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Inleiding
De In Uitvoering, daar is hij 
weer! Met deze nieuwe editie 
brengen we u graag op de 
hoogte van de ontwikkelingen 
in Soesterberg. U leest onder 
andere over de opening van het 
prachtige nieuwe Dorpshart, het 
Groenrenovatieplan en de loca-
ties voor de Kjoeps voor jonge-
ren. Daarnaast besteden we dit 
keer speciale aandacht aan de 
In Uitvoering zelf. Soesterber-
gers ontvangen hem inmiddels 
al meer dan 10 jaar. Hoog tijd 
om van u te horen wat u van 
deze informatie krant vindt. 
Moeten we er mee doorgaan? 
Leest u hem liever digitaal? 
Mist u bepaalde onderwerpen? 
Gebruik de bijgaande enquête 
met antwoordenvelop of ga 
naar 
www.denkmeeover.nl/ 
inuitvoering en laat het ons 
weten. Vanaf 2022 hopen we zo 
nog beter aan te sluiten op de 
informatiebehoefte van het dorp. 
Voor nu wensen we u een hele 
fijne en gezonde feestmaand.  
Tot in het nieuwe jaar!  •

Ja? Of denkt u daar heel 
anders over? Geef vóór 15 
januari 2022 uw mening via de 
bijgevoegde antwoordkaart 
of via www.denkmeeover.nl/
inuitvoering, want communi-
catie en informatie kan altijd 
beter! 

10 jaar In Uitvoering,  
tijd voor evaluatie
In 2010 verscheen de allereer-
ste uitgave van In Uitvoering. 
Daarin schreven we bijvoorbeeld 
over het Masterplan Soesterberg 
dat nog in de maak was en over 
de sloop van het Dorpsplein. 
Iedereen die al wat langer 
meeloopt in Soesterberg weet 
dat er sindsdien behoorlijk wat 
gebeurd is in het dorp. Kijk 
maar eens naar het Dorpsplein. 
Na de sloop heeft de grond 

door de crisis jarenlang braak 
gelegen en vandaag zien we dat 
de nieuwe woningen op het 
Dorpsplein bijna af zijn. 

Al meer dan 10 jaar proberen we 
u met deze In Uitvoering op de 
hoogte te houden over de ont-
wikkelingen in het dorp. Over 
prille ideeën en uitgewerkte 
plannen, besluiten die werden 
genomen door het college en de 
gemeenteraad en over werk-
zaamheden in uw omgeving aan 
bijvoorbeeld woningen, straten 
en groen. Het doel van de krant 
is om Soesterbergers goed te 
informeren, maar ook om uit 
te nodigen om mee te denken 
als er mogelijkheden zijn voor 
participatie. Nu is het tijd om 
van u te horen of we daar in 
slagen. Bent u tevreden over de 

In Uitvoering of wilt u dingen 
anders?

Wat vindt u?
Vindt u het prettig om In 
Uitvoering zoals nu door de 
brievenbus te ontvangen? Of 
geeft u de voorkeur aan een digi-
tale nieuwsbrief via email of via 
een online nieuwspagina? 
Vindt u dat In Uitvoering de 
juiste informatie bevat? Zo niet, 
welke informatie mist u? Heeft 
u nog andere ideeën of opmer-

kingen waarmee we de informa-
tievoorziening over de ontwik-
kelingen in Soesterberg kunnen 
verbeteren? 

Laat het ons weten!
Met de bijgevoegde enquête 
met antwoordenvelop en via  
www.denkmeeover.nl/ 
inuitvoering kunt u uw mening 
geven. Zo kunt u, met slechts  
5 minuten van uw tijd, bijdra-
gen aan nog betere informatie-
voorziening in Soesterberg! •

In dit nummer:

• Verbetering 
openbaar groen

• Speelplek Bakkeneslaan
• Opening nieuwe 

Dorpshart

informatiekrant over de ontwikkeling van Soesterberg december 2021

in uitvoering2
straksSoesterberg

Dit is een fantastische informatiekrant!?Afspraak 
maken met 
burgemeester 
of wethouder? 
Wilt u iets bespreken met de 
burgemeester of één van de 
wethouders? Neemt u gerust 
contact op met het bestuurs-
secretariaat (035) 609 3217 om 
te informeren naar de mogelijk-
heden. Op www.soest.nl vindt 
u wie verantwoordelijk is voor 
welke onderwerpen. •

‘Bent u tevreden over de In Uitvoering 
of heeft u ideeën hoe het beter kan? 
We horen het graag!’

Programma Hart van de Heuvelrug
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Genieten in het nieuwe Dorpshart
Soesterberg is een prachtige plek rijker.  
Op vrijdag 8 oktober 2021 opende het nieuwe 
Dorpshart officieel! Het Den Berghplein biedt 
plek om te wonen, om elkaar te ontmoeten, 
om te spelen of gewoon om even te zijn en te 
genieten van alles om je heen. En, eindelijk 
weer een plek voor de braderie, kermis, Sinter-
klaasintocht of een kunstijsbaan. Het dorp 
verlangde er al zo lang naar!

Dit nieuwe Dorpshart begon in 2016 met een 
grote meerderheid van het dorp die de voorkeur 
uitsprak voor het concept ‘De Groene Campus’.
Dat legde de basis voor de inrichting van de 
buitenruimte zoals we die hier nu om ons heen 
kunnen beleven. Nu, 5 jaar later waren jong en 
oud samen om het Dorpshart te openen. Helaas, 
in verband met corona, niet met een groots 
feest voor alle Soesterbergers, maar dat houden 
we tegoed voor het nieuwe jaar!

Masterplan Soesterberg
Het nieuwe Dorpshart maakt onderdeel uit 
van het Masterplan Soesterberg. We gingen 
er bij het opstellen van dit masterplan vanuit 
dat het een tijdsbeslag van ongeveer 20 jaar 
zou nemen. We zijn nu over de helft. En er is 
veel gebeurd. Zoals de overkluizing van de 
provinciale weg met daarop een speeltuin/
Vlieg dekpark, de oostelijke en westelijke 

ontsluiting, de woningen op de Kampweg, de 
woningbouwontwikkeling op het voormalige 
Dorpsplein en de nieuwe pleisterplaats  
Soesterdal. Ontwikkelingen die niet vanzelf 
gaan en alleen mogelijk zijn als mensen en 
ideeën samenkomen en er flink werk wordt 
verzet. Jarenlang hebben bestuurders en 
ambtenaren, overheidspartners, project-
ontwikkelaars, maatschappelijk betrokkenen, 
maar vooral ook inwoners van Soesterberg 
zich bekommert om het nieuwe Dorpshart. 
Zodat het de plek zou worden die Soesterberg 
nodig heeft. Passend bij het dorp. Voor nu en 
voor de toekomst. •

‘Aan alle inwoners, jong 
en oud, hier geboren en 
getogen of juist nieuw 
ingevlogen: ik wens u 
allemaal veel plezier 
van deze plek. Maak er 
gebruik van en geniet!’
Wethouder Harrie Dijkhuizen

Vooruitblik: 
Groot Onderhoud 
N237 

Provincie Utrecht heeft in het 
najaar van 2022 een grote 
onderhoudsbeurt gepland aan 
de N237 tussen de Zandber-
genlaan (gemeente Zeist) en de 
Richelleweg (gemeente Soest). 
Tegelijkertijd voeren zij dan een 
aantal aanpassingen uit op en 
langs de weg. Op die manier 
kunnen ze verschillende 
soorten werk combineren en 
hinder voor de omgeving zo 
beperkt mogelijk houden.
Met bewonersbrieven, publica-
ties en (online) bijeenkomsten, 
probeert de provincie zoveel 
mogelijk bewoners en belang-
hebbenden te informeren. 

Op www.provincie-utrecht.nl/
n237soesterberg vindt u 
alle informatie bij elkaar. 
Als u vragen heeft, kunt u 
die stellen via 
n237@provincie-utrecht.nl. •

De Groene Hoogte
Woningaanbod 
in voorjaar 2022 
compleet

Inwoners die al vanaf het prille 
begin in de Groene Hoogte 
wonen, weten er alles van: de 
bouw van nieuwe woningen 
volgde elkaar in snel tempo 
op! Heel fijn voor iedereen die 
daarmee een plek vond om 
te wonen in onze gemeente. 
Soms ook wat onrustig voor 
inwoners die al een tijdje 
tussen de bouwdrukte wonen. 
Toch is het einde nu bijna in 
zicht. In het eerste kwartaal 
van 2022 worden de laatste 
27 woningen opgeleverd. 
De Groene Hoogte is wat de 
woningen betreft dan com-
pleet. Wel wordt daarna de 
inrichting van de openbare 
ruimte nog verder afgerond. •
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Zo gaat de nieuwe speelplek aan de 
Bakkeneslaan eruitzien   
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Het ontwerp voor de 
nieuwe speelplek aan de 
Bakkeneslaan is klaar! 
We boden de bewoners 
de keuze uit drie ver-
schillende opties. 

Deze opties stelden we 
samen nadat we van 
bewoners hadden verno-
men wat ze belangrijk 
vinden aan een speelplek. 
Zij gaven uiteindelijk de 
voorkeur aan optie B.  
Een nieuwe speelplek 
met een ondergrond van 
kunstgras, houten speel-
toestellen en een hekje als 
afscheiding aan de kant 
van de rijweg. De kinderen  
uit de buurt kunnen 
straks dus weer genieten  
van een vernieuwde 
speelplek met een frisse 
uitstraling. Maar, nog heel 
even geduld, want er moet 
eerst natuurlijk nog wat 
werk verzet worden. We 
verwachten er in januari 
aan de slag te gaan. •
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Soesterberg vooraan in de rij voor 
verbetering openbaar groen 

Op een aantal plaatsen in onze 
gemeente is het openbaar groen 
verouderd. Dat zie je doordat 
het groen op die plekken er 
minder fraai bijstaat, niet zo 
goed meer groeit of op sommige 
plekken simpelweg verdwe-
nen is. Tijd om daar wat aan 
te doen! Daarvoor hebben we 
een groenrenovatieplan opge-
steld voor de gehele gemeente 
Soest. En, Soesterberg staat 
vooraan in de rij, want het 
groen in de omgeving van de 
Rademakerstraat is als eerste 
aan de beurt. 

Verbeteren kwaliteit van groen  
Rademakerstraat en omgeving
Begin 2022 willen we slechte 
bomen en beplanting langs 
en in de omgeving van de 
Rademakerstraat vervangen. Al 
het verouderde groen tussen de 
Rademakerstraat, Kampweg, Van 
Maarenplein, Fokkerstraat en de 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 
knappen we op. Op de plek waar 
Portaal nog woningen bouwt 
planten we pas nieuwe bomen 
en heesters als de bouw gereed is, 
om beschadiging van het nieuwe 
groen te voorkomen.

Voor het opknappen van het 
groen maakten we een beplan-
tingsplan. Daarin staat aange-

geven waar we nieuwe bomen en 
beplanting willen aanbrengen 
en welke soorten. Omwonenden 
konden hun reactie geven op 
dit plan. Dat leverde een tiental 
mooie suggesties en aandachts-
punten op. Bijna alle input 
hebben we een plek kunnen 
geven, tenzij dat echt niet kon 
met het oog op financiën of 
omdat iets praktisch onmogelijk 
bleek op een locatie. Het aan-
gepaste plan is te vinden op  
www.soest.nl/soest-in- 
ontwikkeling/ 
groenrenovatieplan/ 
rademakerstraat.

Groenrenovatie: daar komt nog best 
veel bij kijken
Het lijkt niet zo ingewikkeld om 
groen te vervangen. Graver de 
grond in, boom eruit, boom erin. 
Of even een plant met een goede 
schop vervangen voor een betere 
plant. We vroegen daarom onze 
collega Debby van den Herik 
waarom zo’n plan eigenlijk  
nodig is.

Debby van den Herik (Ontwerper 
Openbare Ruimte Stedelijk Gebied): 
“Het lijkt inderdaad vrij simpel. 
Soms is het dat ook. Toch zijn er 
veel dingen waarmee we rekening 
moeten houden om ervoor te 
zorgen dat een boom of plant 

het niet alleen de eerste maanden 
goed doet of er mooi uitziet, 
maar echt lang meegaat. Dat is 
duurzamer en voor veel bomen 
en planten geldt ook dat ze veel 
mooier en voller zijn als ze ouder 
worden. Tegelijkertijd is er van 
alles wat ons daarbij in de weg 
kan staan: een locatie kan te 
droog of juist te nat zijn (gewor-
den) voor een bepaalde soort, ze 
moeten naast een rijweg tegen 
strooizout en olieresten kunnen, 
soms zitten er teveel kabels en 
leidingen in de grond voor diep-
gewortelde soorten, er wordt op 
gelopen en honden doen er hun 
behoefte. Kortom, het groen heeft 
vaak nogal wat te verduren. En 
we willen ook nog graag rekening 
houden met soorten die bijen 
en andere insecten aantrekken 
of zaden en bessen geven voor 
vogels. Een hele puzzel dus, maar 
wel van belang!”

Op welke locaties nog meer?
Volgend jaar staan Mercury, 
Gemini en Apollo op de planning 
en daarna Egghermonde met de 
locaties Spad, Rumplek, De Brik 
en Aviatik. •

Meer informatie?
Ga naar www.soest.nl/ 
soest-in-ontwikkeling/ 
groenrenovatieplan/rademakerstraat.

‘Heel mooi dat we nu aan de slag kunnen met de uitvoering 
van een groenrenovatieplan. Ik wens Soesterberg alvast veel 
plezier van het vernieuwde groen in hun omgeving, dat ook 
nog eens kansen biedt voor een betere biodiversiteit!”
Wethouder Aukje Treep - van Hoeckel

Bloemheuvel

Oude Tempellaan

Egghermonde

De verharding en de riole-
ring van de Simon Stevinlaan 
(tussen de Christiaan 
Huygenslaan en de Generaal 
Winkelmanstraat) en de 
Generaal Winkelmanstraat 
(tussen de Simon Stevinlaan 
en de Kampweg) zijn verou-
derd en aan vervanging toe. 
Dat geldt ook voor de verhar-
ding en de riolering van de 
Buys Ballotlaan (tussen de 
Christiaan Huygenslaan en de 
Plesmanstraat) en de Generaal 
Winkelmanstraat (tussen het 
Van Maarenplein en de Buys 
Ballotlaan). De oplossing daar-

voor is het herinrichten van deze 
straten. Daarbij kijken we ook 
naar de conditie van de bomen, 
groenvoorzieningen, openbare 
verlichting en naar verkeers-
kundige wensen. Kortom, we 
pakken de werkzaamheden goed 
doordacht aan, zodat de inrich-
ting straks weer voldoet aan de 
hedendaagse eisen.

Wanneer?
•  Simon Stevinlaan (tussen de 
Christiaan Huygenslaan en de 
Generaal Winkelmanstraat) en 
de Generaal Winkelmanstraat 
(tussen de Simon Stevinlaan en 

de Kampweg): 
De riolerings- en verhardings-
werkzaamheden zijn inmid-
dels gereed en ook het groen is 
aangebracht. Daarmee zijn alle 
werkzaamheden afgerond.

•  Buys Ballotlaan (tussen de 
Christiaan Huygenslaan en de 
Plesmanstraat) en de Generaal 
Winkelmanstraat (tussen het 
Van Maarenplein en de Buys 
Ballotlaan): 
We zijn al gestart in de Buys 
Ballotlaan. We verwachten dat 
de werkzaamheden in maart 
2022 gereed zijn. •

Herinrichting hoofdwegen 
Van A naar B in Soesterberg 

Simon Stevinlaan
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Kjoep voor jongeren,  
wat is het ook alweer?
De Kjoep is een mobiele hang-
plek voor jongeren, kan tegen een 
stootje en is geluidsarm. U ziet een 
voorbeeld in de foto bij dit artikel.

Locaties
Er is al langere tijd een maat-
schappelijke behoefte om 
plekken voor jongeren in te 
richten. Dit heeft geleid tot het 
plan om vijf Kjoeps in onze 

gemeente te plaatsen. Drie in 
Soest en twee in Soesterberg. 
Begin 2020 zijn via verschillende 
kanalen inwoners benaderd om 
mee te denken in de keuze voor 
de vijf locaties. Dit proces leidde 
tot een keuze voor Soest op de 
Zuidergracht, Oostergracht en 
de gemeentetuin/Dalweg. Voor 
Soesterberg viel de uiteinde-
lijke keus op een locatie aan de 
Kampweg (net over het viaduct 
van de A28) en een tweede 
net achter de kruising van de 
Rademakerstraat/Kerklaan.

Bezwaar- en beroepsprocedure 
voor belanghebbenden
Nu het college van Zeist heeft 
ingestemd met het afgeven van 
de omgevingsvergunningen voor 
de twee locaties bij Soesterberg, is 
er nog een bezwaar- en beroeps-
procedure voor belanghebben-
den mogelijk. De publicatie is te 
raadplegen op www.overheid.nl 
en op de website van de gemeente 
Zeist: www.zeist.nl/gemeente-
bestuur-en-organisatie/wet-en-
regelgeving/bekendmakingen. •

Vragen of opmerkingen over de 
Kjoeps? Neemt u dan contact op met 
Maartje van Loon of Hannie van der 
Straten, via postbus2000@soest.nl. 

De Raad van State buigt 
zich op dit moment over het 
aangepast bestemmingsplan 
Oude Tempel. Het bestem-
mingsplan maakt de bouw 
van woningen achter land-
goed de Oude Tempel  
mogelijk. 

Het maakt onderdeel uit van 
het programma Hart van de 
Heuvelrug. Dat programma 
versterkt de natuur door het 
creëren van een groot aaneenge-
sloten natuurnetwerk. Het zorgt 
ervoor dat mensen door verbe-
terde recreatiemogelijkheden 
meer kunnen genieten van die 
natuur. Er ontstaat daarnaast 
ruimte voor meer woningen, én 
een bedrijventerrein in de omge-
ving van de voormalige vliegba-
sis zorgt voor nieuwe bedrijvig-
heid en werkgelegenheid. Het 
programma is gestart in 2005 
en wordt nu uitgevoerd door de 

gemeenten Soest en Zeist en de 
Provincie Utrecht.

Met het bestemmingsplan Oude 
Tempel geeft de gemeenteraad 
uiting aan de wens om een 
natuur inclusief woongebied te 
realiseren achter landgoed de 
Oude Tempel. Op donderdag 7 
oktober 2021 vond de inhoude-
lijke behandeling plaats tijdens 
de zitting van de Raad van State 
in Den Haag. Er werd uitvoerig 
stilgestaan bij de mensen en 
partijen die een beroep indien-
den en de punten die zij naar 
voren brachten in hun beroeps-
schriften. Omdat het een inge-
wikkelde zaak is, wordt de uit-
spraak niet eerder dan over 12 
weken (na 7 oktober) verwacht. 
Rond de jaarwisseling dus.

Tijdens de inhoudelijke  
behandeling werd gesproken 
over de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden van 
het gebied en de mogelijke 
verkeers- en geluidseffecten van 
de voorgenomen ontwikkeling. 
Daarnaast werden onder andere 
vragen gesteld over de Wet 
Natuurbescherming, Natuur 
Netwerk Nederland en de 
Laddertoets. Dit is een toets  
die bekijkt of er sprake is van 
een duurzame stedelijke ont-
wikkeling. 

Vervolgproces en procedures
Pas als de uitspraak van de Raad 
van State bekend is, weten we 
of het door de gemeenteraad 
in 2020 vastgestelde bestem-
mingsplan onherroepelijk is. 
Daarnaast bestaat ook het voor-
behoud van het verkrijgen van 
een onherroepelijke ontheffing 
Wet Natuurbescherming. Nadat 
helderheid is over deze twee 
voorbehouden kan de gemeente 
Soest overgaan tot definitieve 

gunning van de ontwikkeling 
van het woongebied. Daarna 
worden de omgeving en de 
inwoners van Soesterberg weer 
betrokken bij de verdere uitwer-
king van de ontwikkelplannen. 
Het eindresultaat is dan het 
definitief Beeldkwaliteitsplan 
Oude Tempel.

Programma Hart van de Heuvelrug
Meer weten over het  
programma? Ga naar 
www.hartvandeheuvelrug.nl. •

Alle informatie over het nieuwe 
natuur inclusieve woongebied Oude 
Tempel in Soesterberg is te vinden 
op www.oudetempel.nl en 
www.denkmeeover.nl/oudetempel. 
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Stichting Samen 
voor Soesterberg

Vervolg enquête
De door de Stichting Samen 
voor Soesterberg gehouden 
enquête over sociaal-culturele 
activiteiten in het dorp, is 
afgerond. De resultaten 
werden aangeboden aan het 
college van burgemeester en 
wethouders. Bij de presentatie 
benadrukte de stichting ook 
de noodzaak voor een nieuw 
sociaal-cultureel centrum. 
Ook alle raadsfracties werden 
geïnformeerd. Voor 2022 is 
door de gemeente een bedrag 
gereserveerd voor tijdelijke 
huur en de start van een 
onderzoek naar een definitieve 
oplossing. Meer informatie 
over de resultaten van het 
onderzoek is te vinden op 
www.samensoesterberg.nl.

Participatie
Het doel van de enquête was 
ook om meer zicht te krijgen op 
wat inwoners eventueel missen 
aan sociaal-culturele activitei-
ten en of zij zelf iets willen doen 
om daar verandering in aan te 
brengen. De mensen die daar 
positief op reageerden, werden 
uitgenodigd voor een bijeen-
komst op  
2 november 2021. Doel van 
deze bijeenkomst was om 
kennis te maken en samen 
na te denken over ideeën en 
mogelijkheden. 

Financiële ondersteuning 
activiteiten
De stichting Samen voor 
Soesterberg speelt een stimu-
lerende en faciliterende rol. De 
stichting hoopt dat er nieuwe 
initiatieven ontstaan, waarvoor 
zij mogelijk ook financiële 
ondersteuning kunnen bieden. 
Heeft u een goed idee dat 
past binnen deze doelstelling 
maar ontbreekt het u of uw 
organisatie nog aan voldoende 
financiële middelen om dat te 
realiseren? Kijk dan naar de 
criteria op de website van de 
stichting 
www.samensoesterberg.nl. •

‘In
 U

itv
oe

rin
g’

 is
 e

en
 u

itg
av

e 
va

n 
de

 G
em

ee
nt

e 
So

es
t •

 C
on

ce
pt

: S
im

on
s 

en
 B

oo
m

 • 
Te

ks
t e

n 
ei

nd
re

da
ct

ie
: G

em
ee

nt
e 

So
es

t •
 V

or
m

ge
vi

ng
: S

im
on

s 
en

 B
oo

m
 • 

Fo
to

gr
afi

e:
 G

em
ee

nt
e 

So
es

t •
 D

ru
k:

 D
ru

kk
er

ij 
Pr

ac
tic

um
 • 

E-
m

ai
la

dr
es

 re
da

ct
ie

: s
oe

st
er

be
rg

@
so

es
t.n

l •
 T

el
ef

oo
n:

 (0
35

) 6
09

 3
4 

11
 • 

Aa
n 

de
 in

ho
ud

 v
an

 d
ez

e 
ni

eu
w

sb
rie

f k
un

ne
n 

ge
en

 re
ch

te
n 

w
or

de
n 

on
tle

en
d 

©
 D

ec
em

be
r 2

02
1

‘In Uitvoering’ is
een uitgave van de 
Gemeente Soest

Omgevingsvergunning 
verleend voor twee Kjoeps

Programma Hart van de Heuvelrug
Raad van State buigt zich over aangepast bestemmingsplan Oude Tempel  

Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor twee Kjoeps voor jongeren 
aan de randen van Soesterberg. Deze Kjoeps bevinden zich nét in 
de gemeente Zeist en daarom beslist het college van Zeist hierover.

Appartementen 
en woning 
Dorpsplein 
bijna gereed 
In februari 2021 startte  
Dura Vermeer met de bouw 
van 19 appartementen en  
1 woning aan het Dorpsplein 
en inmiddels worden de 
woningen bijna opgeleverd. 
Eind 2021 is het zover!  
Ook de aanpassingen aan 
de openbare ruimte zijn dan 
gereed. •

De Kjoep (foto: HabiStad Heerenveen)


