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Zoals u weet onderzoekt de gemeente of het haalbaar is om op het weiland bij de Insingerstraat/Den 
Blieklaan flexwoningen te plaatsen voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Veel van 
uw buurtgenoten en wellicht u zelf ook, hebben de gemeente laten weten dat zij zorgen hebben over dit 
plan. De gemeente neemt uw zorgen serieus en wil dan ook zorgvuldig te werk gaan en u goed op de 

hoogte houden. Met deze brief willen we u informeren over de samenwerking tussen de gemeente Soest en 
woningcorporatie de Alliantie. 

 

Samenwerken met deskundige partner in sociale woningbouw en -verhuur 

Vooruitlopend op de uitkomst van het nog lopende haalbaarheidsonderzoek is het college vast op zoek 

gegaan naar een deskundige partij op het gebied van sociale woningbouw en verhuur. Woningcorporatie de 

Alliantie is bereid om – als het zover komt – een rol te spelen in het ontwikkelen, plaatsen en exploiteren 

van de flexwoningen voor de gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen. De afspraken tussen de 

Alliantie en de gemeente Soest zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

Invulling samenwerking afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek 
Deze overeenkomst gaat alleen over hóe de gemeente en de Alliantie willen samenwerken. Het gaat 
nadrukkelijk niet over de inhoud en haalbaarheid van een eventueel plan. Of er flexwoningen mogelijk zijn 
op het weiland bij de Insingerstraat/Den Blieklaan, hoeveel en voor hoe lang, moet allemaal nog blijken uit 
het lopende haalbaarheidsonderzoek. We verwachten de uitkomsten daarvan in het tweede kwartaal van 

2023.  
 
Meer informatie 
Met deze brief informeren we omwonenden over het besluit van het college om in te stemmen met de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Soest en de Alliantie. Deze brief, het collegebesluit en de 
overeenkomst publiceren we ook op www.soest.nl/oekraine.   

 

Als u 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.  
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Wij realiseren ons dat u snel duidelijkheid wilt over de tijdelijke flexwoningen en dat we u dat helaas nog 
niet kunnen geven. We hopen u op deze manier wel inzicht te geven in de stand van zaken. Wij houden u 

op de hoogte over eventuele ontwikkelingen. Zodra we een besluit kunnen nemen, informeren we u daar zo 
snel mogelijk over. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, 
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Gemeentesecretaris 

Rob Metz 
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