
Geachte heer Buijtelaar, 

Na de brief zoals we die ontvangen hebben dd 24 juni en de bewonersbijeenkomsten hebben wij 

vele reacties ontvangen. Deze reacties varieren van boosheid, verontwaardiging, ongeloof, 

angst en een gevoel verraden te zijn. Inmiddels verbindt Leefplezier3812 een brede groep 

van belanghebbenden bestaande uit bewoners vanuit de gehele wijk, belangengroepen, 

scholen en bedrijven. U heeft de eerste reacties al gehoord in de lunchsessie dd 8 juli. Daarin 

heeft u aangegeven te willen werken aan herstel van het vertrouwen en dan vooral door 

“geen woorden maar daden”. Bovendien geeft u aan in uw raadsbrief dat u de “leefbaarheid 

in het Soesterkwartier wilt verbeteren”.  

Het eensluidende signaal uit de wijk van belanghebbenden die wij gesproken hebben is “de 

groengordel mag niet doorkruist worden”. Dit moet van Leefplezier3812 een 

randvoorwaarde worden bij het zoeken van een oplossing voor de geïdentificeerde 

problemen. Deze randvoorwaarde is door de gemeente in alle belangengroepen, individuele 

gesprekken met de gemeente, gesprekken met raadsleden, diverse visies en 

bestemmingsplan hard vastgelegd. Wij vinden dat de gemeente moet tonen een 

betrouwbaar instituut te zijn die haar beloftes nakomt. Hoe kunnen wij anders participeren 

als we onze eigen vertegenwoordigers niet kunnen vertrouwen? Bovendien is het 

doorkruisen van de groengordel simpelweg niet haalbaar. Politiek niet – alle raadsleden die 

wij hebben gesproken zijn tegen, sociaal niet –het gehele Soesterkwartier gaat hier voor 

liggen en willen niet hun sport, natuur en recreatieplaats missen, qua natuur niet – het 

mooiste stukje groengordel met mooie, monumentale bomen, beschermde vogels, flora en 

fauna kunnen niet vervangen / gemitigeerd worden. Wij hebben signalen ontvangen dat het 

Soesterkwartier als geheel gaat dwarsliggen. Laten we samen werken om een ramkoers te 

voorkomen. 

Ons is ook duidelijk geworden dat veel van de belanghebbenden graag constructief willen 

meedenken over een passende en gedragen oplossing. Er blijkt veel kennis te zijn over de 

wijk, maar ook over diverse expertise terreinen. Wij zien nu al diverse initiatieven waar 

mogelijke interessante oplossingen worden bedacht. Wij stellen daarom het volgende voor. 

De gemeente start participatie met een “Start voor de start” traject. Hierbij staan niet 2 opties 

centraal die mogelijk een oplossing bieden, maar een probleemstelling. Als Leefplezier3812 denken 

wij uw constructieve gesprekspartner te kunnen zijn met een brede Soesterkwartier achterban om 

vanuit deze probleemstelling naar een gedragen oplossing te komen. Als uitgangspunt gebruiken we 

daarvoor de participatiegids. Wij zijn van mening dat de verkeers-analyses tot dusver beperkt zijn 

uitgevoerd en vinden dat er een meer integrale verkeersanalyse moet worden uitgevoerd. Wij vragen 

u om budget ter beschikking te stellen om een adviesbureau in te schakelen door ons om vanuit de 

probleemstelling met een frisse blik mee te denken om zo met een beter plan te komen. Overigens 

vinden wij ook dat wij niet alleen aan zet zijn om met een betere oplossing te komen. De 

voorgenomen opties van de gemeente hebben tot dusver uitsluitend gekeken naar verkeerskundige 

en kosten aspecten. Andere belangrijke  factoren zoals natuur, sociale & milieu aspecten zijn niet, 

niet goed en onvolledig meegenomen. Daarom vinden wij dat de gemeente zelf ook aan zet is om 

met betere en meer integrale alternatieven te komen. 



Wat wij ook merken is dat wij met een grote informatie-achterstand starten. Het volledige dossier 

bestaande uit onderzoeken, onderzochte en door externen aangedragen oplossingen, metingen en 

achtergrond-informatie zijn niet gedeeld. De informatie-avonden waren kort zodat niet alle vragen 

konden worden beantwoord. Wij hebben daarom openstaande vragen verzameld bij 

belanghebbenden en deze gebundeld in een eerste vragenlijst. Deze eerste vragenlijst willen wij -

samen met een verslag van deze vergadering- schriftelijk indienen zodat uw experts deze ook 

schriftelijk beantwoorden. Wij verwachten deze vragenlijst terug samen met het volledige dossier, te 

sturen door u binnen 4 weken. Vóór ontvangst van deze informatie en antwoorden blijft onze 

informatie-achterstand gehandhaafd en kunnen wij dus niet starten met het vinden van een betere 

oplossing. 

Als laatste willen wij vragen dat de zomervakantie een periode mag zijn van rust. Dus geen 

vervolgstappen de komende 6 weken. Het proces ligt volledig stil. Daarmee krijgen de 

Soesterkwartierders de mogelijkheid om hopelijk te genieten van hun welverdiende vakantie na al 

deze beroering.  


