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                                 NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS NETWERK SOESTERBERG 

 
Beste leden en andere belangstellenden. 

 

1. ONS-Netwerk op Soesterberg.nu 

Het bestuur van ONS heeft een overeenkomst gesloten met de redactie van Soesterberg.nu om de 

pagina “Ondernemers” op de website van Soesterberg.nu te onderhouden en te vullen met nieuws en 

artikelen rond het ONS-netwerk en haar leden. 

Daarmee hopen we een grote stap te zetten in het beter delen van onze activiteiten en zichtbaarder 

te zijn voor onze leden en geïnteresseerden. 

• Als ONS-lid zichtbaar zijn op deze pagina? 

Ja, dat kan! Wij stellen alle leden in de gelegenheid zich middels een advertorial gratis te presen-

teren aan Soesterberg! Deze advertorial dient zelf opgemaakt te worden. Desgewenst is een vra-

genlijst die hiervoor gebruikt kan worden beschikbaar. De advertorial blijft ca. 2 weken op de pagi-

na staan en wordt daarna vervangen door een nieuwe van een ander ONS-lid.  

Meld u aan via info@ons-netwerk.nl 

 

• Adverteren op deze pagina? 

Ook dat kan! We hebben 5 plaatsen beschikbaar die een jaar zichtbaar blijven. Kosten € 250,-- excl. 

BTW voor leden en € 350,-- excl. BTW voor niet leden. 

 

2. Coronamaatregelen 

Vele bedrijven ondervinden nog de hinder van de voortdurende beperkingen. Voor de een heeft dat 

uiterst negatieve gevolgen en voor ander biedt het kansen. Uiteraard kijken wij als bestuur waar we 

kunnen ondersteunen. Daarom is het goed het volgende te weten: 

• Uitstel van gemeentelijke belastingen is mogelijk: kijk voor de voorwaarden op www.soest.nl/

ondernemersloket/corona 

• Problemen met-overtollig- personeel? Neem contact op met het werkgeversservicepunt te 

Amersfoort: www.wspregioamersfoort.nl 

• ONS bekijkt de mogelijkheden om een magazine uit te brengen om alle winkeliers e.a. onder de 

aandacht van de Soesterbergers te brengen om hen te stimuleren lokaal te (blijven) kopen. 

• Samen met de Soester Zakenkring wordt gekeken om een webinar te organiseren  over het 

zichtbaar zijn voor onlineverkopen. Hoe kan dit verbeterd en hoe doe je dat? 



• Kijk ook op www.zakelijksoest.nl/coronavirus   

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact met ons op! Wij helpen u graag! 

 

 

3. Omgevingsvisie 

Zoals wellicht bekend is de gemeente Soest bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. De eer-

ste verkenningen zijn inmiddels gedaan en daaruit is een beeld 2040 voortgekomen.  Dit is zeker nog 

geen vaststelling want de gemeenteraad moet zich hier nog over buigen. U kunt kennis nemen van 

het geschetste beeld via Kwaliteiten Soest en Soesterberg in beeld gebracht - Nieuws 

(omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl)  

 

4. Digitale bijeenkomst Hart van de Heuvelrug 

Op 7 april a.s. om 19.30 uur organiseert Hart van de Heuvelrug een seminar over de woningbouw bij de 

Vliegbasis. U kunt hiervoor inschrijven via www.hartvoordeheuvelrug.nl  

 

5. ALV en Bestuur 

Als bestuur kijken wij er naar uit om weer een ledenbijeenkomst te organiseren. Ideeën hiervoor heb-

ben wij al, maar de Coronabeperkingen spelen ons parten. Dit geldt ook voor onze jaarlijkse Algeme-

ne Leden Vergadering. Mocht deze niet fysiek kunnen worden georganiseerd dan zullen wij dat digi-

taal gaan doen. Dit is mede belangrijk omdat wij op zoek zijn naar een tweetal bestuursleden: een 

vertegenwoordiger namens de ZZP’ers en een opvolger voor Endre’ Banki die stopt als bestuurslid 

Mocht u interesse hebben en/of iemand weten die een dergelijke functie zou kunnen vervullen, dan 

horen wij dat graag via info@ons-netwerk.nl  

 

 

6. Samen voor Soesterberg 

 

 

 

 

 

Een nieuw elan voor Soesterberg gewenst  

Soesterberg staat van oudsher bekend als de bakermat van de Nederlandse luchtvaart. Nu de vliegbasis is geslo-

ten hee% het dorp een nieuw toekomstperspec'ef en zoekt een nieuw elan. Na jaren van s'lstand en vergrijzing 

wordt er weer volop gebouwd en neemt het aantal inwoners toe. Het voorzieningenniveau en het aanbod van 

sociaal-culturele ac'viteiten houden daarmee helaas nog geen gelijke tred. Ook de score over de tevredenheid 

van de leefomgeving in Soesterberg laat duidelijk nog te wensen over. Daar moet nodig wat aan gebeuren vindt 

de nieuw opgerichte S�ch�ng Samen voor Soesterberg.  
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Doel van de nieuwe stichting  

De stichting is ervan overtuigd dat sociaal-culturele activiteiten binnen de groeiende dorpsgemeen-

schap voor meer samenhang kunnen zorgen en ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de te-

vredenheid van de inwoners over hun leefomgeving. De stichting wil daarom die activiteiten stimule-

ren en mogelijk financieel ondersteunen.  

Onderzoek naar behoeften  

Maar eerst willen we weten wat de Soesterbergers vinden van het huidige aanbod aan sociaal-

culturele voorzieningen en vooral wat er wordt gemist. Daarom beginnen we met een enquête naar 

de waardering van de bestaande en de behoefte aan nieuwe activiteiten. De uitkomsten zijn van groot 

belang voor overleg met alle betrokkenen voor het verbeteren van de voorzieningen. We roepen daar-

om alle inwoners van Soesterberg op om mee te doen aan deze enquête. Dat kan eenvoudig via onze 

website www.samensoesterberg.nl of via de scan. Doe mee, laat uw stem horen, alleen dan kunnen 

we er samen wat aan doen!  

Meer informatie scan code enquête  

Op de website vindt u ook meer informatie over de nieuwe stichting. Met een contactformulier voor al 

uw ideeën en vragen. Na afronding van het onderzoek vindt u daar ook de criteria die gelden voor het 

aanvragen van een activiteitensubsidie en het aanvraagformulier zelf.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan de Mos, voorzitter, telefoon 0346 - 35 34 98 

of Max Vetkamp, secretaris, telefoon 06 – 53 85 11 94  

 

 

5. Er zit schot in de nieuwbouw van woningen Soesterberg 

Op basis van het Masterplan van 2010 zullen er in Soesterberg duizend nieuwe woningen worden ge-

bouwd. Sinds de laatste jaren is duidelijk te zien, dat er op meerdere locaties in Soesterberg flinke 

vorderingen worden gemaakt met het starten en realiseren van de bouw van nieuwbouw woningen. 

Wij zien de resultaten van de bouwprestaties om ons heen verrijzen. Dat is wel heel duidelijk te zien 

in het dorpshart van Soesterberg waar het Den Berghplein langzamerhand zijn vorm krijgt. 

Doordat er nu op meerdere locaties woningbouw plaatsvindt, is het thans niet erg duidelijk hoe groot 

de omvang van de totaal opgeleverde woningen eigenlijk is. 

Het is daarom tijd en voor de duidelijkheid gewenst om een overzicht te maken van de in het kader 

van het Masterplan inmiddels gereedgekomen nieuwbouwwoningen. 

Daarbij dienen ook enkele nieuwbouw projecten te worden meegenomen, die door woningcorporaties 

zijn neergezet. Volgens de recente stand van zaken zullen in het kader van het Masterplan medio dit 

jaar 2021 vierhonderd woningen zijn opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nadere specificatie, daarvan wordt hieronder weergegeven: 

Noorduyn (Latei)          49 
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Een nadere specificatie, daarvan wordt hieronder weergegeven: 
 
Noorduyn (Latei)           49 
 
Soesterberg Noord, Flight Deck Appartementen    105 
     Eengezinswoningen      41 
 
Den Bergh    Appartementen              39 
      
De Brigade (Portaal)  Appartementen              31 
 
Groene Hoogte   Eengezinswoningen, opgeleverd           90 
                  dit jaar gereed           71 
                   426  woningen 
 

Zoekt u meer informatie over de woningbouw in Soesterberg, kijk dan op de site 

www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl 

 

Nieuwbouwkompas Soesterberg is een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars, Gemeente 

Soest, Provincie Utrecht en Hart voor de Heuvelrug. Met elkaar zetten deze partijen informatie 

over Soesterberg, de omgeving en de 5 nieuwbouw locaties op een rij. 

 

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van 

huizen in het dorp, kunt u zich op de website www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl 

registreren als belangstellende. 

 

Vergroting van het woningbestand in Soesterberg brengt met zich mee, dat het aantal bewoners 

van het dorp toeneemt. Dit is belangrijk voor het draagvlak ten behoeve van de maatschappelij-

ke voorzieningen en de detailhandel in het dorp. 

Pagina 4 van 4 

Soesterberg 2021 

Voor het bestuur 

Evert ten Kate 

voorzitter 


