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                                 NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG 

 
Beste leden en andere belangstellenden. 

 

1. Inleiding 

Wederom kan dit jaar, zeer tot onze spijt, de Oudejaarsbijeenkomst geen doorgang vinden i.v.m.   

Corona. Wij hadden na de zomer goede hoop dat het wel zou kunnen, maar de feitelijke situatie 

maakt dit onmogelijk en in het kader van ieders gezondheid, ongewenst. 

2021 was voor velen een turbulent jaar ondank het snelle herstel van onze economie. Maar wel met 

grote verschillen tussen de diverse branches. Wij hopen dat een ieder zijn veerkracht kan vasthouden 

en 2022 een jaar kan worden van herstel en groei onder “ normale” omstandigheden. 

Waar mogelijk zullen wij u als ONS Netwerk blijven ondersteunen en informeren over de ontwikkelin-

gen in Soesterberg. In het voorjaar hopen wij weer een start te maken met onze Netwerkbijeenkom-

sten en u bij te praten over de actuele ontwikkelingen in en rond Soesterberg. 

 

 

2. Dringend Bestuursleden gezocht 

Het ONS-Netwerk zoekt bestuursleden. Het bestuur bestaat normaal uit 7 leden; naast een voorzitter, 

secretaris en penningmeester ook leden met een verschillende achtergrond. Als ZZP’er, als winkelier 

of vanuit het grootbedrijf. Het bestuur vergadert normaal eens per 6 weken dus dat is best te over-

zien. 

Nadat afgelopen periode twee bestuursleden stopten zijn wij op zoek naar een vertegenwoordiger uit 

de winkeliers en een algemeen bestuurslid (geen specifieke achtergrond nodig, behoudens betrokken-

heid bij Soesterberg). 

Volgend jaar treden echter ook onze voorzitter en secretaris af. Daarom is versterking dringend ge-

wenst! Het ONS kan alle belangen alleen goed blijven behartigen als er een breed en voltallig bestuur 

is. Wilt u zelf ons helpen of weet u een geschikte kandidaat die wij kunnen benaderen? Laat het ons 

weten via Info@ons-netwerk.nl  

 

3. Soesterberg.nu 

Sinds begin 2021 heeft het ONS een eigen pagina op Soesterberg.nu. Daarop staan interview met col-

lega ONS leden, maar ook allerlei wetenswaardigheden vanuit het ONS en/of over Soesterberg. Wij 

weten dat deze pagina een groot bereik heeft.  



Het is ook voor ondernemers mogelijk op deze pagina te adverteren; voor ONS leden zelfs met kor-

ting! Een jaar lang een banner op deze pagina? € 250, -- excl. BTW voor ONS leden! 

Meer info: info@ons-netwerk.nl 

Kijk ook op:  www.soesterberg.nu/ondernemend 

 

4. Vuelta 

Op 19 augustus 2022 komt de profwielerronde Vuelta door Soesterberg. Het Ons praat hierover sa-

men met de gemeente en ander betrokkenen, om hiermee enerzijds Soesterberg op de kaart te zet-

tenen anderzijds om hier een mooie happening van te maken. Er zijn al ideeën voor een spaanse-of 

wielermarkt op het den Berghplein, een spinning evenement, fietstochten etc. Heeft u ideeën of wilt 

hierover informatie? info@ons-netwerk.nl  

 

5. Green Shuttle 

De werkgroep Toerisme heeft een plan ontwikkelt voor een Green Shuttle verbinding tussen het den 

Berghplein in Soesterberg via het Nationaal Militair Museum naar het station Den Dolder. Op een bij-

eenkomst op 29 september werden de plannen gepresenteerd. Het plan is inmiddels ook door de ge-

meente Soest omarmt en er is inmiddels ook met de Provincie Utrecht en andere stakeholders contact 

over. Door een groep leerlingen van het HBO uit Utrecht is een onderzoek uitgevoerd.  

De realisatie hiervan zou een belangrijke impuls zijn voor het toerisme rond Soesterberg en een goe-

de aanvulling op het openbaar vervoer voor de Soesterbergers. 

 

6. Werkgroep Toerisme 

De werkgroep Toerisme heeft zichzelf opgeheven. Een groot aantal belangrijke doelen is inmiddels 

gerealiseerd, maar zeker niet alles. Wij bedanken Miranda Kaiser, Ed Rijnja, Endre Banki, Rob Tuizen-

ga en Carel Bense van harte voor hun jarenlange inzet voor het deze werkgroep. 

Het bestuur van het ONS zoekt daarom iemand uit de horeca en/of toerisme om deze belangrijke sec-

tor in het bestuur te vertegenwoordigen.  

Gelukkig hebben Carel Bense en Ed Rijnja aangegeven het project van de Green shuttle te willen blij-

ven trekken. 

 
Als bijlage is hierbij toegevoegd  

“het persbericht over een nieuw ontmoetingscentrum Soesterberg” 

 

Voor nu wensen wij u sterkte bij de afronding van uw werkzaamheden van 2021 , Fijne Kerstdagen 

en een Gezond en Succesvol 2022! 

 

Voor het bestuur 

Evert ten Kate 

voorzi"er 
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