Aan:

de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad van Soest

Van:

het bestuur van de stichting Samen voor Soesterberg

Betreft:

nieuw ontmoetingscentrum in Soesterberg

Soesterberg, 4 september 2021

Geachte ………………………, beste …………………….,

Op dinsdag 31 augustus jongstleden heeft een deputatie van ons bestuur de uitkomsten van de door
ons in het dorp gehouden enquête naar de waardering van en de behoefte aan sociaal-culturele
activiteiten aangeboden aan de wethouders Van Aalst en Kundić. Het persbericht en een
samenvatting van die uitkomsten van dit onderzoek kunt u vinden op onze website
www.samensoesterberg.nl.
In de enquête is onder meer duidelijk naar voren gekomen dat in Soesterberg, met het sterk
groeiend aantal inwoners, een centrale en goed geoutilleerde ontmoetingsruimte absoluut
noodzakelijk is voor de door ons bepleite en door de inwoners node gemiste, nieuwe sociaalculturele activiteiten, die zo bepalend zijn voor de maatschappelijke cohesie binnen de
dorpsgemeenschap.
Velen zijn met ons van mening dat verbetering van het voorzieningenniveau in Soesterberg geen
gelijke tred heeft gehouden met alle bouwactiviteiten. Sterker nog, dat voorzieningenniveau is er
zelfs op achteruit gegaan, zeker waar het gaat om een onderkomen voor sociaal-culturele
activiteiten.
Graag wijzen wij u in dit verband op de sluiting van buurtcentrum De Linde, nu een dependance van
de Carolus school met de daarin achtergebleven verweesde bibliotheek, en het vervolgens
schipbreuk lijden van de realisering van alternatieve tijdelijke voorzieningen als porto cabins naast de
sporthal en de voormalige bibliotheekruimte aan de Rademakerstraat. Wat nu nog resteert is het
Ontmoetingscentrum in Drie Eiken dat, zeker door de jeugd, wordt gezien als een bejaardensoos en
weinig uitnodigend is en ongeschikt voor alle activiteiten. Er wordt nu al door Balans voor bepaalde
activiteiten ruimte elders gehuurd, waardoor er versnippering optreedt met extra kosten. De Drie
Eiken zal de komende jaren bovendien gaan verdwijnen en daarmee ook het huidig
Ontmoetingscentrum.
Kortom, het onderbrengen van bestaande en nieuwe activiteiten die een dak boven het hoofd
behoeven, verkeert – en dat al te lange tijd – in een impasse en vraagt om structurele oplossing.
Samen met SWOS, Balans en De Linde wil onze stichting zich sterk maken voor het tot stand komen
van een nieuw centraal ontmoetingscentrum, dat Soesterberg toekomt. Daarbij is een sterke
voorkeur voor een aanbouw aan de centraal gelegen Banninghal. Daarmee kan een eenheid worden
gecreëerd met de activiteiten die mogelijk zijn op het nieuwe dorpshart.
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Wij verzoeken alle politieke partijen om de noodzaak van een structurele oplossing voor een nieuw,
centraal gelegen ontmoetingscentrum in Soesterberg, inclusief bibliotheek, op te nemen in het
partijprogramma, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van het volgend voorjaar.
Realisatie zou dan in komende vier jaar moeten plaatsvinden, wij pleiten ervoor om dat op te nemen
in het bestaande Masterplan voor Soesterberg. Naast de bouw van nieuwe woningen moet er ook in
welzijn worden geïnvesteerd om het dorp levendiger te maken, voor alle leeftijden, voor oude en
nieuwe inwoners.
Wij zijn graag bereid om het een en ander in een gesprek nader toe te lichten en zullen binnenkort
contact met u opnemen voor een afspraak.

Wij rekenen op uw welwillende medewerking.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Samen voor Soesterberg

Jan de Mos
Max Vetkamp
Folkert Haisma
Rob Tuizenga
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