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Contact
met B&W
Wilt u iets bespreken met de
burgemeester of één van de
wethouders? U bent van harte
welkom een afspraak te maken
via het bestuurssecretariaat,
(035) 609 35 11.
Op www.soest.nl vindt u wie
verantwoordelijk is voor welke
onderwerpen.

•

Nieuwsbrief
Soesterberg
In dit nummer:

Deze informatiekrant komt
twee tot vier keer per jaar uit.
Wilt u tussendoor ook op de
hoogte gehouden worden over
de gemeentelijke projecten
in Soesterberg? U kunt zich
aanmelden voor een informatiemail. Een soort nieuwsbrief.
Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar
soesterberg@soest.nl

• Woningbouw Oude
Tempel
• Metamorfose
Soesterberg Noord
• Herinrichting
hoofdwegen

•

Animatiefilm
toekomst
Soesterberg krijgt stapsgewijs
een flinke kwaliteitsimpuls.
We behouden het groene en
dorpse karakter maar met
meer voorzieningen. En meer
woningen en inwoners om
die voorzieningen in stand te
houden. Soesterberg krijgt
een echt dorpshart om elkaar
te ontmoeten, prachtige
recreatiemogelijkheden in Park
Vliegbasis en de potentie om
toeristen te trekken. Maar hoe
gaat dat alles er nu uitzien? Om
voor u een beeld te schetsen
hebben we eerder al een film
met artist impressions gemaakt.
Deze hebben we nu geactualiseerd. Benieuwd? U vindt de
film op www.soesterberg.nl

Het Vliegdekpark is open
Het heidemengsel leek nog op
compost. De planten waren
nog klein en het was koud.
Maar de aannemer was klaar.
Dus Soesterbergers konden
13 februari hun nieuwe dorpspark in gebruik nemen onder
het genot van een kop warme
choco of erwtensoep. Twee
bedenkers van de nieuwe
naam – Carin Tesser Eken
en Ricky Mok – onthulden
samen met wethouder

Jannelies van Berkel de naam:
Het vliegdekpark.
Natuur in het dorp

Aanvankelijk zou er alleen gras
op het dek over de N237 komen.
Maar het college en de gemeenteraad wilden hier meer van
maken. De raad stelde extra geld
voor de inrichting beschikbaar.
Wethouder Jannelies van Berkel
is hier ontzettend blij mee. “De
planten en bomen moeten nog

•

wat groeien. Maar je zult snel
genoeg zien dat de natuur uit
Park Vliegbasis zo een stukje het
dorp in komt.”
Ook collega wethouder
Van der Torre is hier zeer over
te spreken. “Vanuit het samenwerkingsprogramma Hart van
de Heuvelrug met Zeist en
de provincie krijgt de natuur
búiten de dorpskern een forse
impuls. Dat betalen we onder
andere met de opbrengsten
van woningbouw. Winst voor
de natuur. Winst voor woningzoekenden in Soesterberg en
omgeving. En extra inwoners
zorgen voor versterking van
voorzieningen in het dorp.
Het is mooi dat we naast de
natuur buiten de dorpskern nu
op het dek over de N237 ook
nieuw groen ín de dorpskern
toevoegen.”
Écht Soesterbergs park

Wethouder Jannelies van Berkel en bewoners Carin Tesser Eken en Ricky Mok
onthullen het naambord.

De inrichting van het park
verwijst naar het bijzondere
verleden van Soesterberg. Er zijn
informatieborden over de Wegh

der Weegen en Soesterberg als
‘Vliegdorp’. Het speeltoestel
heeft de vorm van een vliegtuig.
En in de loop van 2018 komt er
nog een Alouette III helikopter
bij de kop van het park aan de
Veldmaarschalk Montgomeryweg. De Stichting Soesterberg
Airforce Memorial (SAM) is ook
nog druk bezig met een monument dat herinnert aan de aanwezigheid van de Amerikanen
in het dorp. Een park met zoveel
Soesterbergs karakter, moest
ook een echte Soesterbergse
naam hebben. De gemeente
vroeg inwoners om een naam
te bedenken. Er kwamen 145
reacties. Na overleg met de
jury, waaraan onder andere de
historische vereniging deelnam,
is gekozen voor de passende
naam ‘Het Vliegdekpark’. •

‘Nieuw groen in
de dorpskern.’
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Woningen Oude Tempel dragen bij
aan natuur én voorzieningen
Herinrichting
hoofdwegen
We richten de hoofdwegen in
Soesterberg opnieuw in: de
Kampweg, Banningstraat,
Veldmaarschalk Montgomeryweg, Oude Tempellaan en
Kamerlingh Onneslaan. In
december hebben we via het
inwonerpanel Soesterbergers gevraagd wat zij hierbij
belangrijk vinden.
Bus belangrijkst
Bijna 70% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk
dat de bus stopt op meerdere plekken in het dorp. Dit
ondanks het feit dat bijna de
helft van hen zelf niet met de
bus gaat. Behoud van de bus is
belangrijker dan snelheid remmende maatregelen of meer
ruimte voor de fiets.
Wat nog meer?
Bij de keuze tussen fiets en
bomen krijgt de fiets net iets
meer prioriteit. Parkeerplaatsen vindt het inwonerpanel het
minst belangrijk.
Duidelijke uitkomsten
Dit jaar werken we een plan uit
voor de herinrichting. Dat plan
baseren we op de wensen van
het inwonerpanel. We zorgen
in elk geval voor voldoende
ruimte zodat de bus door het
dorp kan blijven rijden.
Waar mogelijk creëren we
extra fietsvoorzieningen of
planten we bomen. Waar dan
nog ruimte overblijft, maken
we extra parkeerplaatsen.
Voordat we het plan gaan
realiseren, bespreken we dit
uiteraard eerst met de direct
omwonenden.

•

Op 21 december 2017 stelde
de gemeenteraad na een uitgebreide inspraakprocedure
het bestemmingsplan Oude
Tempel vast. Op basis van
inspraakreacties en zienswijzen van bewoners is
het plan meerdere keren
aangepast.
Ondanks dat niet iedereen blij
is met de nieuwe woningen (er
was een petitie voor het behoud
van het bosgebied), geeft de raad
toch uitvoering aan de verkleuring van dit gebied. Hiermee
geven we namelijk een flinke
impuls aan de natuur rond
Soesterberg, bieden we ruimte
aan woningzoekenden én krijgt
Soesterberg genoeg inwoners
om het voorzieningenniveau in
het dorp op peil te houden en
mogelijk uit te breiden.

Investeren in natuur

Meer woningen, meer voorzieningen

De woningbouwlocaties Oude
Tempel en Kontakt der Kontinenten zijn al sinds 2005 onderdeel van het programma Hart
van de Heuvelrug. Het doel van
dit programma is om natuurwaarden te vergroten door
weloverwogen ruimte te bieden
voor natuur, wonen, zorg,
recreatie en bedrijvigheid.
Dankzij de opbrengsten van
woningen zijn op enkele locaties
gebouwen gesloopt en gronden
teruggegeven aan de natuur.
Ook zijn ecoducten gebouwd.
Hierdoor ontstaan grote aaneengesloten natuurgebieden
waar dieren veel baat bij hebben.
Om dat mogelijk te maken,
verkleurt het groen bij o.a. Oude
Tempel naar woningbouw.

Bij het opstellen van het
Masterplan Soesterberg gaven
veel bewoners aan dat ze het
aanbod van winkels, horeca,
scholen en andere voorzieningen willen behouden en liefst
versterken. Om het gewenste
voorzieningenniveau te bereiken heeft Soesterberg zo’n
3000 extra inwoners nodig. En
woningen voor die inwoners.
Met die extra woningen kunnen
we gelijk voorzien in de grote
behoefte aan woonruimte.
Onder andere van mensen die
opgegroeid zijn in Soesterberg
maar daar nu geen eigen huis
kunnen vinden. •
Het nieuwe woongebied bij
Oude Tempel krijgt een groen karakter. Meer info op www.soesterberg.nl

Wandelen bij
Oude Tempel
Wandelt u wel eens in de
achtertuin van landgoed Oude
Tempel? Of laat u daar de hond
uit? In het gebied wonen nu
nog beschermde dieren. Zij zijn
niet gebaat bij verstoring door
mensen (of honden) en hebben
het lastig dicht bij een woonwijk
en grote wegen. We verhuizen
deze dieren voorafgaand aan de
werkzaamheden naar een plek
waar ze meer ruimte hebben.
Tot die tijd vragen we wandelaars rekening te houden met
de beschermde dieren; houd
honden aan de lijn en betreed
het gebied niet tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Soesterberg Noord krijgt grotere metamorfose
Onderdeel van het Masterplan Soesterberg is de metamorfose van Soesterberg
Noord. Van overwegend
bedrijven met daartussen een
aantal woningen, naar een
aantrekkelijk en dynamisch
woon-werkgebied. Het was al
bekend dat er op de plek van
Hypsos en De Ridder woningen en appartementen komen.
Nu is duidelijk geworden dat
ook de locaties van NKS, Plekkepoel en de andere percelen
grenzend aan het nieuwe
dorpspark gaan transformeren naar woongebied.
Na veel gesprekken met de
ondernemers is er nu duidelijkheid over verkoop en herontwikkeling. Dat betekent dat tussen

de Veldm. Montgomeryweg
en Postweg niet alleen het
deel langs de Batenburgweg
een metamorfose krijgt, maar
nu ook de zuidkant (langs
het nieuwe Vliegdekpark). De
meeste bedrijven verhuizen naar
een nieuwe bedrijvenlocatie in
Soesterberg. De werkgelegenheid blijft zo behouden.
Wethouder Janne Pijnenborg is
heel blij met deze ontwikkeling.
“Met deze vervolgstappen in het
transformatieproces, zorgen we
dat het één fraai geheel wordt en
de woonkwaliteit in Soesterberg
Noord er flink op vooruit gaat.
Niet alleen de percelen die verworven zijn kunnen ontwikkelen. Ook andere initiatiefnemers
met transformatieplannen zijn

van harte welkom om mee te
denken.” Naast deze toekomstige
bebouwingsplannen investeert
de gemeente ook in de

infrastructuur, waaronder
het opknappen van de Postweg
en de Veldm. Montgomeryweg. •

Luchtfoto Soesterberg Noord (2017)
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Kontakt der Kontinenten

Kampweg en dorpshart

Op het terrein achter conferentiehotel
Kontakt der Kontinenten en de sauna
bouwt Heilijgers circa 190 woningen.
Het bouwrijp maken is op een deel
van het terrein begonnen. In het
voorjaar start de woningbouw. Voor
de veiligheid van zowel de omgeving
als de bouwvakkers staan er hekken
om het bouwterrein.
www.degroenehoogte.nl

De nieuwe woningen langs de
Kampweg rijzen uit de grond. De
bouw van appartementen in het
dorpshart begint na de zomer. De
bedoeling is dat de sociale huur- en

vrije sector appartementen tegelijk
worden gebouwd. Tot die tijd gaan
we het terrein vast bouwrijp maken
en een wadi aanleggen op het naastgelegen paardenveldje om regenwater op te vangen. Als de bouw van
de appartementen klaar is, richten
we ook het plein in met ruimte voor
een terras, activiteiten én groen. Eén
van die activiteiten is de kermis. We
hebben in overleg met de exploitant
het ontwerp voor het plein gemaakt
en we hebben al bomen gekapt om
ruimte te maken voor de kermis.

Pleisterplaats
Vorig jaar zomer hebben we
beschermde diersoorten van de
pleisterplaats verhuist naar een
nieuwe habitat. Tot en met deze
maand loopt het onderzoek naar de
bodem, explosieven en archeologie.
In de tussentijd werken we samen
met de toekomstige horecaondernemer aan een inrichtingsplan voor de
horeca, terras, speelplek, speelbos
en parkeerruimte. De planning is
dat dit jaar de bouw start zodat

u volgend voorjaar kunt genieten
van een heerlijke kop koffie op het
nieuwe terras aan de rand van Park
Vliegbasis.

‘In Uitvoering’ is
een uitgave van de
Gemeente Soest

