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Beste PvdA ’ers
In de voor u liggende Kompas wordt u weer eens bijgepraat over de activiteiten van wethouder,
bestuur en fractie over de afgelopen periode.
Het is al weer het derde jaar van de huidige fractie en coalitie en we kunnen tevreden zijn over
de behaalde resultaten.
Een vrijwel nieuwe en deels onervaren fractie heeft zich inmiddels goed ingewerkt, mede dankzij
onze fractieassistent Ab Hooijer en adviseur Pieter ten Hove.
Het lukt de oppositie niet een wig te drijven in de huidige coalitie, waarin Paul Lemmen zich als
wethouder ontpopt als een goede bestuurder, die samen met collega wethouders en de
burgemeester hard werkt aan een levendiger en socialer Soest!
Over 1½ jaar zijn er al weer gemeenteraadsverkiezingen en het komend jaar zullen we ons
daar goed op moeten voorbereiden.
In 2009 zullen we o.a. gaan inventariseren welke PvdA leden op de kandidatenlijst willen staan
en zal er uiteraard ook een verkiezingsprogramma worden geschreven.
Tijdens de komende Ledenvergadering zullen we u daar graag over informeren.
Het worden spannende tijden voor de PvdA!
Hoewel de economische barometer voortdurend op slecht weer staat, lijkt de politieke barometer
voor de PvdA alleen maar te stijgen.
We staan nu zelfs al op 34 zetels, één meer dan bij de laatste Kamerverkiezingen.
Dat biedt dus ook perspectief voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, zeker als wij erin
slagen onze plannen voor de komende 1½ jaar te realiseren.
Daarvoor verwijs ik u graag naar de bijdragen van onze wethouder en de fractie.
Graag roep ik u allen op aanwezig te zijn bij de Ledenvergadering op woensdag 10 december
a.s. om 20.00 uur in de Achterkamer van Bowling Overhees.
Tevens wijs ik u op de (regionale!) oudejaarsborrel in De Achterkamer van Bowling Overhees
op dinsdag 30 december vanaf 19.30 uur! Graag proost ik dan met u op een mooie toekomst!
Cees Verkerk, voorzitter PvdA, afdeling Soest/Soesterberg
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Uitnodiging Ledenvergadering
Datum : Woensdag 10 december 2008
Tijd: 20.00 u., zaal open 19.30 u.
Plaats : De Achterkamer, naast de bowling, Idea, Willaertstraat 49, Soest
Agenda.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Binnengekomen stukken.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 14 mei 2008.
5. Nieuws uit de fractie.
6. Nieuws van de wethouder.
7. Werkplan 2009.
8. Begroting 2009.
9. Kandidaten gemeenteraadsverkiezing 2010.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Stukken liggen ter inzage, maar worden op verzoek bij u thuis bezorgd.
Bel : 035- 6026102 of mail info@pvda.nu
Namens het bestuur : Gerrit Stekelenburg
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HOOFDZAKEN EN ZAND IN DE MACHINE
door Paul Lemmen, wethouder

‘Het college zet zich in voor een springlevend Soest, niet voor een Soest dat stilstaat. Dat zijn
we ook verplicht voor de kinderen die hier opgroeien en straks hun leven in een van beide
dorpen wil voortzetten. Dit doen we ook voor de mensen die de steun van de gemeente hard
nodig hebben: de mensen met een beperking, de mensen die te krap bij beurs zijn en de
ouderen die aangewezen raken op het voorzieningenniveau van onze gemeente. Om een
president elect te citeren: Yes, we can.’
Dit citaat komt uit mijn reactie op de Algemene Beschouwingen bij de laatste
begrotingsbehandeling. Volmondig sta ik ook nu nog achter dit standpunt.
Om dit te bereiken is het wel nodig om voortgang te maken met de zaken die deze coalitie wil
bereiken. En dan gaat het om zaken die er echt toe doen. Deze hoofdzaken hebben ongetwijfeld
betrekking op de „grote werken‟ die nu op de rol staan:
-

winkelcentrum Van Weedestraat opwaarderen tot een aantrekkelijk en volwaardig
hoofdwinkelcentrum
Soesterberg en de pas gesloten vliegbasis een nieuw leven inblazen
van Smitsveen een meer gevarieerde woonwijk maken.

Voor mijn eigen portefeuille zou ik er nog aan willen toevoegen dat de sociale component in
Soest en Soesterberg meer aandacht moet krijgen. De WMO is een langdurig project dat in de
steigers staat, maar nog veel impulsen moet krijgen. Het is nu de opgave om ondersteuning van
de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en een centrum voor jeugd en gezin van de grond te krijgen.
Ik ben blij dat de fractie de andere raadsfracties heeft meegekregen om een extraatje van 50
euro aan de gezinnen met weinig geld toe te kennen. In deze onzekere tijden is dit een
opsteker.
Op verkeersgebied heeft de raad eind oktober de „moederregeling‟ voor het verkeersbeleid in de
jaren tot 2020, het GVVP, aangenomen. Met die beleidsnota kunnen we voortgang maken om
Soest ook de komende jaren bereikbaar te houden. Het is ook de basis om begin volgend jaar
aan de raad een nota voor te leggen over de opheffing van de afgesloten wegen. Dat zal het
verkeer beter laten doorstromen, is de gedachte achter dit plan.
Na de succesvolle actie voor gratis vervoer voor ouderen staat er weer een nieuwe tariefactie
voor de deur. Begin volgend jaar gaat de gemeente samen met Amersfoort en Leusden een
actie voor goedkoop busvervoer in de spitsuren uitvoeren. Weliswaar niet gratis en ook niet in
de daluren, maar het nieuwe is wel dat de forens tijdens het woon-werkverkeer goedkoop de
bus kan nemen.
Als mensen het idee hebben dat dit college murw is gemaakt door de tegenstrijdige berichten in
de pers, dan hebben zij het helemaal mis. We zijn alive and kicking!
En daarbij richten we ons op de hoofdzaken en laten ons niet afleiden door al die mensen die
zand in de machine proberen te gooien. Soest en uiteraard ook Soesterberg zijn het waard om
met energie aan te werken.
Zand is er genoeg in de Korte en Lange Duinen. Laat het daar maar opstuiven!
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VLIEGBASISPLAN VS MASTERPLAN
door Osman Suna, raadslid PvdA
Het moge bekend zijn dat de vliegbasis Soesterberg binnenkort geschiedenis zal zijn. Betekent
dit dan ook dat het slot om het dorp Soesterberg definitief wordt opengedraaid?
Wat betekent het verdwijnen van de vliegbasis voor Soesterberg zelf?
Dat is nu de vraag waar een duidelijk antwoord op moet komen. Wij zien het antwoord terug in
het masterplan dat de gemeente Soest heeft laten ontwikkelen. Het masterplan is dé grote kans
om Soesterberg nieuw elan, nieuw gezicht, nieuw leven te geven.
Het schept vertrouwen voor de toekomst!
Als Partij van de Arbeid fractie hebben wij een helder standpunt als het om Soesterberg gaat.
Voordat het plan voor de ruimtelijke invulling van de vliegbasis wordt getekend, moet het
concept Masterplan al klaar zijn én moet er duidelijkheid van de provincie komen over hun
financiële bijdrage voor dit plan.
In de ronde van december zou volgens de planningkalender het concept masterplan
Soesterberg worden besproken. Een tweetal onderzoeken (ondertunneling N237 en
herstructurering Soesterberg-N) blijken meer tijd te hebben gevraagd.
Nu is het concept geagendeerd voor de raadsvergadering in januari 2009.
Het lag in de bedoeling het ruimtelijk plan van de vliegbasis ook in december te presenteren,
maar dat is ook enkele maanden doorgeschoven.
“De regio moet over een aantal zaken namelijk nog nader overleggen met de Rijkspartijen. De
samenhang tussen beide plannen blijft gewaarborgd,” zegt ons college.
Dat is nou precies wat wij ook bedoelen, de samenhang van deze twee grote projecten!
Het is nog onduidelijk wat de rol van de provincie zal zijn voor het masterplan!
Na het uiteenvallen van de Gedeputeerde Staten in de zomer is de PvdA de verliezende partij
geworden. Na ruim 30 jaar zit onze partij niet meer in de GS van provincie Utrecht.
Dit is vanzelfsprekend ook een doorn in het hoog van de fractie in de gemeente Soest.
Het is te betreuren dat het juist nu, wanneer Soesterberg hoog op de agenda van de provincie
staat, heeft moeten gebeuren. Hierdoor moeten we nog alerter zijn op de ontwikkelingen.
Helaas zien wij al een draai naar minder gedifferentieerd bouwen op de basis.
Ook lijken de nieuwe GS-leden minder gul te zijn voor het masterplan….
Zoals het er nu naar uitziet komt van het Rijk 10 miljoen euro binnen voor de ontwikkelingen van
Soesterberg.
Wij willen dat dit geld wordt gebruikt voor het masterplan en niet voor de vliegbasis. Deze
rijksbijdrage mag ook geen reden zijn voor de provincie om niet te investeren in het masterplan!
Wij zullen als fractie tot het eind ervoor pleiten dat er ook een aanzienlijke financiële bijdrage
van de Provincie moet komen voor het masterplan. Hierover moet duidelijkheid zijn vóór wij
gaan tekenen voor een akkoord van het ruimtelijk plan voor de vliegbasis.
Ik kan u zeggen dat wij hier anders niet zomaar mee zullen instemmen.
Immers, dit is dé grote kans voor Soesterberg én die moeten wij als gemeente Soest benutten.
In het voorjaar van 2009 zullen wij verder zien.
De strijd tussen het plan vliegbasis en masterplan moet maar één winnaar opleveren en dat is
wel het dorp Soesterberg!
Pas dan is het afscheidsfeest van de vliegbasis op 13 juni 2009 een echte happening, waar wij
met blije gezichten naar toe zullen stromen!
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ZOMAAR WAT GEDACHTEN
door Herman Posthuma, fractievoorzitter
Buiten sneeuwt het, zou het toch nog winter worden? Volgens de klimaatdeskundigen wordt een
Elfstedentocht lastig de komende 100 jaar, maar als ik zo naar buiten kijk, dan is er misschien
nog hoop. Het is pas november, buiten is het koud, maar binnen is de chocolademelk met rum
een aangenaam warme versnapering.
Het laatste Kompas van dit jaar en de fractievoorzitter heeft nog geen stukkie geleverd.
Ik schaam mij diep, maar het is ook niet eenvoudig om nog iets zinnigs te schrijven over de
actuele politieke gebeurtenissen. In 2008 gebeurt heel veel en tegelijkertijd ook zo weinig en dat
dan beschrijven valt niet mee.
Een inconvenient truth, de film van Al Gore schetst een beeld van het einde der tijden.
Opwarming van de aarde, overstromingen in ons deel van de wereld en op andere plekken
verdere woestijnvorming. Je kan het je bijna niet voorstellen als je op een dag als vandaag naar
die witte sneeuwwereld kijkt, maar het zal wel.
De kredietcrisis is het begin van ons economische einde. Bedrijven kunnen vrijwel niets meer
lenen, investeren niet meer, aandelen hebben een nog nooit vertoond minimum bereikt en het
eind lijkt niet in zicht.
Een recessie is niet langer waarschijnlijk, we stevenen recht af op een diepe depressie.
Ik heb ook wat aandelen, zodat ik nog iets van een pensioen heb, maar ja dat kan ik wel
vergeten. Zodra ik de aandelenkoersen zie blader ik zo snel mogelijk door, want ik wil het
gewoon niet weten.
Al Gore voorspelt dat Nederland onder water komt te staan, maar mijn aandelenportefeuille
staat nu al onder water.
Weet u, ik neem nog maar eens een borrel en ga eens bladeren in de vakantiegids, want er
moeten toch ook wel leuke dingen te doen zijn.
Trouwens zo ver hoef ik niet te gaan. Met onze partij gaat het razendsnel de goede kant op!
Hadden we begin dit jaar in de peilingen nog een historisch dieptepunt, staan we nu al weer
bijna op het oude niveau en halen we het CDA in. Wie had dat kunnen bedenken?
Hadden we al geen last van mevrouw Cramer, die alhoewel volgens insiders buitengewoon
deskundig, de een na de andere misser liet zien en zelfs de Kamer weigerde te informeren, dan
hadden we wel mevrouw Vogelaar. Nou ja, dat deze minister niet een echt gelukkige keuze
was, daar zijn we ondertussen wel achter.
En dan hebben we ook nog mevrouw Hamer. Een aardige, nette en betrouwbare politica, daar
zal ik niets van zeggen, maar deze mevrouw heeft de uitstraling en de passie van een naaktslak.
Nou heb ik persoonlijk niets tegen naaktslakken en ik geloof echt helemaal dat mevrouw Hamer
in heel veel dingen gelijk heeft, maar zeker weten doe ik het niet, want ik ben voor de pauze al in
slaap gevallen. Ik kan er niet warm van worden. Mijn vader, die meestal iets krachtiger
formuleert dan ik, zou zeggen: “Ik krijg hem er niet van omhoog”. Maar ja, in de peilingen
schieten we wel omhoog, dank zij onze Wouter Bos, die als een echte staatsman de financiële
crisis probeert te bezweren.
En zo heeft Cruyff toch weer gelijk, dat elk nadeel ook weer zijn voordeel heb.
Maar ook hier in Soest gebeuren, weliswaar ver van het wereldtoneel, veel belangrijke zaken,
zoals daar zijn de ontwikkelingen rond de vliegbasis, het masterplan Soesterberg, de Van
Weedestraat en niet te vergeten de intocht van Sinterklaas.
Gelukkig leidt dit laatste nou eens niet tot heftige discussies.
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Daar zorgt de Van Weedestraat wel voor. Vreemd is dat toch. In de raad lijkt er een duidelijke
meerderheid te zijn voor een volledige afsluiting van het eerste deel van de Van Weedestraat.
Als ik met allerlei inwoners individueel praat, hoor ik een duidelijke meerderheid, die vindt dat wij
in Soest ook recht hebben op een leuke winkelstraat waar je kan wandelen en een terrasje kan
pakken.
En tòch, als ik de Soester Courant opensla dan krijg ik de indruk dat heel Soest tegen een
gedeeltelijke afsluiting van de Van Weedestraat is.
Volgens de Soester Courant moeten we geloof ik gaan winkelen in Amersfoort en Hilversum en
boodschappen doen, dat moeten we dan in Soest. En dat boodschappen doen, dat moeten we
dan wel allemaal met de auto doen, want anders blijven er allemaal parkeerplaatsen onbenut.
Tenslotte willen we ook allemaal voor de deur parkeren, dus als dat eventjes niet gaat, dan
moeten we of gewoon even een tijdje wachten of dubbel parkeren, of uh, uh....
Ik geloof dat ik de weg even kwijt ben. Maar goed, volgens de Vereniging Vrij Polderland,
volgens mij een andere benaming voor het buurtcomité Stadhouderslaan en omstreken, is de
PvdA de weg allang kwijt.
Wij schijnen allerlei geheime onderhandelingen gevoerd te hebben met duistere
projectontwikkelaars en dat allemaal om een rondweg aan te leggen. En niet alleen een
rondweg, maar natuurlijk willen wij uiteindelijk de hele polder volbouwen met woningen.
Ik krijg nu al visioenen van torenflats van minstens 20 verdiepingen hoog: Almere aan de Eem ,
dat is wat wij willen en dat begint bij de Van Weedestraat.
Sorry, neem mij niet kwalijk, ik geloof dat die tweede chocolademelk met rum toch niet helemaal
goed is gevallen.
Ja, zo gaat dat. Je schetst een volstrekt idioot scenario, zegt dat het “slechtste college ooit”, (vrij
vertaald van Geert Wilders) dit heeft bedacht en vraagt dan aan de burger of zij het er ook mee
oneens zijn.
Gelukkig heeft Soest nog een locale krant, de Soester Courant, die dit soort berichtgeving
natuurlijk te vuur en te zwaard verguist.
Objectieve, eerlijke en feitelijke berichtgeving! is het motto van deze krant onder aanvoering van
de zelfverklaarde hofdichter van Soest ,Jan Visser.
Altijd lachen met Jan, vrolijk zoals iedereen hem kent, altijd opgeruimd; zo schrijft hij zijn
columns. Zijn gedichten zijn vermaard tot zelfs voorbij de Engh en de Eem.
En wat nu dan, wordt die Posthuma ook zo‟n gezellige dichter? En ik moet u zeggen, die
gedachte is verleidelijk. Roepen langs de kant, maar zelf geen verantwoordelijkheid nemen.
Maar ik, de PvdA gaat toch nog maar even door.
Doorgaan, omdat wij het idee hebben dat ook Soest recht heeft op verandering en ontwikkeling.
Wij vinden, dat Soest te mooi is om te laten verslonzen.
Soest is na Amersfoort de grootste gemeente in Eemland.
Soest kent in de drukste winkelstraat van het dorp slechts één piepklein terras.
Soest, wie is hier nu de weg kwijt?
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TERUGBLIKKEN OM VOORUIT TE KUNNEN KIJKEN
door Gerrit Stekelenburg
De kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 bestond uit Inga
Nygren en Gerrit Stekelenburg. Velen van u zullen nog wel weten dat het een heidens karwei
was om een bestuur, een lijst met geschikte kandidaten en een kandidaatstellingscommissie
voor elkaar te krijgen.
Met kunst en vliegwerk is dat gelukt en zowaar kon een acceptabele lijst nog net op tijd bij de
gemeente worden ingeleverd.
Helaas moesten door een aantal administratieve schoonheidsfoutjes een paar capabele
kandidaten geweigerd worden.
Bij de verkiezingen van 2006 gebeurde voor ons het ongelooflijke.
Meedeinend op het Wouter Boseffect stegen we van 2 naar 5 zetels !!!
En om het nog gekker te maken waren wij zeer in de markt om een wethouder te leveren.
Dit ging nog door ook, dus onze meest geschikte kandidaat, lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter, Paul Lemmen, werd wethouder.
Dit betekende dat de nummers 1 t / m 6 van onze lijst de Soester politieke arena ingingen.
Nu hebben wij, de kandidaatstellingscommissie, met wethouder, fractie en fractieassistent Ab
Hooyer de afspraak gemaakt om te praten over hun werkzaamheden.
Hoe is het om wethouder te worden ? Welke eigenschappen moet je als raadslid absoluut
hebben? Valt de tijd die je nodig hebt mee of tegen? Wat moet je weten voor je je kandidaat
kunt stellen? Wat vind je leuk, wat is vervelend? Lijdt je privé leven er onder? Enz., enz.
Kortom : d.m.v. dit terugblikken willen we vooruit kijken.
De verkiezingen van 2010 zijn er eerder dan je denkt. Eventuele kandidaten die geen lid zijn,
moeten er aan denken dat in augustus 2009 hun eerste contributie al binnen moet zijn!
Dit is een eerste aankondiging.
Denk zelf na, pols mensen die je geschikt vindt. Zijn ze geen lid, maak ze lid.
Er zijn vast wel mensen die over de streep te trekken zijn.
Je moet een beetje idealistisch zijn; het is hard werken.
Er tegenover staat dat dit “vrijwilligerswerk” een financiële vergoeding kent.
Een volgend keer komen we terug met nadere mededelingen.

Spaarlampen actie
Winkelcentrum
de Tamboerijn in Overhees
Zaterdag

29 nov. a.s.

12 – 14 uur
OP = OP
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BERICHT VAN UW WEBMASTER
door Frans Bos, webmaster & ledenadministrateur
Ook ik ben gevraagd om een stukje te schrijven voor de laatste Kompas van dit jaar.
Ik doe dit niet met rum of warme chocolademelk, maar met een simpel blikje Cola Light.
Het afgelopen jaar is erg rustig voor de PvdA in Soest verlopen.
Tussen bestuur en fractie is de stemming opperbest, het enige verschil is dat de fractie wordt
betaald en wij als bestuur het als vrijwilliger moeten doen.
De website heeft de laatste tijd een beetje op zijn gat gelegen. Ik ben namelijk overgestapt van
Explorer naar Firefox. Deze omschakeling bracht zoveel teweeg bij het Partijbureau en wéér is „t
Soest die vlak naast de pot piest.
Heb nu maar (dankzij een deskundige) allebei de systemen op mijn laptop geplaatst.
Dus de ene keer als er iets moet worden geplaatst, op de site......Firefox gebruiken. Maar voor
het normale werk Explorer.
Zal u niet vermoeien met het verschil, daar ben ikzelf nauwelijks achter, maar het werkt in ieder
geval.
De kijkcijfers zijn voor PvdA begrippen erg hoog, het kijkcijfer aantal is ca. 70 per dag. Daar kan
GGS of Vrij Polderland nog een puntje aan zuigen!
Uit de lokale kranten haal ik geen nieuws meer, want die zijn zo eenzijdig in hun berichtgeving,
dat ik me maar heb geabonneerd op Google, die alle PvdA berichtgevingen keurig netjes naar
mijn e-mailadres stuurt.
Wat betreft het ledenaantal kan ik tevreden zijn; we blijven hier in Soest stabiel, dat kun je niet
zeggen van de economie.
A.s. zaterdag, 29 november, gaan we met de hele ploeg gratis spaarlampen uitdelen op de
Tamboerijn in Overhees.
Een héle leuke actie, die bij veel bezoekers in de smaak zal vallen.
Voor de vele e-mails, die u van mij heeft ontvangen...excuses, maar ik ga er wel mee door ;-))
'k Zie u graag 30 december bij de Oudejaarsborrel óók in Overhees, voor de niet-alcoholisten is
er óók koffie en thee !!

WIST U DAT…
MOTIES EN AMENDEMENTEN VAN ONZE FRACTIE BIJNA ALTIJD WORDEN
AANGENOMEN?
…………….EN SOMS ZELFS RAADSBREED?
………………………..........................MOOI TOCH?

PROEF MET GRATIS OPENBAAR
VERVOER VOOR OUDEREN

€ 50 VOOR MINIMA
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Oudejaarsborrel PvdA

dinsdag 30 december
vanaf 19.30 uur
in de Achterkamer,
bowling Overhees

U bent van harte
welkom!
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