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U weet ongetwijfeld dat de gemeente onderzoekt of het haalbaar is om op de hoek van de 
Insingerstraat/Den Blieklaan 200 tijdelijke woningen te plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen. Veel van 
uw buurtgenoten en wellicht u zelf ook, hebben de gemeente laten weten dat de buurt grote zorgen heeft 

over deze plannen. In deze brief leest u wat de stand van zaken is. 

College moet afweging over ruimtelijke haalbaarheid en zorgen van de buurt helaas uitstellen  
Vandaag hadden we als college het haalbaarheidsonderzoek en alle reacties uit de buurt af willen wegen en 

een besluit willen nemen. Helaas is het haalbaarheidsonderzoek nog niet compleet. We kunnen daardoor 
pas na de zomervakantie een besluit nemen. We betreuren het zeer dat we u nog geen duidelijkheid 
kunnen geven en begrijpen dat dit voor de buurt erg vervelend is.   

Zorgvuldig uw belangen, ruimtelijke belangen en belang vluchtelingen afwegen 
Al onze inspanningen waren gericht op een besluit voor de zomer. Een besluit waarbij we zouden kijken 
naar de zorgen van de buurt én naar wat ruimtelijk en financieel haalbaar is. Daarin wilden we een 
zorgvuldige afweging maken met als doel vluchtelingen een goed onderdak bieden. Onderdak voor langere 
tijd. Want vluchtelingen kunnen voorlopig nog niet terug naar hun verwoeste thuisland dat nog steeds in 

oorlog is. En de tijdelijke huisvesting waar ze nu zitten (gastgezinnen, hotels en sloopwoningen), biedt voor 
langere tijd helaas geen goede oplossing.   

Onderzoek naar haalbaarheid nog niet afgerond 
Zoals gezegd is het haalbaarheidsonderzoek nog niet klaar. In dat onderzoek wordt gekeken naar onder 
andere milieu, ecologie, duurzaamheid, archeologie, verkeer, veiligheid, beheer en onderhoud, riolering en 
afval. Pas als de informatie over al die aspecten compleet is, kan het haalbaarheidsonderzoek worden 
afgerond en weten we of het realiseren van tijdelijke woningen op deze locatie haalbaar is. Zodra het 
onderzoek na de zomervakantie compleet is, weten we of het plan ruimtelijk en financieel haalbaar is en 
kunnen we dat afwegen in samenhang met de reacties uit de buurt. Nadat wij kennis hebben kunnen 

nemen van het complete onderzoek en een besluit hebben genomen, publiceren we het onderzoek ook op 
de website zodat ook u het onderzoek kunt bekijken. 

Reacties uit de buurt / participatie 
We hebben al wel kennis genomen van de reacties die de buurt tijdens de participatieavonden en daar 
omheen heeft laten horen. Die zijn verwerkt in een participatierapport, dat u kunt bekijken op 
www.soest.nl/oekraine.  
Een aantal deelnemers van de participatieavonden heeft ook een reactie ingediend op het 
participatierapport. Die hebben we als college nog niet gezien. Voordat we een besluit nemen, zullen we ook 
die reacties doornemen en meewegen in ons besluit.  

 
We beseffen ons terdege dat er in de buurt grote zorgen leven. Ook de petitie die op 7 juli aan de 
gemeenteraad is aangeboden laat dat duidelijk zien. We begrijpen dat buurtbewoners zich overvallen voelen 
door het plan en de snelheid waarmee we tot een besluit willen komen. En dat het voor buurtbewoners in 
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deze positie lastig is om mee te denken over wat er wel zou kunnen om vluchtelingen een goed 

onderkomen voor langere tijd te bieden. Want we merken dat veel mensen – ondanks weerstand tegen de 
plannen - echt wel hart hebben voor de vluchtelingen. We waarderen het dan ook zeer dat veel bewoners 
de moeite hebben genomen om mee te praten en mee te denken. Dat was voor bewoners en voor 
betrokken medewerkers zeker niet altijd makkelijk. Maar uw inbreng is een belangrijk onderdeel van de 
afweging die we na de zomervakantie maken. 
 

Meer informatie 
Nu er geen voorstel en haalbaarheidsonderzoek was om te bespreken vanmorgen, hebben wij het gehad 
over hoe we de buurt en de rest van Soest moesten informeren. Met als resultaat onder andere deze brief. 
We zetten een koerier in om deze brief nog op dezelfde dag van onze bespreking bij 775 adressen in de 

buurt te bezorgen (vanwege klachten uit de buurt sturen we nu een veel groter gebied een brief). 
Daarnaast zetten we deze brief uiterlijk morgen op de www.soest.nl/oekraine zodat iedereen hier kennis 
van kan nemen. Pers krijgt een persbericht dat ook op de website komt. Daar mogen ze overigens pas 

morgen over schrijven zodat u en andere omwonenden eerst deze brief hebben kunnen lezen. En de 
gemeenteraad is per mail geïnformeerd en heeft ook deze brief en het persbericht ontvangen. 
 

Meer informatie vindt u op www.soest.nl/oekraine. Als u nog vragen heeft, neemt u gerust contact op met 

de gemeente. Via telefoonnummer 035- 609 34 11 helpen onze telefonisten u graag verder. Zij zijn iedere 

werkdag bereikbaar tot 12.30 uur. U kunt ook mailen naar oekraine@soest.nl.  

 
We beseffen dat dit niet de boodschap is waar u op had gehoopt. Of de boodschap die u wellicht heeft 
gevreesd. Maar we hopen u op deze manier wel inzicht te geven in de stand van zaken. Zodra we na de 
zomer wel een besluit kunnen nemen, informeren we u daar zo snel mogelijk over. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders 

 

 

  

Leontine Vermond 

Gemeentesecretaris 

Rob Metz 

Burgemeester 
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