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Onderzoek afgerond
Niet minder dan 218 mensen hebben meegedaan aan de enquête die de nieuwe stichting
Samen voor Soesterberg in het voorjaar heeft gehouden. In deze enquête werd gevraagd
naar de waardering van bestaande sociaal-culturele activiteiten en naar de behoefte aan
nieuwe. De waardering scoort laag (90% geeft onvoldoende) en de vraag naar behoeften
heeft waardevolle informatie opgeleverd die zal worden besproken met onze
samenwerkingspartners, SWOS, Idea en Balans. Gezamenlijk gaan we kijken naar wat er
mogelijk is. Uit ons onderzoek blijkt dat er voor goede activiteiten ook vrijwilligers te vinden
zijn. Het rapport is vandaag aangeboden aan twee wethouders van Soest. De samenvatting
van het onderzoek is te vinden op onze website www.samensoesterberg.nl.

Gemis centrale locatie
Hoewel niet expliciet gevraagd zijn er ook veel opmerkingen gemaakt over het gemis van
een centrale locatie voor activiteiten. Die is er niet meer en dat vormt een belemmering
voor nieuwe initiatieven. Het wordt hoog tijd voor een toekomstgerichte structurele
oplossing, een dorp dat groeit naar ruim 9.000 inwoners waardig. Dat vereist een
doortastend gemeentelijk beleid dat moet leiden tot de realisering van een nieuw centraal
ontmoetingscentrum in Soesterberg. Wij pleiten ervoor om dat onderdeel te laten uitmaken
van het bestaande Masterplan Soesterberg.

Kom in actie
Alleen met het aangeven in een enquête dat je niet tevreden bent is niet voldoende, alleen
gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid beter wordt: Samen Soesterberg.
De stichting Samen voor Soesterberg speelt daarbij een stimulerende en faciliterende rol.
Voor nieuwe initiatieven kunnen wij mogelijk financiële ondersteuning bieden. Vanaf
vandaag kan daarvoor via onze website subsidie worden aangevraagd.
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Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan de Mos, voorzitter, telefoon 0346 - 35 34 98 of
Max Vetkamp, secretaris, telefoon 06 – 53 85 11 94
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