Informatiepagina
5 december 2018

Het fietslicht aan in donkere maanden

#Zetjelichtaan!
Goede zichtbaarheid van fietsers is belangrijk, zeker in deze donkere maanden.
Het verkeer moet wennen aan het rijden in het donker. In combinatie met drukte tijdens
de spits en wisselende weersomstandigheden vallen fietsers niet altijd even goed op.
Daarom heeft de gemeente Soest een aantal acties georganiseerd om fietsers eraan te
herinneren hun fietslicht aan te zetten.
SLECHT GESTELD MET
VERLICHTING FIETSERS
IN SOEST
De Fietsersbond constateerde
onlangs dat het slecht gesteld is
met de verlichting van fietsen in
Soest. Om hieraan extra aandacht te
besteden heeft de Fietsersbond begin
november twee acties uitgevoerd:
één bij het Griftland College
(’s ochtends) en één bij de sportvelden
aan de Bosstraat (’s avonds).

FIETSERS HELPEN
HERINNEREN
Aanvullend op de acties van de
Fietsersbond brengt de gemeente
op een aantal fietspaden ook de
zogeheten ‘Zet je licht aan-tags’ aan.
Uit onderzoek van de ANWB blijkt
namelijk dat een groot deel van de
fietsers wel goede fietsverlichting
heeft, maar vergeet deze aan te
zetten. De ‘Zet je licht aan-tags’
herinneren de fietsers hieraan.

Tijdens de acties werden kleine
reparaties uitgevoerd aan de vooren achterlichten en werden gratis
fietslampjes uitgedeeld. De gemeente
Soest subsidieerde de acties van de
Fietsersbond.

WETHOUDERS ZETTEN
TA G S O P DA LW E G
Wie goed heeft opgelet,
heeft misschien al enkele tags gezien
van enthousiaste bewoners.
Vorige week volgde de gemeente

het goede voorbeeld. Wethouders
Nermina Kundić en Aukje Treep
zetten tags op de fietspaden naast
de Dalweg. Deze blijven ongeveer
twee tot vier weken op de fietspaden
zichtbaar.
TIPS ONLINE
Ook op social media leeft het
onderwerp. De gemeente ontving
diverse tips die we graag delen.
Automobilisten kunnen bijvoorbeeld
extra gas terug nemen bij het naderen
van een rotonde en fietsers meer
ruimte geven op de weg.
Fietsers wordt aangeraden lichte
kleding of een reflecterend hesje te
dragen. Zo ben je altijd zichtbaar en
kan je nare situaties voorkomen!

COLLECTIEVE
ZO R G V E R Z E K E R I N G 2 019
GEMEENTE SOEST

G E W I J Z I G D E O PE N I N G S T I J D E N
R O N D F E E S T DAG E N

Ook in 2019 kunnen mensen met een laag inkomen zich
aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de
gemeente Soest. U krijgt korting op één van de drie aanvullende pakketten. U kunt zich direct aanmelden via
www.gezondverzekerd.nl . Uitvoeringsorganisatie BBS
behandelt vervolgens uw aanvraag. Aanmelden kan nog
tot 1 januari 2019!

De openingstijden van de gemeentelijke publieksbalies
zijn rond de feestdagen gewijzigd. Graag informeren we
u over de aangepaste tijden. Op maandag 24 december,
dinsdag 25 december en woensdag 26 december zijn
we gesloten. Op maandag 31 december en dinsdag
1 januari zijn we eveneens dicht. Op donderdag
27 december en donderdag 3 januari 2019 is er geen
avondopenstelling. De publiekbalies zijn dan tot 16.30
uur geopend. In het nieuwe jaar gaat het gemeentehuis
op 2 januari om 10.00 uur open. Veel producten of
diensten kunt u aanvragen in ons digitaal loket:
www.soest.nl. Wilt u langskomen? Maak een afspraak:
www.soest.nl/afspraak.

W i l t u we t e n w a t vo o r u w s i t u a t i e d e
b e s t e zo r g ve r ze ke r i n g i s?
Medewerkers van het SJI en seniorenconsulenten van de
SWOS kunnen u helpen bij uw keuze. U kunt bij het SJI,
Smitsweg 311 iedere dinsdag en donderdag van 9:00 tot
12:00 uur binnenlopen. Voor een afspraak met een
seniorenconsulent van de SWOS kunt u iedere werkdag
bellen tussen 9:00 en 12:00 uur, telefoonnummer:
035 6023 681. Samen met u kunnen zij de voordeligste
zorgverzekering zoeken die het beste aansluit bij uw
persoonlijke zorgbehoefte. Overstappen kan nog
tot 1 januari 2019.

?

V E E L G E S T E L D E V R AG E N :

Wie strooit de wegen in de gemeente Soest?

H

et is december en dat betekent
dat het weer kan gaan vriezen.
Bij gladheid door sneeuw en vorst
komen de gemeente en de RMN direct
in actie. Vaak wordt al vroeg gestrooid
om te voorkomen dat het glad wordt
(preventief strooien).
STROOIPL AN
De gladheidsbestrijding is uitbesteed
aan de RMN. In eerste instantie worden

de hoofdwegen met aanliggende
fietspaden, bus routes en sterk
hellende wegen gestrooid of sneeuwvrij
gemaakt. Houdt de gladheid langer
dan twee dagen aan? Dan wordt een
aanvullende route gereden. Wegen
rondom bejaardentehuizen, scholen,
winkelcentra en sportvoorzieningen
worden gestrooid of sneeuwvrij
gemaakt. Bij ijzel worden meestal alle
wegen gestrooid.

W I LT U E E N G L A D D E W E G
MELDEN?
U kunt een melding doen via
www.soest.nl
(melding openbare ruimte)
M E E R I N F O R M AT I E ?
Kijk op
www.soest.nl/gladheidbestrijding
voor meer informatie.

Adres- en contactgegevens: De Informatiepagina is een uitgave van de gemeente Soest, cluster Communicatie.
Telefoon: (035) 609 34 11, e-mail: postbus2000@soest.nl. Bezoek ook eens onze website www.soest.nl of volg ons op Twitter.
Wij werken op afspraak. Wilt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket of een andere balie van de gemeente?
Ga naar www.soest.nl/afspraak en plan uw afspraak in. Of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411.

F I E T S L I C H T TA G S G E P L A AT S T
Wethouders Nermina Kundić en Aukje Treep zetten tags op de
fietspaden naast de Dalweg.

N I E U W S U I T E N OV E R S O E S T
EN SOESTERBERG
KERSTDORP SOEST
Wat begon met een kopje koffie aan de keukentafel heeft nu echt vorm te
gekregen. Twee buurvrouwen uit Soest wilden meer gezelligheid in het
winkelgebied Van Weedestraat / Burg. Grothestraat. Zo gezegd zo
gedaan. Ze dienden in samenspraak met de ondernemersvereniging een
plan (burgerinitiatief) in bij de gemeente om meer kerstsfeer te creëren
en betrokken nog een aantal enthousiaste buurtgenoten. Rita, Nicolette,
Lisette, Cato en Yzette zijn nu druk bezig om een gevarieerd kerstprogramma samen te stellen. Benieuwd? Kom dan kijken of meedoen!
Op zaterdag 15 en 22 december a.s. rondom de Wilhelminaboom met
kerstsmikkels, kerstliedjes, kerstworkshops, kerstverhalen, een kerstwedstrijd en kersthuisjes... Wij houden van kerst!
R E PA I R C A F E
Op 8 december 2018 is het weer mogelijk om uw defecte huisraad of
kleding te laten repareren. Repair Café Soest bestaat al meer dan 4 jaar en
heeft inmiddels honderden reparaties verricht aan allerlei apparaten.
Denk bijvoorbeeld aan lampen, speelgoed, kledingstukken, stofzuigers en
computers.
E e n t we e d e l eve n
De kans is groot dat uw defecte huisraad of kleding een tweede leven
krijgt, want meer dan 50% wordt met succes gerepareerd. Bezoekers
kunnen maximaal 1 voorwerp aanbieden ter reparatie. Zaken die ter
reparatie kunnen worden aangeboden zijn: elektrische apparaten, kleine
elektronica, hout (meubilair), mechanica, modeltreintjes en computers.

