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Voor eerlijke politiek! 
 
 
 

Verkiezingsprogramma BurgerBelangen Soest-Soesterberg 

Gemeenteraad Soest 2022-2026 

Introductie 
 
Beste lezer,  
 
Fijn dat u de moeite nam ons programma te pakken. We hopen dat u de moeite wilt nemen 
verder te lezen.  
 
De afgelopen vier jaar vormden, onder aanvoering van GGS, maar gevolgd door VVD, D66 en 
ChristenUnie/SGP, samen de coalitie. In een democratie is het niet alleen betamelijk maar 
zeker ook een noodzaak dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Immers de 
minderheid kan argumenten naar voren brengen waar de coalitie niet aan gedacht heeft.  
Vier jaar heeft de coalitie niet of nauwelijks gereageerd op de inbreng van de oppositie, 
waardoor de oppositie, en met hen duizenden stemmers, monddood zijn gemaakt.  
Een uitspringend voorbeeld is de besluitvorming rond de verplaatsing van boer Dorrestein. Zo 
moet en willen we niet nog eens vier jaar uw belangen vertegenwoordigen. Het moet anders. 
Openstaan voor de argumenten en visie van andere partijen. Zo willen wij de komende vier 
jaar uw belangen vertegenwoordigen. Veel komt er op ons pad, waar we nu nog geen benul 
van hebben. Wie had vier jaar geleden gedacht dat we in een pandemie terecht kwamen 
waarbij voor velen de consequenties zeer ingrijpend zijn. Vereenzaming, je bedrijf kapot zien 
gaan en vult u maar aan. Dus we realiseren ons dat we in dit programma niet compleet zijn. 
Het geeft een richting aan. Iedere zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigt afgerond 800 
kiezers. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je zult wel naar elkaar moeten luisteren 
en de argumenten van de ander mee moeten wegen. Dat is eerlijke politiek. Waarbij rekening 
gehouden moet worden met een balans tussen idealisme en realisme. Op die manier willen wij 
de komende vier jaar onze volks vertegenwoordigende rol uitvoeren. In de gemeenteraad 
maar ook naar u als inwoner. 
 
Burgerparticipatie is meer dan op het laatste moment een informatieavond of hoorzitting 
organiseren. De inwoners moeten op een zo vroeg mogelijk moment gehoord worden, voor 
ons is participatie samen zoeken naar een oplossing voor een probleem.  
 
Wij zijn dus niet links of rechts, maar sociaal, lokaal. Opkomend voor de belangen van de 
inwoners van Soest en Soesterberg  
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Wonen  
 
Soest staat, net als de meeste gemeenten, voor een bouwopgave. Bij het bouwen gelden voor 
ons de volgende uitgangspunten:  
 
 We bouwen allereerst voor de woningbehoefte van eigen inwoners.  

 
 Er zullen voldoende sociale huurwoningen en starterswoningen gebouwd moeten 

worden. We denken aan een verhouding 60% koop en 40% huur. We moeten geen 
Gooise allures nastreven bij de te bouwen koopwoningen. Het goedkoop- en 
middensegment moet voorrang krijgen, zodat zeker ook de starters in de gelegenheid 
worden gebracht in onze gemeente een huis te kopen.  
 

 Op landgoed de Oude Tempel in Soesterberg moet rekening gehouden worden met de 
landschaps- en natuurwaarden van dit unieke gebied. Dat betekent dat we voor de 
opgaaf staan, elders gronden te vinden waar gebouwd kan worden in Soest en 
Soesterberg. 

 
 Op de te kopen woningen moet een woonverplichting rusten. Wie een huis koopt, heeft 

dus de verplichting er te gaan wonen en niet de woning te verhuren.  
 
 Niet ieder stukje grond in onze gemeente moet volgebouwd worden. Dat betekent dat 

we dan de “rode contouren” op zullen moeten rekken om in de bestaande wijken 
voldoende groen, speelruimte voor kinderen te houden.  

 
 De Meent (woonwagenterrein) moet aan de huidige brandveiligheidseisen voldoen. Dat 

betekent echter niet automatisch dat de gronden eromheen volgebouwd moeten 
worden. De verkeersafwikkeling zal een ingrijpende invloed uitoefenen op de bewoners 
van de omliggende woningen. Met die bewoners zal een zorgvuldig participatietraject 
gestart moeten worden om te bezien in hoeverre verdere bebouwing gerealiseerd kan 
worden zonder blijvende overlast van de huidige bewoners. De Jachthuislaan moet 
daarbij buiten beschouwing gelaten worden, zodat het groene karakter van Soest 
bewaard blijft.  

 
 Het ombouwen van leegstaande bedrijfsgebouwen tot woningen, is een mogelijkheid 

om woningen te realiseren zonder dat groen wordt aangetast. 
  
 Het geniet onze voorkeur de locatie aan de Beckeringstraat (voormalig TBS- terrein) in 

te vullen met zowel bedrijven als woningen  
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Verkeer en verkeersafwikkeling  

We zien maar al te vaak dat sommige wegen in onze gemeente gebruikt worden als alternatief 
voor de racebaan in Zandvoort. Met name de Dalweg is daar een voorbeeld van. Daardoor 
ontstaat onveiligheid en overlast. Bij de nieuwe plannen voor het Dalweggebied zal daar met 
name gekeken moeten worden en oplossingen bedacht dienen te worden. De veiligheid van 
fietsers en voetgangers dient verbeterd te worden. De voetpaden in Soest moeten worden 
verbeterd. Opstaande tegels, overgroeiende struiken en opgaande boomwortels dienen beter 
onderhouden worden. Ook het niveau van onderhoud van het groen in middenbermen moet 
op een hoger niveau komen. De bezuinigen hierop moeten deels teruggedraaid worden. De 
komende gemeenteraadsperiode zal ook de verkeersafwikkeling rond station Soest-Zuid 
moeten worden gerealiseerd.  

Parkeren  

Het parkeerbeleid zal de komende periode kritisch bekeken dienen te worden en aangepast 
aan de huidige maatstaven. Burgerbelangen is een tegenstander van betaald parkeren. Het 
parkeren bij winkelcentra moet voldoende mogelijkheden bieden voor ruimer parkeerplaatsen 
voor gehandicapten en gezinnen met jonge kinderen. Ook moet bekeken worden of plaatsing 
van laadpalen voor elektrisch auto’s mogelijk en gewenst is.  

Winkelen  

We zien ook in onze gemeente dat de winkelleegstand toeneemt. Toch zullen we het aanbod 
van diverse branches moeten nastreven. Een ondergrondse parkeergarage nabij de van 
Weedestraat blijft onze voorkeur genieten. Met name in Soesterberg is er behoefte aan 
diversiteit, dat wordt gemist. 

Sociaal cultureel centrum Soesterberg  
Ook in Soesterberg leeft al jaren de wens om een sociaal cultureel centrum. Veel plannen maar 
tot nu toe zonder daadwerkelijk resultaat. Vanuit de gemeente dient voldoende ondersteuning 
en gelden beschikbaar gesteld moeten worden.  
Gemeente  
Veel ongenoegen is er bij de inwoners over het feit dat het gemeentehuis na 12.00 uur 
telefonisch onbereikbaar is. Deze bezuinigingsmaatregel wil Burgerbelangen terugdraaien.  
  
Ondernemen  
 
Veel ondernemers hebben te kampen met de consequenties van de coronamaatregelen. 
Gelukkig is er een financiële tegemoetkoming vanuit de rijksoverheid, waarbij de uitvoering 
aan de gemeenten is overgedragen. Wij pleiten voor een ruimhartige toekenning van de 
gelden. We kunnen niet overzien in hoeverre Covid-19 voorlopig onze toekomst zal bepalen. 
Een ding weten we zeker dat we samen de lokale ondernemers zullen moeten ondersteunen. 
Als overheid, maar zeker als consumenten. KOOP LOKAAL is landelijk, en zeker ook ons, advies. 
De lokale ondernemers kunnen onze steun krijgen, daar waar het gaat om het 
terugdringen/versoepelen van het aantal regels voor vergunningen. Ook de gemeente zal haar 
aan-inkopen bij voorkeur lokaal moeten doen. Zo houden we elkaar op de been.  
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Financiën/hondenbelasting  
 
Burgerbelangen is voor een sluitende begroting. Niet meer uitgeven dan er aan inkomsten 
binnenkomt. Al jaren pleiten we dat de hondenbelasting niet hoger mag zijn dan het bedrag 
wat gemoeid is met de kosten van aanslagen, schoonhouden van hondenuitlaat terreinen. De 
bezitter van een hond mag niet meer belast worden dan de andere inwoners van onze 
gemeente.  
 
Jongeren  
 
Het ontbreekt in onze gemeente aan een ruimte (s) voor jongeren. Mede daardoor zijn 
jongeren aangewezen op de straat, op parkjes of zelfs overkappingen in winkelcentra om 
elkaar te ontmoeten. Veel wordt er gepraat over jongeren (overlast), te weinig wordt er met 
jongeren zelf gesproken. De gemeente dient dit te stimuleren. In andere gemeenten is een 
functionerende jongerenraad. Soest zou dit initiatief over kunnen nemen. 
 
Klimaatakkoord  
 
Natuurlijk blijven we in Soest onze verplichtingen naar aanleiding van het, ook door Nederland, 
getekende klimaatakkoord nakomen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Maar 
deze maatregelen mogen niet en koste gaan van onze leefomstandigheden. Geen windmolens 
in de Eempolder of langs Soesterberg (A28). Geen grote velden zonnepanelen op de Eng, maar 
nog meer stimuleren van zonnepanelen op daken van huizen, bedrijfspanden en 
overheidsgebouwen.  
  
Veiligheid  
 
Binnen onze gemeente willen wij het veiligheidsgevoel verbeteren. Dit willen wij bereiken door 
o.a. betere inzetbaarheid van onze Boa's. Indien nodig willen we meer personeel werven met 
als doel de inzetbaarheid te verbeteren. Boa's dienen zichtbaar aanwezig te zijn in o.a. 
winkelcentra en op straat in de wijken. We willen meer dan tot nu toe gebruik maken van het 
lik-op-stuk beleid. Overtreders moeten gelijk aangepakt worden. Indien het jongeren betreft, 
willen meer gebruik maken van bureau HALT.  
 
Klein overlast  
 
Dit moet in de kiem worden gesmoord, zodat dit niet uitmondt in grotere problemen. Bij 
meldingen moet snel worden gereageerd, liefst binnen 24 uur. De gemeente moet meldingen 
van klein overlast serieus nemen, dus moet er altijd contact worden opgenomen met de 
melder.  
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Sport  
 
Dankzij de inzet van zeer veel vrijwilligers draait het verenigingsleven op volle toeren, ondanks 
de Covid-19 beperkingen. Burgerbelangen vindt het van wezenlijk belang dat mensen hun 
leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Ondanks het feit dat wij sporthal 
“Beukendal” verkozen tot nieuwe sporthal, ten gevolge van de sluiting van de “Willaert”, 
besloot een meerderheid van de raad tot de bouw van een nieuwe sporthal aan de Dalweg. 
Recentelijk is voor deze bouw extra budget van 4,1 miljoen vastgesteld. Burgerbelangen heeft 
tegen deze extra gelden gestemd. Wij zijn van mening dat het te veel geld kost en dat er in 
onze beleving voor het eerdere vastgestelde budget een geschikte accommodatie gebouwd 
kan worden voor onze sportende inwoners.  
  

 
 

 
 
 
 
 
Secretariaat: 
Laanstraat 64 
3762 KE Soest 
  
Website:  www.burgerbelangensoest.nl 
E-mail:     info@burgerbelangensoest.nl 

  

V.l.n.r.: Annemieke, Peter, Eduard, Piet, Mariëlle, Johan, Regina, Celâl en Ricardo 
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