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NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG
Beste leden en andere belangstellenden.
1. Netwerk bijeenkomst 13 december 2018: Soesterberg: Parel op de Utrechtse Heuvelrug!
Op donderdagavond 13 december 2018 woonden ruim 40 geïnteresseerden de door het ONSNetwerk georganiseerde Eindejaar-bijeenkomst bij in De Stoeterij aan de Amersfoortseweg in Soesterberg.
Reinier Kalt en Mustafa Hamurcu, projectleiders van de gemeente Soest, namen de aanwezigen
mee langs de actuele ruimtelijke ontwikkelingen in Soesterberg. Van Dorpshart tot Oude Tempel,
maar uiteraard ook de plannen direct grenzend aan de Vliegbasis. Het gaf een goed beeld van de
enorme groei die Soesterberg momenteel door maakt.
Via de site www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl kunt u de bouwplannen volgen.
Daarnaast werd het Beleidsplan 2019 van het ONS toegelicht door de voorzitter Evert ten Kate en Ed
Rijnja namens de werkgroep Toerisme. U kunt het beleidsplan 2019 nalezen via
www.zakelijksoest.nl/beleidsplan-2018-2020
De aanwezigen maakten daarna graag gebruik van de uitstekend verzorgde aangeklede borrel om
met elkaar na te praten.
2. Zorg rond voortgang diverse bouwplannen in Soesterberg
Het Bestuur van het ONS-Netwerk maakt zich ernstig zorgen over de voortgang van de diverse bouwplannen in Soesterberg. Enerzijds worden door groepen inwoners, maar ook door sommige politici,
aangedrongen op bijstelling dan wel afstel van bouwplannen, zoals bv De Oude Tempel. ( het bestemmingplan is naar onze inschatting uitstekend reparabel) Het ONS-Netwerk pleit nadrukkelijk voor
voortzetting van deze plannen. Deze zijn noodzakelijk voor bevolkingsgroei in Soesterberg om daarmee het dorp vitaal te houden met voldoende voorzieningen. Ook een gezond winkelbestand staat of
valt met voldoende inwoners!
Het bestuur van het ONS-Netwerk dringt er daarom zowel, bij gemeente, politici als inwoners op aan
de plannen voortvarend door te zetten. In het belang van de ondernemers, maar ook in het belang
van een vitaal Soesterberg!
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3. Officierscasino Soesterberg
Medio oktober zou de eigenaar van het Officierscasino , het Rijks Vastgoed Bedrijf de uitslag bekendmaken van de aanbesteding die men heeft gehouden rond de verkoop van dit monument en voor
Soesterberg belangrijke gebouw. Tot onze verbazing hebben diverse (lokale) partijen wel een afschrijving ontvangen maar is nog steeds niet bekendgemaakt aan wie men voornemens is de koop te gunnen. Hiermee blijft de ontwikkeling van dit gebied vooralsnog in het ongewisse.
Het ONS Netwerk heeft zich samen met een groep omwonenden nadrukkelijk bemoeid met de totstandkoming van de door de gemeente opgestelde ruimtelijke randvoorwaarden en blijft de ontwikkelingen daarom nauwlettend volgen.

4. Algemene Ledenvergadering Ondernemers Netwerk Soesterberg
Op 3 april a.s. staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het ONS op de agenda.
U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Naast het vaststellen van de gebruikelijke financiële stukken, zullen wij dit ook combineren met een interessante excursie. Uiteraard is er
na afloop ruim de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in het Kontakt der Kontinenten aan de Amersfoortsestraat
te Soesterberg .Noteert u deze datum al vast in uw agenda?
5. Duurzaamheid
Ook dit jaar organiseert de gemeente Soest samen met de Stichting Soest Duurzaam de Duurzaam
Goed Bezig Markt op zaterdag 29 september 2019.
Heeft u een bedrijf dat actief bezig is met duurzaamheid in welke vorm dan ook dan is dat het uitgelezen moment om u te presenteren op deze markt. Voor deelnemende bedrijven en organisaties is het
mogelijk gratis hun duurzaamheid te tonen aan de inwoners van de gemeente Soest. Interesse in
deelname? Meldt u aan bij Johan Simon van de gemeente: j.simon@soest.nl
Een Energiescan is een prachtige eerste stap naar het verduurzamen van uw bedrijfspand. De kosten hiervan kunnen geen belemmering zijn.
Interesse? Kijk op www.duurzamebedrijvensoest.nl
6. Gezocht:
In het beleidsplan van het ONS hebben wij opgenomen om een Werkgroep Evenementen in het leven
te roepen. Dit omdat het goed is voor Soesterberg als er jaarlijks een of meerdere spraakmakende
evenementen worden georganiseerd.
Zo is het dit jaar 25 jaar geleden dat de Amerikanen vertrokken en volgend jaar 75 bevrijding. Of
een jaarlijks muziekfestival? Wilt u meedenken hierover? Meld u aan via info@ons-netwerk.nl
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7. Agenda:
6 februari 2019 vanaf 13.00 uur: Plaatsing Alouette helicopter bij het Vliegdekpark
7 februari 2019

: overleg werkgroep Winkels ONS

7 maart 2019

: Bestuursvergadering ONS-Netwerk

13 maart 2019

: ZZP bijeenkomst van ONS Netwerk bij LSSP info@tudorstyle.nl

03 april 2019

: ALV Ons Netwerk

8. Lid worden van het Ons Netwerk?
Voor een beperkt bedrag kunt u als ondernemer lid worden van het ONS-Netwerk. Daardoor ondersteunt u niet alleen onze activiteiten maar heeft u ook gratis toegang tot onze netwerkbijeenkomsten
met interessante sprekers of bijzondere locaties. Bovendien maakt u deel uit van het georganiseerde
bedrijfsleven in Soesterberg, een interessant Netwerk en blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en activiteiten in Soesterberg. Aanmelden? info@ons-netwerk.nl.
Voor meer informatie: Gisela Putman , tel. O6-42791360
9. Samenzinnig verbeteren
Lean Six Sigma Partners, gevestigd aan de Rademakerstraat 22, heeft samen met haar professionals
een boek gemaakt welke inmiddels een bestseller is geworden.
In dit boek zijn Lean & Six Sigma verwerkt tot een samenzinnig beeld. Beide aanpakken, managementmethoden of -filosofieën (afhankelijk van je ambitieniveau) hebben namelijk
een belangrijke gemene deler: een hoge klantentevredenheid met een efficiënte
organisatie. Aanvullend is er het besef dat continue ontwikkeling van medewerkers
en managers een essentieel onderdeel is om uiteindelijk te komen tot een intrinsieke, continue leer- en verbeter cultuur. Lean Six Sigma is derhalve meer dan een
middel. Het is een lange, boeiende reis. Met elkaar.
In dit educatief naslagwerk zit een enorme hoeveelheid aan kennis en kunde op
het gebied van Lean Six Sigma. Letterlijk praat je over honderden pagina’s aan
tools, tips en toepassingen die je helpen om samen succesvol te verbeteren. Van
strategie tot en met actie.
Voor meer informatie over het boek en de organisatie: www.leansixsigmapartners.nl

Voor het bestuur
Evert ten Kate
voorzitter
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