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Inleiding
Voor u ligt weer een In Uitvoe-
ring vol nieuws uit Soesterberg. 
Hoe staat het met bekende 
projecten als de herinrichting 
van de wegen in het dorp en 
de ontwikkelingen rond Oude 
Tempel? Maar ook: wat is er de 
komende maanden, naast het 
Dorpsfeest op het Den Bergh-
plein op 17 september, allemaal 
te doen in en om Soesterberg? 
Hoe kunt u, met gratis hulp van 
een expert, energie besparen 
nu de energieprijzen de pan uit 
rijzen? Hoe zit het precies met 
de opvang van vluchtelingen 
op Kamp van Zeist en met 
vluchtelingen uit Oekraïne? 
Zoals u ziet gaat deze In Uit-
voering op meer onderwerpen 
in dan alleen de ruimtelijke 
ontwikkelingen in Soesterberg. 
Dat komt omdat u ons, via de 
enquêteformulieren die wij begin 
2022 van u mochten ontvangen, 
heel veel nuttige tips heeft 
gegeven. Vanaf het najaar zal de 
In Uitvoering er daarom ook qua 
vorm iets anders uitzien, maar nu 
hebben we de tip alvast ter harte 
genomen om de inhoud breder 
in te steken: niet alleen artikelen 
over stenen en wegen, maar ook 
over sociaal maatschappelijke 
onderwerpen. Hopelijk ziet u dat 
in deze editie al een beetje terug. 
Wij wensen u veel leesplezier en 
een hele prettige zomer!  •

Eind 2021 besloten we de 
informatiekrant In Uitvoering 
voor Soesterberg te evalueren 
door middel van een enquête. 
Na 10 jaar wilden we graag 
weten of de informatiekrant 
nog inspeelt op de (informa-
tie)behoefte in het dorp. 

De schriftelijke enquête maakte 
onderdeel uit van de laatste 
uitgave van In Uitvoering in 
2021 én we publiceerden de 
enquête ook online via 
www.denkmeeover.nl. We 
kregen hierdoor zowel schrifte-
lijke als online enquêtes retour. 
In totaal ontvingen we 224 
enquêtes. 193 schriftelijke exem-
plaren en 31 digitale exemplaren 
via ons online platform. Heel 
veel dank aan iedereen die de 
moeite nam om het formulier in 
te vullen en te retourneren!

Dit is wat u ons liet weten
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 par-
ticipatie. Nu werd het dus tijd 
om van u te horen of we daarin 
slagen. U liet ons weten over 
het algemeen blij te zijn met de 
krant, maar ook mogelijkheden 
te zien voor verbetering. 

Wat gaan wij met de 
uitkomsten doen?
En het antwoord daarop is 
eigenlijk: alles! Zowel qua 
inhoud als qua vorm denken we 
vrijwel alle tips om te kunnen 
zetten in een verbetering van In 
Uitvoering. Zoals in de inleiding 
van deze uitgave al gezegd, zijn 
we alvast begonnen het type 
onderwerpen wat uit te breiden. 
Tijdens de zomer buigen we 
ons over een manier waarop we 
onderwerpen ook vanuit ver-
schillende perspectieven kunnen 
belichten en hoe we papier en 
digitaal goed kunnen combine-
ren om nog duurzamer te werk 
te gaan en een nog breder lezers-
publiek aan te spreken. •

In dit nummer:

• Opvang vluchtelingen
• Renovatie speelplekken
• Activiteitenoverzicht

• Gratis aanpak 
energiebesparing

informatiekrant over de ontwikkeling van Soesterberg juli 2022
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Uitkomsten enquête In Uitvoering

‘We gaan alle tips omzetten naar een 
verbetering van de In uitvoering.’

De belangrijkste conclusies uit de enquête op een rij

-  Het cijfer dat u deze krant gemiddeld geeft is een 7,6.
-  Vooral de 50-plussers onder u lezen deze krant al vanaf de eerste 

uitgave 10 jaar geleden.
-  De onderwerpen worden hoog gewaardeerd, maar u ziet ook graag 

meer en andere onderwerpen terug.
-  Mensen ontvangen de In Uitvoering graag minimaal 3 keer per jaar.
-  De papieren uitgave moet behouden blijven, maar wellicht 

compacter en er zijn kansen voor een combinatie met digitale 
beschikbaarheid, om ook de jongere Soesterberger beter te 
bereiken.

-  In de onderwerpen ziet u graag meer diversiteit. Dus niet alleen 
artikelen over stenen en wegen, maar ook over andere sociaal 
maatschappelijke onderwerpen die het dorp bezighouden.  
Daarbij geeft u aan ook meer artikelen vanuit het perspectief van 
de inwoners te willen lezen en niet alleen vanuit het perspectief 
van de gemeente. Het kritische geluid mag van u ook meer 
aandacht krijgen.

-  We mochten ook veel opstekers ontvangen. ‘Ga zo door!’ kwamen 
we bijvoorbeeld heel vaak tegen op de formulieren. Dat is natuurlijk 
heel fijn om te lezen!

De presentatie van de uitkomsten als geheel vindt u op 
www.denkmeeover.nl/uitkomstenenquete. 
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Opvang vluchtelingen
In Soest en Soesterberg vangen we vluchtelin
gen op. Vluchtelingen uit Oekraïne en uit niet
westerse landen waar mensen niet veilig zijn. 

Kamp van Zeist: nu noodopvang, straks azc 
Eind april is het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) gestart met noodopvang voor 
200 mensen op het terrein van Kamp van Zeist 
bij Soesterberg. Het COA werkt voor de nood-
opvang nauw samen met de gemeenten Soest 
en Zeist. Door een groot tekort aan opvang-
plekken ontstond een mensonwaardige situatie 
in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in 
Ter Apel. Vanuit humanitair oogpunt hebben 
de gemeenten hierin hun verantwoordelijkheid 
genomen. Na een wat onrustige eerste week is 
het nu rustig in de noodopvang. Dat is ook de 
algemene indruk van omwonenden.
Naar verwachting gaat in oktober het asiel-
zoekerscentrum open op Kamp van Zeist voor 
vierhonderd personen voor de duur van maxi-
maal vijf jaar. Het COA kan de mensen daar 
een verblijf bieden met meer privacy en eigen 
kookgelegenheid. Informatie en veelgestelde 
vragen over de noodopvang zijn te vinden op 
www.soest.nl/opvangkampvanzeist of 
www.zeist.nl/opvangkampvanzeist.

Oekraïense vluchtelingen 
Door de oorlog in Oekraïne zijn er ruim
 6 miljoen Oekraïners op de vlucht. In onze 
gemeente vangen we ongeveer 136 Oekra-
iense vluchtelingen op die zijn gevlucht voor 
de oorlog in Oekraïne. De gemeente regelt 
locaties waar zij kunnen wonen. Op dit moment 
is dat nog tijdelijke opvang. Er wonen bijvoor-
beeld vluchtelingen aan de Hellingweg in 
Soest. Vanaf eind juni wonen er ook vluchte-
lingen in Soesterberg. In 8 te slopen woningen 
van Portaal aan de van Angerenstraat en 
Plesmanstraat wonen dan ook Oekraïense 
gezinnen. 

Ook zijn er inwoners die vluchtelingen tijdelijk 
in huis hebben genomen. De gemeente 
zorgt naast huisvesting ook voor toegang tot 

onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs), 
medische hulp, leefgeld, en bijvoorbeeld ook 
bemiddeling naar werk. Ook zijn er vrijwilligers 
die zich inzetten voor deze mensen. Dat is 
hartverwarmend en toont aan hoe verbonden 
inwoners uit Soest en Soesterberg zijn met 
deze problematiek. 

Ook bereiden we ons erop voor dat de aantal-
len vluchtelingen die naar ons komen, nog 
zullen toenemen. Daarom onderzochten we of 
het haalbaar is of er tijdelijke woningen kunnen 
komen aan de Insingerstraat in Soest. Het 
besluit daarover vond plaats op 12 juli. 
Meer informatie over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen vindt u op 
www.soest.nl/oekraine. •

‘Er zijn ook vrijwilligers die zich inzetten voor 
vluchtelingen. Dat is hartverwarmend en toont 
aan hoe verbonden inwoners zijn met deze  
problematiek.’

Dit jaar renoveren we de speel-
plek op de Aviatik/Rumpler. 
Daarnaast geven we opnieuw 
vorm aan de kleine speelplek-
ken aan de Antonie van Leeu-
wenhoeklaan, Simon Stevin-
laan, Professor Lorentzlaan en 
Plesmanstraat. 
Het idee is om in het bosgebied 
bij de flats één grotere en meer 
aantrekkelijke speelplek te 
maken. In plaats van allemaal 
losstaande speelplekjes dus. Dat 
maakt het gemoedelijker voor 
kinderen en leuker om samen te 
spelen. Dat betekent wel dat we 
wat ruimte moeten maken voor 
de speelplek. Op dit moment 
staat het er immers vol met 
bomen. Dat betekent dat we op 
zoek gaan naar een plek waarbij 
we zoveel mogelijk bomen 
kunnen behouden en toch een 
heerlijke speelplek kunnen 
bieden! 
 
Omwonenden en gebruikers 
denken mee
Voor zowel het renoveren als het 
omvormen van speelplekken 
nodigen we omwonenden en 
gebruikers uit om hierover mee 
te denken. Voor de renovatie 
van de speelplek op de Aviatik/
Rumpler inventariseren we 
vooraf wat de wensen en behoef-
ten in de buurt zijn. Op basis 
daarvan maken we een aantal 
ontwerpen waaruit omwonen-

den en gebruikers vervolgens 
kunnen kiezen. Omwonenden 
ontvangen voor de zomer de 
eerste informatie.
 
Voor het maken van de speel-
plek in het bosgebied bij de flats 
zoeken we in eerste instantie 
contact met omwonenden over 

de locatie en daarna over de 
inrichting en de uitstraling van 
de speelplek. De eerste informa-
tie hierover kunnen omwonen-
den na de zomer tegemoet zien.
 
Vervangen verouderd groen
Komende winter vervangen we 
het verouderde openbaar groen 

in het gebied Mercury/Gemini. 
Onlangs zijn omwonenden hier-
over geïnformeerd. Het gaat om 
het groen van de ‘Amerikaanse 
wijk’, tussen de Kampweg, A28 
en Oude Tempellaan. •

Renovatie en omvormen speelplekken

Op zoek naar de juiste locatie voor een aantrekkelijke speelplek.

Geluidswal
Achter de woningen aan de 
Gemini, die grenzen aan 
de A28, ligt een geluidswal. 
Deze wal ligt er al geruime 
tijd. De afgelopen jaren is 
deze wal echter gaan ‘uitzak-
ken’ waardoor het achterpad 
steeds slechter begaanbaar 
werd. Tijd om in actie te 
komen! We hebben al een 
groot gedeelte aangepakt. We 
schoonden de wal op, plaats-
ten blokken, werkten het 
talud af en zaaiden het in. 
Het pad hebben we opnieuw 
gestraat. Ook dit jaar pakken 
we weer een gedeelte aan. 
Zo wordt het stap voor stap 
weer beter en mooier!. •

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 
mogelijkheden. 

Op www.soest.nl vindt u 
wie verantwoordelijk is 
voor welke onderwerpen. 
In de volgende uitgave van 
In Uitvoering besteden we 
ook aandacht aan de verde-
ling van portefeuilles van de 
wethouders van het nieuwe 
college. Wie is waar verant-
woordelijk voor in Soest en 
Soesterberg? Daarover in het 
najaar meer. •

Nu al nieuwsgierig? 
Neem een kijkje op 
www.soest.nl/
bestuur-en-organisatie/
college-van-b-en-w
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‘Bekijk de video met toelichting over het 
bosonderhoud op www.oudetempel.nl ’

Uitspraak Raad van State en bos onderhoud
Op 8 juni sprak de Raad van 
State zich uit over het bestem-
mingsplan Oude Tempel. Het 
ingestelde beroep werd door 
hen niet gegrond verklaard, en 
daarmee wordt het vastgestelde 
bestemmingsplan onherroepe-
lijk. Dit betekent dat Landgoed 
Oude Tempel de nieuwe 
bestemming ‘wonen’ krijgt. 
Daarnaast wordt er op korte 
termijn onderhoud aan het bos 
uitgevoerd om de veiligheid van 
bezoekers aan Oude Tempel 
te kunnen waarborgen. Deze 
twee belangrijke onderwerpen 
nemen we hieronder graag met 
u door.

Oude Tempel krijgt de bestemming 
‘wonen’
Het onherroepelijke bestem-
mingsplan maakt het mogelijk 
om een bosrijk woongebied te 
ontwikkelen. Het bestemmings-
plan maakt maximaal driehon-
derd woningen mogelijk aan de 
oostkant van Soesterberg met 
een toegangsweg vanaf de Oude 
Tempellaan. Niet alle omwonen-
den van Oude Tempel zijn daar 
blij mee. Zij maken zich er zorgen 
om dat bij het ruimte geven aan 
woningen, het bos er omheen te 
veel te lijden krijgt. We vinden het 
daarom belangrijk om in het ver-
volgproces zowel omwonenden 

als de toekomstige bewoners te 
betrekken bij de verdere uitwer-
king van de plannen. Uiteraard 
ook in nauwe samenwerking met 
de geselecteerde ontwikkelaar. Zo 
hopen we wensen en behoeften 
in een vroeg stadium te kunnen 
bespreken en waar mogelijk om te 
zetten in concrete ideeën voor het 
best mogelijke plan. Naar aanlei-
ding van de uitspraak is er enige 
tijd nodig om het vervolgproces 
vorm te geven. Onze inschatting 
is dat we na de zomervakantie 
aanvullende informatie kunnen 
delen. 

Naast het maken van een woning-
bouwplan staat het verkrijgen van 
een definitieve ontheffing Wet 
Natuur Bescherming (WNB) op 
de agenda. Deze ontheffing moet 
worden verleend in gebieden 
met specifieke flora en fauna die 
onder deze wet vallen. 

Bos onderhoud om veiligheid 
bezoekers te waarborgen
In afwachting van de uitkomst 
van de procedures heeft er 
langere tijd geen onderhoud aan 
het Oude Tempel bos plaats-
gevonden. We zijn daarom nu 
genoodzaakt om dit op korte 
termijn alsnog te doen. Daarmee 
waarborgen we de veiligheid van 
het bos en zorgen we ervoor dat 
het bos open kan blijven voor 
bezoekers.

Inmiddels is door een extern 
specialistisch onderhoudsbedrijf 
een Boomveiligheidscontrole uit-
gevoerd. Daarbij is ook gebruik 
gemaakt van de inbreng van de 
gemeentelijk boswachter en van 
bezoekers van Oude Tempel. Het 
boomveiligheidsrapport dat is 
opgesteld, is te lezen via 
www.oudetempel.nl/
documenten.

Op basis van de 
Boomveiligheidscontrole treffen 
we nu maatregelen. Dat doen we 
door dood hout te verwijderen, 
bomen te snoeien, te vellen of fors 
in te korten omdat ze te groot 
zijn geworden. De vergunning 
voor het kappen van 70 bomen, 
het kandelaberen (innemen) van 
2 bomen en het afkorten van 15 
bomen is op 25 april 2022 gepu-
bliceerd. 

De boswerkzaamheden worden 
niet eerder dan in het najaar 
van 2022 uitgevoerd. Tijdens de 
uitvoering van de werkzaamhe-
den moeten we altijd rekening 
houden met de aanwezige dieren 
en het broedseizoen. We zijn 
daarom zeer alert op het niet 
onnodig verstoren ervan.

Opstellen en uitvoeren beheerplan
Tijdens dit eerste noodzakelijke 
onderhoud op korte termijn, 
houden we ook rekening met het 
verdere onderhoud van het bos. 
De gemeentelijk boswachter stelt 
hiervoor, in samenspraak met 
omwonenden, een beheerplan 
op. Zowel bij het opstellen als bij 
de uitvoering van dit beheerplan 
kunnen omwonenden een actieve 
rol spelen. •

Oude Tempel

Wat is er te doen in en om Soesterberg? 
Activiteitenoverzicht

Maar er is meer…
 
4/5 en 8/9 augustus:
Huttenbouwdorp 2022 voor 
kinderen 6 t/m 12 jaar. 
Meer info: 
www.stichtingbalans.nl

 14 augustus: 
Zelf de Vuelta rijden, met uiter-
aard als hoogtepunt Vliegbasis 
Soesterberg! 
Meer info: 
www.toerversievuelta.nl/utrecht

10 en 11 september:
Open Monumentendag. 
Meer info: 
www.openmonumentendag.nl 
of www.opdeheuvelrug.nl 

17 en 18 september:
Atelierlint Soest – Soesterberg 
(Kunstroute). 
Meer info: 
www.opdeheuvelrug.nl  

Voortdurend in juli, augustus, 
september en oktober: 
Georganiseerde wandel- en 
fietstochten over de Vliegbasis. 
Meer info: 
www.utrechtslandschap.nl/
activiteiten •

Dorpsfeest Soesterberg
Op zaterdag 17 
september viert 
Soesterberg voor het 
eerst feest op het 

nieuwe Den Bergh-plein. Een echt 
dorpsfeest! Vanaf het middaguur 
kunnen bezoekers genieten van een 
zeer divers programma. De dag zit 
vol met muziek, optredens, cultuur, 
historie en ander vermaak. Kinderen 
verkopen hun spulletjes op de kleed-
jesmarkt, en kunnen hun lol op in 
de attracties. Daarnaast is er zowel 
gedurende de dag als tijdens de 
afsluiting ’s avonds behoorlijk wat 
spektakel te verwachten. Een dag 
om alvast in de agenda te zetten. 
Tot 17 september in Soesterberg!

17
Sept
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Eind vorig jaar werd het definitief ontwerp 
voor de herinrichting van de Veldmaarschalk 
Montgomeryweg en de Postweg bekend. 
Inmiddels is aannemer Gebr. de Ronde 
geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren 
en zijn de voorbereidingen in volle gang. 

De werkzaamheden aan de Veldmaarschalk 
Montgomeryweg en de Postweg worden in 
verschillende fasen uitgevoerd:

Fase 1: Batenburgweg – Postdwarsweg 
Begin september – begin oktober 2022

Fase 2: Postdwarsweg – Amersfoortsestraat
Eind oktober – begin november 2022

Fase 3: Amersfoortsestraat – Koppenlaan
Eind oktober – eind november 2022

Fase 4.1: Koppenlaan – t/m Montgomeryweg 5
Half november – eind december 2022

Fase 4.2: Montgomeryweg 5 – Rademakerstraat 
Begin januari – begin februari 2023

Fase 5: Postweg – Batenburgweg – Postdwarsweg
Eind januari – begin maart 2023

Fase 6: Postweg – Postdwarsweg – Postweg 40
Begin maart – begin april 2023

Op www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg vindt u 
onder ‘Documenten’ de geografische kaart met de 
fasering bij de verzonden bewonersbrief van 9 juni.
Vooruitlopend op de bovenstaande werkzaamhe-
den, voert Stedin nog werkzaamheden uit aan de 
gasleiding. Deze werkzaamheden vinden plaats 
tussen de Rademakerstraat en de Veldmaarschalk 
Montgomeryweg 31. Stedin informeert omwonen-
den op het moment dat zij starten met de werk-
zaamheden.

Aannemer Gebr. de Ronde houdt omwonenden 
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden 
op de hoogte over onder meer de voortgang van 
het werk en de start en afronding van de verschil-
lende fasen. Daarnaast informeren zij hen ook 
over bijvoorbeeld wegafsluitingen, omleidingen, 
parkeren en aangepaste opstelplaatsen voor het 
aanbieden van uw huisvuil. •

Update Kjoeps

Zoals ook uit de Veilig-
heidsmonitor van 2021 blijkt 
geven inwoners van Soest 
en Soesterberg aan dat er te 
weinig voorzieningen zijn voor 
jongeren. Jongeren komen 
graag samen in de openbare 
ruimte. Buiten zoeken zij 
elkaar op en zoeken dan een 
plek om te staan. Jongeren 
vragen al langere tijd waar 
zij kunnen staan om buiten te 
‘chillen’. Wanneer het regent 
staan zij onder portiekflats of 
op andere plekken dicht bij 
woningen. Soms is overlast 
voor omwonenden het gevolg. 
Gemeente Soest wil daarom 
in Soesterberg twee Kjoeps 
plaatsen waar jongeren 
samen kunnen komen en 
droog kunnen staan. Niet te 
dicht op omwonenden, maar 
wel in het dorp aan de rand 
van de bebouwing; een eigen 
plek om elkaar op te kunnen 
zoeken. Er is een plek gevon-
den aan de Kampweg net over 
de A28 waar eerder een wifi 
bankje stond en waar al vaker 
jongeren samenkomen. Ook is 
er een plek aan het eind van 
de Rademakerstraat bij de 
Kerklaan gevonden waarvoor 
een vergunning is afgegeven. 
De hier wonende bezwaarma-
kers horen binnenkort van de 
bezwarencommissie of hun 
bezwaren gegrond zijn ver-
klaard. Wanneer dit juridisch 
is afgewikkeld worden de 
Kjoeps geplaatst. Dat zal naar 
verwachting in de zomer van 
2022 zijn. 

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

Gemeente Soest 
wil Kjoeps 
plaatsen om 
jongeren een 
eigen plek te 
geven waar ze 
kunnen ‘chillen’.
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‘In Uitvoering’ is
een uitgave van de 
Gemeente Soest
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Gratis aanpak energiebesparing
De energieprijzen schieten de lucht in. 
Energie besparen wordt steeds belangrijker. 
De gemeente organiseert, samen met Soester 
organisaties, een gratis aanpak energie
besparing voor inwoners van Soest en 
Soesterberg, die maximaal 130% van het 
minimumloon verdienen. 

Geldt dat voor u? U kunt zich dan nu al  
aanmelden voor deze gratis aanpak.  
In september 2022, voor de winter, starten we! 

Wat gebeurt er als u zich nu aanmeldt? 
1.  We bellen u in september op voor een 

afspraak, zodat een expert energie besparen 
kan langskomen. 

2.  De energie-expert kijkt samen met u, hoe u 
in uw woning de meeste energie bespaart. 
Hij of zij maakt direct een afspraak voor het 
installeren van de spullen die nodig zijn. 

3.  Een energie-klusser komt tot slot langs en 
installeert de energiebesparende spullen. 

4.  We bellen u na een paar weken of u tevre-
den bent. Na een jaar bellen we nog een 
keer om te kijken of uw energieverbruik 
omlaagging. 

Doe mee en start de aankomende stookperiode 
(winter 2022-2023) direct met energie bespa-
ren! Aanmelden doet u door uw naam, adres 
en telefoonnummer te mailen naar 
nieuweenergie@soest.nl. •

‘De energie-expert kijkt samen met u, 
hoe u in uw woning de meeste energie bespaart.’

‘De aannemer houdt 
omwonenden op de hoogte 
over de voortgang.’

Start werkzaamheden 
Postweg en Montgomeryweg

Van A naar B in Soesterberg 

Een goed idee?
Heeft u een mooi initia-
tief voor Soesterberg? Een 
project waar uw buurt of 
het dorp echt iets aan heeft? 
Maakt uw idee de omgeving 
leuker, groener, gezelliger, 
mooier of socialer? Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het 
opknappen van een pleintje, 
een activiteit in uw buurt, 
of een ontmoetingsplek 
voor jongeren. Wilt u zich 
hiervoor vrijwillig inzet-
ten? Alleen, of samen met 
anderen? Dan helpen wij 
u daar graag bij. Mogelijk 
kunt u hiervoor ook subsidie 
krijgen. •
Kijk voor meer informatie op 
www.soest.nl/in-de-gemeente-
soest/een-goed-idee.

Bespaar tot 

E 250,
per jaar

Bespaar tot 

E 225,
per jaar

Bespaar tot 

E 170,
per jaar

Bespaar tot 

E 80,
per jaar


