
                    

Een Soester snacknorm? 
 
U heeft er ongetwijfeld over gelezen : het plan van de 
gemeente om de uitbaters van de Lange Duinen de 
huur op te zeggen. Omdat uit de media, maar ook uit 
gesprekken met de uitbaters niet duidelijk werd wat 
nu de echte reden was van de gemeente heeft de 
fractie van het CDA vragen gesteld aan het college. 
Onder meer naar de wettelijke grond waarop de 
gemeente een norm denkt te kunnen opstellen wat 
betreft service en assortiment. We hebben dat maar 
de Soester snacknorm genoemd: wanneer voldoet een 
uitbater aan die blijkbaar bestaande “Soester snack-
norm”? 
Ook is de fractie benieuwd of het college net als de 
fractie van mening is dat het aan uitbaters van 
restaurants, kiosken etc. zelf is te bepalen welk 
assortiment zij voeren en dat het aan de ondernemer 
is hier een succes van te maken? 
In de media zijn de CDA-vragen goed opgepikt, met 
name de vraag van de fractie naar de “Soester 
snacknorm”. 
We zijn benieuwd naar de antwoorden, maar meer 
nog naar de mogelijkheden die de huidige uitbaters 
van de Brasserie kringen het bedrijf voor te zetten. 
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NIEUWSBRIEF MAART 2019  
Deze raadsperiode is al weer enige tijd op weg. Na een 
langzame start is het college en gemeenteraad volop in 
beweging.Daarom in deze nieuwsbrief meteen een 
aantal zaken die voor veel beroering in de Soester 
samenleving zorgen. 
Onder andere de draai van 3 coalitiepartijen om een 
verhuizing van een agrariër, een nieuwe sporthal, 
woningbouw in de regio en uiteraard de verkiezingen 
voor de provincie en waterschappen.  
 
Daarnaast leest u over nog andere lopende zaken; de 
Brasserie, de fractie-bijeenkomst in Soesterberg en de 
openstaande vacature. 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met 
de fractie. 
 
Peter Lucas 
Raymond Kramer 
Alex Strengholt 



CDA bijeenkomst met Soesterbergers over Soesterberg 
Maandag 4 maart heeft CDA Soest-Soesterberg een fractiebijeenkomst in Soesterberg gehouden. Uit “het witte huis” naar de 
inwoners toe, wat zeker vaker op de agenda van het CDA komt. 
De eerste keer dit jaar waren er meteen 17 betrokken Soesterbergers die graag spraken over de Oude Tempel en Kamp Zeist, 
een 2e supermarkt, de stilte uit het gemeentehuis na enthousiasme over de wensen een skatebaan voor de jeugd in het dorp 
te creëren, en de twijfel of evenementen of kermis straks nog wel mogelijk is. 
Zowel voor de fractie als de aanwezigen was het een nuttige avond: het is goed te weten wat er leeft om zo actie te kunnen 
ondernemen als fractie als nodig is.  
De fractie zal dan ook zeker meer van deze avonden organiseren.  
Wilt u ook met de fractie in gesprek in de buurt, over de buurt, dan kunt u contact opnemen met Alex Strengholt 
strea@soest.nl 
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Verhuizing boerderij naar de polder 
In 2013 besluit de raad medewerking te verlenen aan de verplaatsing naar de polder. Het besluit is niet in overeenstemming 
met de Provinciale regelgeving en de diverse partijen moeten daar eerst een oplossing voor vinden. Dit lukt in 2017. 
 
In maart 2018 treedt na de verkiezingen een nieuwe coalitie aan, en zet een dikke streep door het eerder genomen besluit. 
Een 180 graden draai van D66, VVD en CU-SGP omwille van GGS. De overige partijen zijn met het CDA woest over deze draai. 
Dit doet het vertrouwen in de politiek geen goed, zo ga je niet met inwoners en genomen besluiten om.  
Door de ijzeren coalitiediscipline mag de agrariër geen boerderij op z’n eigen grond aan de zuidzijde van de Peter van den 
Breemerweg bouwen en zegt de wethouder toe verder te zoeken naar een andere locatie. De agrariër mag weer langer 
wachten. 
 
Wordt vervolgd.. 



Onderzoek naar haalbaarheid sporthal op de Eng 
Het was het verkiezingsitem van maart vorig jaar: Geen sporthal in Overhees, maar op de plek van Beukendal, tenminste zo 
dachten velen die op GGS stemden. Groot was de verbazing toen bleek dat dit college een plek koos nog verder van 
Overhees, een hal bij de huidige hal op de Eng. Blijkbaar was men vergeten dat het ook een hal moet zijn voor het 
gymonderwijs op de basisscholen in Overhees. 
Op 14 maart heeft de gemeenteraad echter ingestemd met het uitwerken van een businesscase voor een sporthal op die 
locatie. Ook het CDA heeft ingestemd, niet omdat we het perse eens zijn met die locatie, maar omdat we niet willen dat de 
sport nog langer moet wachten. Er is grote kans dat de extra kosten vergeleken met eerdere opties, hoger zijn dan de 3 
miljoen die nu al aan extra kosten zijn berekend. We nemen dat financiële aspect zeker mee in ons definitief oordeel. 

Bijeenkomst CDA Eemland over Woningbouw 
Op 13 maart werd in Amersfoort een bijeenkomst georganiseerd door CDA Amersfoort, CDA Baarn en CDA Soest. Partijen als 
Bouwend Nederland, NVM (makelaars) en diverse politici van het CDA discussieerden daar over de woningbouwopgave. Het 
CDA vindt dat ook Soest een bijdrage moet leveren aan de woningbouwopgave. De laatste jaren is er vooral veel naar 
Soesterberg gekeken voor grootschalige woningbouw. Ook in de kern van Soest is grote behoefte aan woningen voor 
starters, middeninkomens en senioren. Wij blijven dan ook aandringen op ruimte voor nieuwbouwlocaties. 
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Verkiezingen 20 maart: plaatsgenoten op de lijsten  
Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. 
Voor Soest gaat het dan om het Waterschap Vallei en Veluwe. 
Voor beide verkiezingen heeft u de keuze om op een Soester kandidaat te stemmen. 
Jannelies van Berkel, onze oud-wethouder staat op plek 27 op de lijst voor de Provinciale Staten. 
En Peter Lucas, op 16 voor het CDA (lijst 2), voor het Waterschap Vallei en Veluwe.  
Beiden zijn bewust lijstduwer, maar kunnen een stem zeker waarderen. 

Tot slot: 
 
Vacature: 
Ben je geïnteresseerd in Soest en Soesterberg? Hou je van politiek? Het CDA Soest zoekt jonge enthousiaste mensen om de 
fractie te ondersteunen.   
Jouw stem telt volledig mee in de CDA-fractie, en je spreekt mee in de raad bij opiniërende vergaderingen.  
Voor informatie kan je contact opnemen met Alex strengholt, strea@soest.nl 06-37 227 830 
 
 
Een hartelijke groet namens de fractie. 
 

SOEST-SOESTERBERG  


