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NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG
Beste leden en andere belangstellenden.

1. Oudejaarsbijeenkomst
De laatste jaren hebben wij medio december een gezellige en succesvolle eindejaars bijeenkomst georganiseerd. Bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar, en u bij te praten over wat er komend jaar in Soesterberg staat te beuren. Maar daarnaast ook met elkaar te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.
Met name dit laatste staat onder druk door de corona maatregelen. We mogen binnen alleen op gepaste afstand aan tafel zitten. Dat is iets wat haaks staat op netwerken, waarbij wij met elkaar willen
bijpraten etc. Reden voor het bestuur dit jaar de bijeenkomst te laten vervallen. Wij hopen in de loop
van 2021 u weer te kunnen ontmoeten tijdens een van onze bijeenkomsten.

2. Overleg gemeente Soest
Het Winkeliersoverleg (MKB-overleg) heeft digitaal plaatsgevonden op 14 oktober en het overleg vanuit de Soester Zakenkring met de gemeente heeft op 8 oktober digitaal plaatsgevonden.

3. Sinterklaasintocht 2020
Door het Coronavirus is het helaas niet mogelijk om een intocht in Soesterberg door te laten gaan.
Voorgaande jaren is er vanuit de winkeliers hard gewerkt om er elk jaar een groot feest van te maken.
Elk jaar werd het beter en succesvoller, maar Covid-19 gooit roet in het eten voor 2020.
Vanuit de winkeliers wordt er hard gewerkt aan een alternatief, want het kinderfeest mag niet zomaar
verloren gaan.
Samen met het ONS, wordt er gekeken waar er mogelijkheden zijn en kinderen kunnen straks in de
winkels van Soesterberg terecht voor een kleine versnapering en/of cadeautje.
Volgend jaar zullen Suzanne Bezemer van For You Fashion en Marc Bouckaert van de Cornershop de
intocht voor 2021 weer op zich nemen om er weer een mooie intocht van te maken.
Er komt een digitale versie van de intocht Soest/Soesterberg.
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4. Energie Convenant met de ondernemers
Het Energie Convenant tussen de gemeente Soest en SKZ-BMO werd ondertekend door deze partijen
op 8 september 2020. Met dit Convenant wordt beoogd invulling te geven aan de energietransitie in
Soest. Om de energieprestaties van bedrijven in Soest te verbeteren wordt ingezet op energiebesparing en duurzame opwekking. De bijdrage van bedrijven hieraan wordt
gemeten middels een monitoringsysteem.
De gemeente Soest wil de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven op het gebied van duurzaamheid
stimuleren. Einddoel is om in 2050 CO₂ neutraal te zijn.
De deelnemende bedrijven zijn zich er van bewust, dat duurzame en energiebesparende maatregelen
zowel aan het gebouw als aan het productieproces hun bedrijf klaar maakt voor de toekomst. Ook geven zij hiermee invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Nadat zij het convenant hebben ondertekend, zullen de deelnemende bedrijven binnen zes maanden
een energiescan laten uitvoeren. Die scan geeft aan welke energie besparende maatregelen mogelijk
zijn en of er door het bedrijf zonnecollectoren geplaatst kunnen worden.
Ook zullen de deelnemende bedrijven binnen zes maanden na het uitvoeren van de energie
scan een plan van aanpak opstellen, waarin de maatregelen worden genoemd, die zij binnen een jaar
dan wel binnen drie jaar voornemens zijn om uit te voeren.
In het kader van duurzame opwekking van energie zullen de deelnemende bedrijven verschillende
mogelijkheden voor zonne-energie onderzoeken, wanneer hun dak daarvoor geschikt is. Ook zullen
deze bedrijven andere vormen van duurzame energieopwekking verkennen, wanneer zij van mening
zijn, dat dit interessant kan zijn.
Bedrijven, die warmte en/of koude produceren, zowel als bedrijven, die
warmte en/of koude nodig hebben, zullen inzichtelijk maken hoe groot het
aanbod en de vraag van warmte en koude zal worden.
Ten dienste van het monitoringsysteem van de gemeente Soest wordt een
inventarisatie gemaakt van het aantal bedrijven met zon op het dak, het aantal op bedrijfsdaken geïnstalleerde zonnepanelen en het aantal en de omschrijving van energiebesparende maatregelen, die zijn uitgevoerd.
Bij nieuwbouwplannen of renovatie zullen bedrijven onderzoeken of maatregelen mogelijk zijn, die
uitwerking geven aan het voornemen om in 2050 CO₂ neutraal te zijn.
Tevens verbinden de deelnemende bedrijven zich om voor 2023 een plan van aanpak op te stellen om
hun mobiliteit te verduurzamen.
Wilt u over het bovenstaande meer informatie? Zoek dan contact met de energieconsulent
Bas de Haas, Mobiel: 06-538 43 794.
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5. Evenementencommisie
Al geruime tijd praten we over een evenementencommissie. Gelukkig hebben we de afgelopen tijd
enkele mensen bereid gevonden hier hun steentje aan bij te dragen. Dat betekent dat we hebben besloten hier nu toch een start mee te gaan maken.
Doel is om evenementen, als dat weer mag na de corona beperkingen, te organiseren om Soesterberg levendig te maken een wellicht hiermee ook bekendheid in de regio te geven.
Mocht u nog ideeën hebben of alsnog willen aansluiten bij de werkgroep laat het ons weten
(info@ons-netwerk.nl )

6. Pas op voor Nep-mail
Pas op voor een nepmail die uit naam van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) lijkt te zijn verstuurd. De boodschap 'U heeft een onbetaalde boete openstaan' is nep. Het CJIB mailt, sms't of appt nooit over
een boete, aanmaning of betalingsachterstand. Klik niet door, blokkeer
de afzender en verwijder de phishingmail!
Reageer niet op mailtjes van de Belastingdienst als je op een link moet
klikken om jouw rekeningnummer te gaan controleren.
De belastingdienst stuurt nooit mailtjes over dit soort zaken.

7. Energietransitie voor winkels
Hulp van BMO en SZK
Bedrijfsmanagement Organisatie (BMO) en de Soester Zakenkring (SZK) bieden hulp als begeleider bij de energietransitie, met de gemeente Soest als
partner. Onze hulp is gericht om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor
jullie zijn om geld te besparen door het implementeren van maatregelen met
een korte terugverdientijd.
Namens BMO/SZK wil Bas de Haas (06-538 43 794) graag een individueel gesprek met ieder van

jullie plannen. In dat gesprek kunnen wij van gedachten wisselen over de reali-

satie van de energietransitie. Centrale vraag daarbij is: hoe we op de meest effectieve manier met
winkels en horeca aan de slag kunnen gaan om energie te besparen en op andere energiebronnen
dan de traditionele kunnen overstappen.

Voor het bestuur
Evert ten Kate
voorzitter
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