagter, Remco de Hiep, Henk van Asch, nauw betrokken bij het register.
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Voorzitter Wantenaar voorziet een 
zonnig 2018. ,,Er gebeurt veel in 
Soest. Er wordt energie in nieuwe 
energie gestoken. We hebben een 
platform dat voor verdere verduur-
zaming gaat zorgen. Het is mooi dat 
wij elkaar als ondernemer, maar 
vooral als mens weten te vinden.”
Voor Rob Metz wordt 2018 een bij-
zonder jaar. ,,Aan de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart 
doen vijftien partijen mee. Er valt 
veel te kiezen. Promoot iedereen in 
je omgeving om te gaan stemmen!”

PLANNEN Na de verschillende pre-
sentaties (waaronder die van het 
bedrijvenregister - zie hieronder) 
is het tijd voor ‘het leuke feestje’. 
Het buffet wordt geopend en de ge-
sprekken komen op gang. Ontwik-
kelaar Johan Zijtveld vertelt in de 
rij voor het Franse buffet over zijn 
plannen met het pand van de Rabo-
bank op het Kerkplein. ,,Je herkent 
het pand straks niet meer terug. Wij 
gaan in de zomer van 2019 een fraai 
appartementencomplex opleveren.”

VErSIErEN Robbert van Asch vindt 
de bijeenkomst geslaagd. ,,Goed dat 
de ondernemers elkaar hier vinden. 
Het interview met de burgemees-
ter had van mij wel iets kritischer 
gemogen.” Verderop staan de gast-
heren Robbert Goedhart en Thijs 
Duindam een pijltje te gooien. Rob 
Metz is hun tegenstander. Een ver-
dieping hoger laten diverse dames 
hun handen versieren met een 
Henna Tattoo. Ondernemend Soest 
heeft zijn feestje gehad en is klaar 
voor 2018.


