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Wat een mooi feest op het nieuwe Den Bergh-plein!
Zaterdag 17 september, vierde Soesterberg het eerste dorpsfeest op het nieuwe Den Bergh-plein. Het 
begon met een indrukwekkende onthulling van het Soesterberg Airforce Memorial in het Vliegdekpark. 
Nederlandse en Amerikaanse vertegenwoordiging stonden stil bij 40 jaar Amerikaanse militairen in 
Soesterberg ten tijde van de Koude Oorlog. Daarna opende burgemeester Metz het dorpsfeest. Muziek, 
oldtimers, kleedjesmarkt, sport en spel, demonstraties van brandweer en marechaussee en een prachtige 
afsluiting met een lasershow. Het was een heerlijke dag! •
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Inleiding
Voor u ligt weer een In 
Uitvoering vol nieuws uit 
Soesterberg. Lees over de 
Culturele Agenda in Soesterberg 
en over de gebiedsvisie die in 
de maak is voor Soesterberg 
Noord. Bekijk de prachtige 
tekeningen die kinderen 
maakten om te laten zien wat zij 
mooi zouden vinden voor een 
nieuwe speelplek bij Aviatik en 
Rumpler. En, wat is eigenlijk de 
Woon- en Adviescommissie en 
wat kunnen zij voor u beteke-
nen? U leest het allemaal in deze 
informatiekrant. Niet alleen in 
de schriftelijke versie die huis-
aan-huis in Soesterberg wordt 
verspreid, maar nu ook digitaal, 
via een interactieve versie op 
www.soesterberg.nu/
gemeente-soest. Hoe u de krant 
ook het liefst leest, wij wensen 
u veel leesplezier en alvast hele 
prettige feestdagen. Tot in het 
nieuwe jaar! •

Sinds juni dit jaar heeft 
gemeente Soest een nieuw 
college. Wilt u iets bespreken 
met de burgemeester of één 
van de wethouders? Neem 
gerust contact op met het 
bestuurssecretariaat!

Aukje Treep - van Hoeckel
Verantwoordelijk voor: 
Duurzaamheid en milieu, 
Natuur en recreatie,  
Vergunning en handhaving, 

Infrastructuur, openbare 
ruimte en klimaatadaptie, 
Kunst en cultuur.

Rob Metz 
Verantwoordelijk voor: 
Veiligheid, Openbaar en  
algemeen belang, 
Samenwerking, Opvang 
asielzoekers/vluchte-
lingen, Communicatie, 
Dienstverlening, Personeel en 
Organisatie.

Liesa van Aalst - Veldman 
Verantwoordelijk voor: 
Middelen, Sociaal domein 
(beleid, jeugd, gezondheid), 
Onderwijs en kinderopvang, 
Retailbeleid en mkb.

Osman Suna
Verantwoordelijk voor: 
Volkshuisvesting en wonen, 
Sociaal domein (werk en 
inkomen, WMO, inburgering), 
Sport en bewegen, Verkeer en 
mobiliteit, ICT & informatie-
beleid.

Karin Scholten
Verantwoordelijk voor: 
Economie, Participatie en 
bestuurlijke vernieuwing, 
Ruimtelijke ordening en  
grondzaken, Accommodatie-
beleid.
 
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. • 

‘Wilt u iets bespreken? Neem gerust 
contact op met het bestuurssecretariaat.’

Maak kennis met het college

V.l.n.r. Aukje Treep - van Hoeckel, Rob Metz, Liesa van Aalst - Veldman, Osman Suna en Karin Scholten.
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Bekijk de activiteiten in de 
Culturele Agenda Soesterberg 
op www.soesterberg.nu/cultuur. 
Ook de seizoensactiviteiten 
zoals de Sinterklaasintocht  
en Kerstmarkt vindt u hier.  
Er valt van alles te beleven en 
voor iedereen is er wel een 
activiteit. Voor jong en oud(er). 
Soesterberg heeft van alles te 
bieden, zoals: de Legomiddag, 
Yoga, Schilderen, Volleybal, 
Voetbal, Fietsexcursie, Koffie 
Inloop, Huiswerk Hulp en 
Taalles.

Organiseer zelf een activiteit! 
Heeft u een goed idee?
Heeft u een goed idee voor een 
nieuwe activiteit en heeft u 
daarbij hulp nodig? Kom naar  
het Vrijwilligers Café. Heeft u 
onvoldoende financiële midde-
len om de activiteit te realise-
ren? Kijk dan naar de criteria  
op de site van de Stichting 
Samen voor Soesterberg  
www.samensoesterberg.nl 
en dien een aanvraag in voor 
ondersteuning. Vragen of meer 
info over het Vrijwilligers Café? 
Neem contact op met Stichting 
Samen voor Soesterberg via  
info@samensoesterberg.nl. •

Hoe staat het met het verbeteren van het 
openbaar groen en de speelplekken?
Al enige tijd zijn we bezig met het 
verbeteren van het openbaar groen op 
plekken waar de kwaliteit niet meer goed 
was of waar het er niet meer fraai uitzag. 

Als we het nieuwe groen aanbrengen, 
houden we uiteraard rekening met toe-
nemende hele droge, maar ook hele natte 
periodes in het jaar. U leest er van alles 
over op www.soest.nl/soest-in-
ontwikkeling/groenrenovatieplan.  
Het plan voeren we uit van 2021 tot 2030. 
We zijn er dus nog niet, maar inwoners 
kunnen intussen van de eerste resultaten 
genieten.

Doe mee met 
sport- en cultuur-
activiteiten!

Tekening van Timme (6)

Tekening van Carianne (11) 

   Drie ontwerpen voor speelplek bij  
Aviatik en Rumpler zijn in de maak

Zodra de ontwerpen gereed zijn, kunnen 
omwonenden stemmen op het ontwerp van hun 
voorkeur. En wat hebben onze jonge inwoners 
een prachtige tekeningen gemaakt! Een hele 
leuke manier om ons te laten zien wat zij mooi 
vinden. Bedankt Carianne en Timme!

   Bij Apollo en Mercury werken we aan een 
conceptontwerp voor het nieuwe groen

We hebben met inbreng van omwonenden 
het ontwerp nog beter kunnen maken. De 
uitvoering staat gepland voor januari 2023.  

   Japanse Duizendknoop: even opletten!
Inwoners stellen ons regelmatig vragen 
over de woekerende Japanse Duizendknoop 
plant. Wij bestrijden deze als gemeente op 
een aantal plekken actief! Als u het in uw 
tuin tegenkomt en verwijdert, doe het dan 
niet in de groene bak, maar bij het restafval. 
Zo komt het niet alsnog via compost op een 
andere plek terecht.

   Het gebied rond de  
Rademakerstraat is klaar

Heeft u het nieuwe groen al gezien buiten? 
Zo niet, hierbij een kiekje van de Fokker-
straat. De biologische bloembollen zijn ook al 
geplant. Zo hebben we meteen iets fleurigs 
om naar uit te kijken in het volgend voorjaar! 
Beplanting en bomen die niet zijn aangesla-
gen, vervangen we komend plantseizoen.

Lees verder op de volgende pagina >
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Eind 2021 besloten we de 
informatiekrant In Uitvoering 
voor Soesterberg te evalueren 
door middel van een enquête. 
In de vorige uitgave heeft u er 
uitgebreid over kunnen lezen. 
Wilt u de uitkomsten van de 
enquête nog eens bekijken? 
Dat kan op  
www.denkmeeover.nl/ 
uitkomstenenquete.

Zowel qua inhoud als vorm 
hebben we vrijwel al uw 
tips kunnen gebruiken om In 
Uitvoering te verbeteren. We 
hebben het soort onderwerpen 
verder uitgebreid. Dus niet 
meer alleen artikelen over 
ruimtelijke ontwikkelingen, 
maar ook oog voor sociaal 
maatschappelijk onderwerpen 
die Soesterbergers bezighou-
den. Inmiddels hebben we 
weer een stap gezet, namelijk 
het digitaal beschikbaar maken 
van deze informatiekrant.  
U kunt nu ook een interactieve 
digitale versie lezen, die we 
online actief onder de aan-
dacht brengen, bijvoorbeeld 
via Facebook en Instagram. U 
vindt deze digitale versie altijd 
terug op www.soesterberg.nu/ 
gemeente-soest. •

In Uitvoering 
nu ook digitaal 
te lezen

   Water op Den Bergh-plein 
Het water uit de spuitertjes op het Den Bergh-plein is prachtig om te zien en lekker verkoelend in de zomer, maar, het is geen drinkwater. 
Dus, vul er geen flesjes of mondjes mee! •



In uitvoering • november 2022 • 6

Op de foto ziet u dat de herinrichtings-
werkzaamheden aan de noordzijde van 
de Veldmaarschalk Montgomeryweg 
inmiddels in volle gang zijn.

Ook aan de Moerbessenberg staat er 
van alles op de planning. Het hemel-
water wordt afgekoppeld, er worden 
extra parkeerplaatsen aangebracht,  
het groen wordt opgeknapt, en er 
worden wat nieuwe bomen en struiken 
aangeplant. De tekening die bewoners 
van de Moerbessenberg per brief  
ontvangen, kunt u bekijken op  
www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg 
bij ‘Documenten’. Wij verwachten dat 
deze werkzaamheden eind 2022, begin 
2023 worden uitgevoerd. •

Herinrichtingswerkzaamheden 
Van A naar B in Soesterberg 

Veldmaarschalk Montgomeryweg 

Heb jij de drive om onze 
gemeente nog beter te maken? 
Word jij blij van veel verant-
woordelijkheid, een breed 
takenpakket, betrokken 
collega’s en ruimte om jezelf te 
ontwikkelen? 

Ontdek dan of er voor jou 
mogelijkheden zijn om bij de 
gemeente Soest te werken! Kijk 
op www.werkenbijgemeen-
tesoest.nl en laat je mailadres 
achter om op de hoogte te 
blijven van onze meest recente 
vacatures. •

Werken bij 
gemeente Soest?
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Bijeenkomsten 
Tijdens de bijeenkomsten met 
bewoners en grondeigenaren 
op 23 en 25 augustus en met 
de raadsleden op 15 september 
spraken we met hen over welke 
aspecten zij graag terug willen 
zien in Soesterberg-Noord. Zij 
gaven waardevolle aandachts-
punten mee voor de onderwer-
pen wonen, openbare ruimte, 
mobiliteit en voorzieningen. 
Die aandachtspunten gebruiken 
we nu bij het opstellen van de 
gebiedsvisie. De nieuwe wethou-
ders Karin Scholten en Osman 
Suna waren bij de bijeenkom-
sten aanwezig, waardoor zij uit 

eerste hand konden horen wat er 
leeft in en voor het gebied.

De aanwezigen gaven aan  
positief te zijn over de her-
nieuwde aandacht voor het 
gebied, het over en weer  
uitwisselen van gedachten en 
het nu echt op gang brengen van 
de uitvoering van de al lopende 
plannen. Het overzicht van de 
ingebrachte aandachtspunten is 
te lezen op  
www.denkmeeover.nl/ 
soesterbergnoord  
via de pagina ‘Documenten’.

Via raad, B&W en inwoners naar  
een concept gebiedsvisie
Met alle inbreng wordt nu een 
nota van uitgangspunten opge-
steld en vastgesteld door het 
college van B&W. Deze uitgangs-
punten zijn de basis voor een 
concept gebiedsvisie. Op deze 
concept gebiedsvisie wordt aan 
omwonenden, grond eigenaren 

en ander belang hebbenden 
in december 2022 of januari 
2023 wederom om een reactie 
gevraagd. Deze reacties gebrui-
ken we voor het opstellen van  
de definitieve gebiedsvisie die  
wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad. •

Foto: Wient Mulder

Gebiedsvisie Soesterberg-Noord

Soesterberg-Noord is als woon-werkgebied al sinds het 
Masterplan Soesterberg van 2009 in ontwikkeling. Het 
verandert voortdurend. Voor het omvormen van het 
gebied van werken naar wonen brachten omwonenden, 
grondeigenaren en andere betrokkenen op 23 en 25 augustus 
2022 waardevolle inbreng voor een nieuw op te stellen 
gebiedsvisie. Het doel van de gebiedsvisie is de bebouwing 
in Soesterberg-Noord beter te laten aansluiten op het dorp. 
Hiermee wordt Soesterberg-Noord een aantrekkelijke buurt 
én een mooie schakel tussen het dorp en het cultuur- & 
natuurlandschap op de vliegbasis.

Waardevolle inbreng van 
omwonenden en grondeigenaren

‘Twee wethouders 
waren aanwezig 
om te horen wat er 
leeft in het gebied.’
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Woon- en Adviescommissie Soest en Soesterberg

Wat doet de WAC?
De WAC is onafhankelijk en 
adviseert de gemeente, woning-
bouwcorporaties, projectont-
wikkelaars, architecten en 
particuliere (ver)kopers over 
bouwplannen. Daarbij kijkt de 
WAC onder meer naar toegan-
kelijkheid, aanpasbaarheid, vei-
ligheid, gezondheid en comfort. 
Het doel is om bij te dragen 
aan duurzame woningbouw 
en woningen die levensloopbe-
stendig zijn. Denk hierbij aan 
woningen voor gezinnen met 
kleine kinderen (kinderwagens) 
en mensen met beperkingen 
(rolstoelen, rollators). 

Wat heeft u hieraan?
De WAC geeft geen bindend 
advies, maar het overnemen 
van het advies kan wel een 
meerwaarde voor uw woning of 
gebouw betekenen. Een meer-

waarde doordat soepeler op 
een ander gebruik of op andere 
omstandigheden kan worden 
ingespeeld zoals bij het bereiken 
van een andere levensfase. Het 
kan dus zinvol zijn om de WAC 
in een vroeg stadium te betrek-
ken. Wilt u advies van de WAC?  
Neem dan contact op via  
info@wacsoest.nl. 

Historie
De Vrouwen Advies Commissie 
(VAC), opgericht in 1972, is de 
voorloper van de WAC. Hoewel 
de vrouwenemancipatie en het 
feminisme in de jaren ‘70 in 
opkomst waren, werden wonin-
gen in het algemeen gebouwd 
door mannen. Het idee was 
dat vrouwen woningen op een 
andere manier gebruiken en 
beoordelen, vanuit dat idee 
werd het VAC als adviesorgaan 
opgericht. •

U wilt gaan bouwen of verbouwen in de gemeente Soest. 
Uw aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt dan ook 
getoetst door de Woon- en Adviescommissie (WAC) Soest 
en Soesterberg. Dit is een groep geschoolde vrijwilligers die 
samen de aanvragen van bouwvergunningen beoordelen op 
het gebruik van het gebouw. Dit jaar bestaat de commissie al 
50 jaar!
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Voor alle inwoners die maximaal 
130% van het minimumloon ver-
dienen, hebben we een aanbod om 
gratis energie en geld te besparen. 

Met de gratis aanpak energie-
besparing doen we kleine aan-
passingen in uw huis. Helpt een 
tochtstrip of bijvoorbeeld radiator-
folie om energie en geld te bespa-
ren? Dan maakt onze klusjesman 
dat direct gratis voor u in orde. 
Zo gebruikt u minder energie en 
bespaart u geld!

Hoe werkt het?  
1.  Na aanmelding plannen we een 

afspraak met de klusjesman.  
2.  De klusjesman bekijkt welke 

kleine aanpassingen veel energie-
besparing opleveren.

3.  De klusjesman installeert de 
producten direct, of maakt een 
nieuwe afspraak met u voor het 
installeren. 

4.  We bellen u na een paar weken 
om te vragen of u tevreden bent. 
Na een jaar bellen we nog een 
keer om te kijken of u inderdaad 
minder energie verbruikte.  

Wilt u meedoen? Meld u dan aan 
via www.duurzaambouwloket.nl/
energiesoest en start snel met  
energie besparen! •

Een goed idee?
Heeft u een mooi initiatief  
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 hier-
voor vrijwillig inzetten?  
Alleen, of samen met 
anderen? Dan helpen wij 
u daar graag bij. Mogelijk 
kunt u hiervoor ook subsi-
die krijgen. Kijk voor meer 
informatie op www.soest.nl/
in-de-gemeente-soest/ 
een-goed-idee. •

Energie én geld besparen

‘Maakt uw idee het 
mooier, groener, 
gezelliger of socialer?’



Meer lezen?
Volg het gemeentelijk nieuws over Soesterberg 
ook op www.soesterberg.nu/gemeente-soest 
en via de gemeentelijke sociale media.

Colofon
‘In Uitvoering’ is een uitgave van de Gemeente Soest 
Concept: Simons en Boom 
Tekst en eindredactie: Gemeente Soest 
Vormgeving: Simons en Boom 
Fotografie: Gemeente Soest, Simons en Boom 
E-mailadres redactie: soesterberg@soest.nl 
Telefoon: (035) 609 34 11 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten 
worden ontleend © November 2022

http://www.soesterberg.nu/gemeente-soest
http://www.facebook.com/gemeentesoest
http://www.twitter.com/gemeentesoest
http://www.instagram.com/gemeente_soest
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