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Beste leden en andere belangstellenden. 

 

1.   Werkgroep Winkels 

 

In de vorige Nieuwsbrief zijn wij ingegaan op het opzetten van een speciaal Winkelfonds om, door 

middel van bijdragen van de ondernemers in de Rademakerstraat, gelden beschikbaar te krijgen voor 

aankleding, marketing etc. van Het Winkelhart van Soesterberg. Bijna iedere daar gevestigde on-

dernemer is hiertoe bezocht, maar de respons was nog niet zodanig dat we van start konden. 

Inmiddels is door de gemeente Soest een eenmalige bijdrage toegezegd om hiermee te kunnen star-

ten en enkele voorzieningen te gaan treffen. 

In september zijn door een aantal winkeliers zogenaamde Goody-bags uitgereikt aan de bewoners 

van de nieuwbouwwoningen aan de Kampweg. Dat viel zeer in de smaak en wij hopen hen hiermee 

aan ons Winkelhart te binden. 

Op zaterdagavond 24 november wordt Soesterberg weer door Sint Nikolaas  bezocht. Door een inten-

sieve samenwerking van een aantal winkeliers en vrijwilligers is dit georganiseerd. Financieel werd dit 

mogelijk door bijdragen vanuit de Haringparty, de gemeente Soest en enkele winkeliers. 

In december komt weer een nieuwe editie uit van ons Magazine Soesterberg. 

Verder is de Werkgroep erg blij met het opknappen van enkele panden waardoor het aanzien van het 

winkelgebied duidelijk wordt verbeterd. 

 

 

2.   Website Nieuwbouw Soesterberg 

 

Zoals eerder gemeld, heeft de gemeente Soest een  website voor de promotie van alle nieuwbouw-

plannen in Soesterberg: www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl  

Het zeker aan te bevelen periodiek eens op deze site te kijken om te zien wat er zoal aankomt aan 

woningbouwen wat de planning is! Zo start op 27 november de verkoop van het plan Den Bergh, of-

wel het nieuwe Dorpshart. 

 

3.  Netwerkbijeenkomst donderdag 13 december 2018 vanaf 19.30 uur 

 

Op 13 december 2018 vanaf  19.30 uur, organiseren wij weer een Oudejaars Netwerkbijeenkomst 

voor onze leden en genodigden.  



Dit keer zijn we te gast in  Eethuis de Stoeterij, Amersfoortseweg 91a te Soesterberg. 

De bijeenkomst staat in het teken van  Soesterberg, Parel op de Utrechtse heuvelrug!   

En kijken we met elkaar naar de snelle ontwikkelingen in Soesterberg en het beleidsplan van  het 

ONS Netwerk voor 2019. 

Een uitnodiging hiervoor heeft u reeds ontvangen. Wilt u , of een eventuele introducé aanmelden, dan 

graag via info@ons-netwerk.nl  of  henk@bmosoest.nl. 

 

4. Utrechts Landschap leidt ONS-Netwerk rond op de Vliegbasis. 

 

De leden van de Werkgroep Toerisme van ONS-Netwerk brachten op dinsdag 25 september j.l. een 

bezoek aan Utrechts Landschap in hun shelter op Park Vliegbasis bij Entree 4. 

Woordvoerder van Utrechts Landschap, boswachter Martijn Bergen, leidde het gesprek in en er ont-

stond een dynamische discussie met goede argumenten van beide zijden over een betere toeganke-

lijkheid van de Vliegbasis voor recreanten en over meer wandel- en fietspaden op de basis. 

Naar aanleiding van de wens van ONS-Netwerk om rigoureus iets aan de hekwerken te doen, ontspon 

zich een verhelderend gesprek. De hekken rond Park Vliegbasis voorkomen, dat wild op verkeerswe-

gen en de spoorbaan wordt doodgereden. 

Voor de veldleeuwerik is het Park Vliegbasis blijkbaar een veilige plek, waar de broedende veldleeu-

werik niet gestoord wordt. Er is daar veel voedsel. Op de Vliegbasis zijn nu 240 broedparen. 

Voor een fietstoer over Park Vliegbasis onder leiding van de boswachter heeft Utrechts Landschap de 

leden van de Werkgroep Toerisme en de voorzitter van ONS-Netwerk wederom ontvangen op 31 ok-

tober 2018. Verhelderend werd uitgelegd, waarom de sluitingsperiode van het fietstraject over de 

startbaan ter bescherming van de broedende veldleeuwerik nodig is. Ons-Netwerk ziet uit naar een 

snelle realisatie van een alternatieve fietsroute tijdens de periodieke afsluiting van de startbaan. 

Utrechts Landschap begrijpt de bedenkingen van ONS-Netwerk tegen de afwerende hekwerken uit de 

tijd van defensie. Uitgelegd werd, dat in het kader van de militair historische geschiedenis een deel 

van de hekken zal worden gehandhaafd. De overtollige hekken op het terrein van Park Vliegbasis zul-

len worden verwijderd. 

Ons pleit voor hekken, die een vriendelijkere uitstraling hebben of verdekt zijn opgesteld. 

Dit verhoogt de gastvrijheid van Soesterberg als toeristisch vriendelijk dorp. ONS-Netwerk zoekt nu 

naar draagvlak voor het bekostigen van voorzieningen om de hekken een vriendelijker aanzien te ge-

ven. 

Om de ontbrekende Noord-Zuid aansluiting van ruiterpaden te realiseren in de KNHS knooppunten-

route op de Utrechtse Heuvelrug, bepleit ONS-Netwerk bij Utrechts Landschap om mede te werken 

aan het aanleggen van een paarden pad langs het nieuw in te richten fietspad van het Soester Hoogt 

naar de nieuw te bouwen Pleisterplaats. 

Ons-Netwerk vertrouwt er op, dat Utrechts Landschap de aanleg van zo´n verbindend paarden pad in 

welwillende overweging zal nemen. 

Bij de fietstoer over de Vliegbasis werden de vertegenwoordigers van ONS-Netwerk rondgeleid door 

het bosgebied, waar op dit moment uitbreidingen van de wandelroutes in ontwikkeling zijn.  
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De deelnemers waren zeer verrast over de leuke recreatieve wijze, waarop de historie van de Vliegba-

sis zichtbaar wordt gemaakt. Ons-Netwerk is erg blij met deze mooie combinatie van natuur en recre-

atie. 

ONS-Netwerk en Utrechts Landschap hebben afgesproken regelmatig overleg te hebben om de ver-

binding tussen het natuurgebied en Soesterberg in de toekomst te versterken. 

 

5. NETWERKEN ?? 

 

Netwerken, driedelig pak, stropdas, mantelpak en naaldhakken. Jezelf in de picture zetten en vooral 

veel, heel veel visitekaartjes uitdelen. Een hoop blabla met een glas wijn in je hand? Als dit jouw 

beeld is van een avondje netwerken dan wordt het tijd om dit beeld eens te gaan bewerken. Nu heb 

ik niet alle wijsheid in pacht en ook ik had mijn vooroordeel al klaar wanneer het om netwerken ging. 

Met knikkende knieën en klotsende oksels naar zo’n “verplichte” bijeenkomst. Want ja het voelt als 

een verplichting wanneer je als kleine zelfstandige voor het eerst een zakelijke bijeenkomst bezoekt. 

Vaak een reden om maar niet te gaan. Maar het is helemaal niet star, brallerig of mega zakelijk. Het 

is kennismaken, luisteren naar verhalen van anderen, herkenning delen, ervaring uitdelen en vooral 

samen lachen om de eerst blunders op zakelijk gebied. Het is ook van elkaar leren  en vooral elkaar 

leren kennen, een connectie maken waardoor iemand in jouw herinnering blijft en andersom. Netwer-

ken is ook vragen stellen en advies vragen aan de ervaren ondernemers. Maar netwerken is vooral 

gezellig en ontspannen en hoe fijn is het om juist met mede ondernemers te kunnen sparren, want 

laten we heel eerlijk zijn, het thuisfront zit daar niet op te wachten en terecht!  

 

Ik nodig jou heel graag en vrijblijvend uit voor de aankomende netwerkbijeenkomst op donderdag-

avond 13 december a.s. in De Stoeterij om kennis met elkaar te maken. Visitekaartjes mag maar is 

niet verplicht. 

 

6. BHV training 

 

Wij organiseren samen met KHN deze training al enkele jaren en dit keer op niet op 1 maar op  

2 dagen, en wel 28 en 29 januari 2019. 

 

De kosten zijn relatief laag (115 euro per persoon inclusief lunch, koffie-thee en een mooie zaal in De 

Soester Duinen. Plekken worden vergeven op basis van volgorde van inschrijving en de tijden zijn 

vanaf 9:30 uur tot 16:30 uur . Deadline is 21 december as.  Aanmelden kan via info@ons-netwerk.nl. 

 

Tenslotte 

Al onze leden wensen wij in de komende drukke periode veel succes. Wij zien u graag op onze vol-

gende Oudejaars Netwerkbijeenkomst op 13 december a.s.! 

 

Voor het bestuur 

Evert ten Kate 

voorzitter 
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