


Soest, 7 juli 2022 

Geacht college, 

• Hieronder vinden jullie een 27-tal integrale reacties van omwonenden en geïnteresseerden op

het participatie haalbaarheidsrapport tijdelijke woningen Insingerstraat / Den Blieklaan;

• Vrijdag  1 juli is het participatie  haalbaarheidsrapport naar alle ons bekende

e-mailadressen gestuurd van mensen die naar 1 of meerdere participatie bijeenkomsten

aanwezig waren (te weten, 20 april, 9 mei, 1 juni, 8 juni, 23 juni en 28 juni, goed voor 135 e-

mailadressen);

• Tevens is dit rapport vrijdagmiddag 1 juli online gezet op

https://www.soest.nl/huisvesting-insingerstraat-den-blieklaan;

• Alle deelnemers/participanten  zijn off- en online geïnformeerd dat zij tot dinsdag 5 juli 14.00

uur de mogelijkheid hadden om te reageren op het rapport via het mailadres

oekraine@soest.nl én dat hun reacties bij het participatierapport worden gevoegd als extra

notitie; (offline = tijdens gesprekken, telefoontjes, (participatie)bijeenkomsten);

• Verder zijn alle belangstellenden on-en offline geïnformeerde dat het college van B&W op

dinsdag 12 juli een besluit neemt over het haalbaarheidsonderzoek. En mensen zijn

geïnformeerd dat het besluit van het college na 12 juli wordt gedeeld met de

belanghebbenden en bekend gemaakt via onder andere de website soest.nl;

• In dit document staan alle reacties onder elkaar. Alle reacties aan en van personen zijn

geanonimiseerd.

Let op:

o de eerste reactie is van de kerngroep (ondertekend door veel bewoners);

o Ook er is 1 reactie binnen gekomen als ingesproken boodschap via YouTube

(https://youtu.be/oZ-8wKd1lXQ) (Deze treffen jullie aan als tweede reactie in dit

document);

o De andere reacties zijn ingediend as e-mail, een bijlage in Word of Excel;

o De langste reactie is als laatste weergegeven.

https://www.soest.nl/huisvesting-insingerstraat-den-blieklaan
mailto:oekraine@soest.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoZ-8wKd1lXQ&data=05%7C01%7Coekraine%40soest.nl%7C18b1821414b340e369ff08da5e731179%7C75397285be724b69b40197fedb58a1c3%7C0%7C0%7C637926145673753978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=2vdcFn%2F9c4bYp3%2BEPKglhKkv1OZTgsZeTDywXRg67wA%3D&reserved=0


Reactie 1 

Goedemiddag, 

als kerngroep hebben we een reactie opgesteld op het rapport dat we op 1 juli van jullie hebben 

ontvangen. 

Deze reactie hebben we gedeeld en afgestemd met de bewoners in de wijk. We hebben de namen 

toegevoegd van iedereen die zich de afgelopen twee dagen actief heeft gemeld en heeft aangegeven 

volledig achter deze reactie te staan.  

Gegeven de gedragenheid van dit stuk binnen de bewonersgroep zouden we graag zien dat dit 

document een prominente plek krijgt binnen alle reacties die jullie de afgelopen dagen hebben 

ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

namens zo'n 250 bewoners, 

Reactie op “Participatierapport haalbaarheidsonderzoek tijdelijke woningen Insingerstraat / 

Den Blieklaan”, publicatiedatum 1 juli 2022.  

Middels deze brief delen we de reactie vanuit de kerngroep die de betrokkenen hebben gevormd. Er 

zijn door betrokkenen ook diverse andere reacties opgesteld, hetgeen gezamenlijk de reactie vormt 

die we als bewoners geven op bovengenoemde publicatie.  

Hieronder volgt een opsomming van de meest cruciale overwegingen:  

1. Wij onderschrijven de drie aspecten die genoemd worden in de samenvatting; a. het aantal van 400

zoals genoemd in de onderzoeksvraag is veel te hoog

b. het onderzoek beperkt zich tot Oekraïners, terwijl door de burgemeester en andere betrokkenen

vanuit de gemeente is gesteld dat het niet mogelijk is om een onderbouwde aanname te maken van

de daadwerkelijke samenstelling van de bewoners van de wooneenheden

c. de tijdsduur totdat de woningen weer worden weggehaald dient kort te zijn, waarna het weiland

weer in de huidige staat wordt teruggebracht.

Uit deze drie aspecten blijkt dat het antwoord op de onderzoeksvraag “wat is de haalbaarheid van het 

plaatsen van tussen de 150-200 verplaatsbare wooneenheden aan de Insingerstraat voor een periode 

van 3,5 en 10 jaar voor de opvang van 400 Oekraieners?” moet zijn: Dit is niet haalbaar  

2. De opzet van het participatieproces is onvoldoende en stelt de gemeente daardoor niet in staat

om een volledig beeld te krijgen van de belangen, zorgen en wensen van betrokkenen. Zo wordt in het

verslag al opgemerkt dat (1) er tijdgebrek is voor het participatietraject (blz 8), dat (2) niet alle

bewoners door de gemeente zijn geïnformeerd (blz 8), dat (3) niet alle doelgroepen zijn meegenomen

in het participatieproces (blz 7).

Daarnaast is er vanuit de overheid een document beschikbaar genaamd “Aan de slag met de 

Omgevingswet” waar vanaf Deel 2 (blz 6) succesvoorwaarden en randvoorwaarden voor een goede 

participatie worden belicht. In het onderdeel Transparantie wordt een aantal randvoorwaarden 

genoemd waar in dit traject duidelijk geen invulling aan is gegeven:  

- Betrek participanten zo vroeg mogelijk (vanaf de onderzoeksfase), daardoor ontstaat bij hen meer

vertrouwen in de onderzoeksresultaten

- Zorg voor informatiesymmetrie; alle informatie is voor iedere participant gelijk beschikbaar

- Wees niet bang voor conflicten. Participanten voelen zich liever gehoord in frustraties dan dat lastige

kwesties onbesproken blijven



- Geef duidelijk aan wat met de input van de participanten wordt gedaan en hoe deze in

besluitvorming wordt meegenomen. […]

- Er is pas echt sprake van kwaliteit als overheid én participanten de participatie als goed ervaren.

In het rapport worden ook diverse gesprekken aangehaald als onderdeel van het participatieproces, 

terwijl die volgens de afgesproken opzet daar geen onderdeel van uit maken (persoonlijke gesprekken, 

interview met de burgemeester, gesprek met Oekraïners).  

Van een aantal van die gesprekken is onduidelijk met wie en wanneer die hebben plaatsgevonden, 

daarnaast is er geen vastlegging van die gesprekken. Hierdoor is het onmogelijk vast te stellen welke 

rol dit heeft gespeeld in de vastlegging in het rapport.  

3. De participatie werd afgebakend middels de onderzoeksvraag, terwijl vanaf de allereerste

informatieavond duidelijk was dat dit niet de juiste onderzoeksvraag is. Dit project gaat niet over

opvang van Oekraïners (en dit frame wordt continu door de gemeente gehanteerd). Dit project gaat

over een bouwproject voor tijdelijke woningen. Wellicht (en dat kan niemand garanderen, volgens de

eigen woorden van de burgemeester) wordt er gestart met overwegend Oekraïners (waarvan de te

verwachten gezinssamenstelling niet is gedeeld met de bewoners, enkel de huidige

gezinssamenstelling). Maar die samenstelling van de bewoners zal niet zo blijven. Volgens de

gemeente wil niemand langer dan een paar jaar in deze woningen wonen. Dat betekent dat er

voldoende vooruitzicht moet zijn op doorstroming vanuit deze woningen naar andere woningen

(hetgeen niet is onderzocht), dat ook de behoefte van de andere bewoners in kaart moet worden

gebracht (dit is niet onderzocht) en dat de impact van deze andere bewoners op de buurt belicht moet

worden (dit is niet gebeurd).

4. Dit participatieproces maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. In tegenstelling tot andere

onderdelen (zoals flora en fauna, archeologie, grondwater) worden er voor de sociale aspecten en

ruimtelijke inpassing geen onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd en worden deze twee aspecten

middels participatie onderzocht. De betrokken bewoners zijn geen experts op deze gebieden en

kunnen enkel spreken over persoonlijke zorgen, wensen en belangen. Derhalve ontbreekt er nu een

gedegen onderzoek op deze twee cruciale onderdelen. Vanuit de bewoners zijn er voorstellen gedaan

om deze twee domeinen ook grondig te onderzoeken en die voorstellen zijn niet beantwoord. De

weging van de participatie in de besluitvorming is niet bekend en ook is er dus geen grondig

onderzoek gedaan naar de sociale aspecten en ruimtelijke inpassing.

5. In het rapport staan diverse meningen van de opsteller. Wij zijn van mening dat dit persoonlijke

perspectief niet thuishoort in een objectief verslag. Daarnaast zijn de bewoners niet gevraagd om ook

hun perspectief over de participatiebijeenkomsten te geven. Wij hechten waarde aan een feitelijk

rapport en hebben daarom in deze reactie ook niet onze persoonlijke gevoelens over het verloop van

de participatieavonden opgenomen.

Wij maken zeer ernstig bezwaar tegen de tendentieuze opmerking dat de participatiebijeenkomst 

niet “veilig” zou zijn. Wij erkennen zeker dat er tijdens de derde avond emotionele momenten waren 

waarin betrokkenen vanuit het projectteam van de gemeente ongepaste persoonlijke opmerkingen 

hebben ontvangen. Dit is diezelfde avond na de pauze ook besproken, waarna de avond, in een 

vergelijkbare sfeer met de andere avonden, verder is verlopen. Tijdens deze avond is er door geen van 

de bewoners een opmerking gemaakt ten aanzien van de persoonlijke veiligheid van (leden van) 

projectteam. Aan het einde van de avond is het projectteam van de gemeente ook gevraagd om te 

evalueren, waarin werd aangegeven door de gemeente dat de volgende avond op een vergelijkbare 

wijze zou worden ingericht.  

Daar waar de betrokken medewerkers van het projectteam van de gemeente ons gedurende (de 

voorbereiding op) de participatieavonden prima wisten te bereiken om te overleggen, werd er na de 



 

 

derde avond geen contact gezocht om de ontstane situatie te bespreken en alternatieven te 

bedenken. Daarnaast werd er niet gereageerd op reacties vanuit bewoners op de aanpassing naar een 

digitale bijeenkomst. Hierdoor is de vierde avond (tav verkeer) verlopen zonder een representatieve 

afvaardiging vanuit de bewoners. Zo’n 80 bewoners stonden bij het gemeentehuis klaar om actief te 

participeren. Deze aanwezigheid was van te voren aangekondigd bij de gemeente, maar er werd door 

de gemeente geen mogelijkheid geboden om in persoon te participeren.  

Helaas is het projectteam van de gemeente er niet in geslaagd om de oorzaak van de frustratie te 

adresseren, dit terwijl in iedere participatiebijeenkomst duidelijk is gevraagd om informatie waarmee 

die frustratie wel kon worden geadresseerd. Het gevolg (frustratie van bewoners die dit ook verbaal 

hebben geuit) werd wel geadresseerd, de oorzaak (onmacht, onvrede en informatieasymmetrie) niet.  

6. In het rapport wordt de representativiteit van de inbreng van de bewoners op blz. 9 in een dubieus 

daglicht gesteld. Inderdaad hebben de bewoners een kerngroep gevormd van personen die 

bijvoorbeeld tijd en energie beschikbaar hebben om het voortouw te nemen en die zich comfortabel 

voelen om in het openbaar te spreken. In alle uitingen naar de brede groep van betrokkenen is door 

dezelfde kerngroep opgeroepen dat alle bewoners persoonlijke inbreng kunnen geven, middels 

participatieavonden, reacties naar de mailbox, vragen richting de gemeenteraad, etc. Deze kerngroep 

heeft ook altijd contact met de bredere groep van bewoners.  

 

De conclusie dat dit project niet haalbaar is, wordt dan ook zeer breed gedragen, kijk alleen eens naar 

de posters in de buurt en het aantal handtekeningen onder de petitie!  

Tijdens de participatieavonden is het ook de taak van de voorzitter om ervoor te zorgen dat alle 

inbreng naar boven wordt gehaald. Wij zijn ons er niet van bewust dat er bewoners zijn die van 

mening zijn dat hun perspectief onvoldoende naar voren is kunnen komen. Mocht er bij de gemeente 

ook geen concrete aanleiding zijn voor deze tendentieuze opmerking, dan is deze opmerking in het 

rapport kwalijk en zeer ongepast.  

7. In het rapport wordt ook gesproken over de welwillendheid van de bewoners om deel te nemen aan 

het participatieproces. De positie van de bewoners is uiteraard ook volstrekt anders. Wij zijn in deze 

buurt gaan wonen indachtig het beleid, de toekomstvisie met betrekking tot de ruimtelijke ordening, 

de politieke plannen (o.a. behoud van groen). En uiteraard zijn we ons bewust van de politieke 

mogelijkheden ten aanzien van een bestemmingswijziging, met een bijbehorend deugdelijk proces.  

 

Het feit dat we weerstand hebben tegen dit plan, dient ook in die context gezien te worden. Dit zegt 

niets over de bereidheid Oekraïners te helpen, dit zegt iets over het vertrouwen dat wij als bewoners 

meenden te mogen hebben in een gemeente die respect dient te hebben voor al haar bewoners. Deze 

reactie wordt ondersteund door:  

 

Reactie 2 

goedemiddag, 

 

in de buurt zijn er ook mensen die het lastig vinden om hun reactie op papier te zetten. 

daarom hebben we hen de kans gegeven om een audio bericht achter te laten.  

 

deze audio berichten zijn te benaderen via onderstaande link: 

 

https://youtu.be/oZ-8wKd1lXQ 

 

Reactie 3 

Naast de mede door ons geschreven en ondertekende feitelijke reactie op het participatierapport die 

namens de kerngroep naar jullie is verzonden dd. 5 juli 2022 willen wij aanvullend, op persoonlijke 

titel, ook nog reageren op dit rapport.  

In onze ogen is er geen sprake geweest van een participatie traject maar van informatie avonden. Met 

als dramatisch dieptepunt de avond van 23 juni jl. over het ‘’ontwerp.’’ Een avond waar iedereen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoZ-8wKd1lXQ&data=05%7C01%7Coekraine%40soest.nl%7C18b1821414b340e369ff08da5e731179%7C75397285be724b69b40197fedb58a1c3%7C0%7C0%7C637926145673753978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=2vdcFn%2F9c4bYp3%2BEPKglhKkv1OZTgsZeTDywXRg67wA%3D&reserved=0


 

 

reikhalzend naar uit keek want er was ons al weken door het projectteam voorgehouden dat al onze 

input van de vorige avonden (en vanuit onze geschreven brieven) tot uiting zou komen tijdens de 

presentatie van Het Ontwerp.  

Die avond bleken al deze toezeggingen een wassen neus want er was alleen een ruwe schets waarbij 

de architect simpelweg had uitgedacht hoe hij op de 1,5ha zo veel mogelijk units kon laten landen. Hij 

hield een vrolijk hakkelend betoog over een plan dat verdacht veel gelijkenissen vertoonde met iets 

dat hij in Sloterdijk al een keer eerder had ontwikkeld ten behoeve van studentenhuisvesting. Hij had 

zich uitermate slecht voorbereid, alleen al om het stuitende feit dat hij niet op de hoogte was dat ‘’het 

zwarte pad’’ ons privé eigendom is. Hij had minimaal de kadastrale kaart er even op na kunnen slaan. 

Hij had er notabene een weg overheen getekend ‘’zodat de nieuwe bewoners ’s avonds even lekker 

het bos in konden lopen.’’  

Daarnaast zijn het projectteam en de Alliantie in onze ogen zeer nalatig geweest door de architect, 

vóórdat hij aan de tekentafel zou gaan zitten, niet op de hoogte te brengen van de input die wij tot 

dusverre hadden aangeleverd (en dus daarmee de belofte aan ons als omwonenden na te komen en 

ons daarmee serieus te nemen). Deze zouden tot uiting komen tijdens de presentatie van het ontwerp.  

Als dan blijkt dat werkelijk geen enkele belofte die ons is gedaan wordt nagekomen, dan zijn wij 

gefrustreerd. Boos, bang en verdrietig tegelijk want we zijn op dat moment al 3 maanden overgeleverd 

aan de grootstedelijke en megalomane plannen van het College zonder ook maar een moment grip te 

hebben of te krijgen! Over een onveilig gevoel gesproken!  

In plaats van deze frustratie te erkennen vanuit het projectteam op dat moment, werd ons nogmaals 

op het hart gedrukt vooral respectvol te blijven. Is je stem verheffen uit pure wanhoop en angst voor 

wat er gaande is dan direct respectloos? Wij, mijn man en ik, snákken sinds 1 april naar een 

respectvolle benadering vanuit de gemeente naar ons als aanwonenden. We kunnen niet eens genoeg 

woorden vinden die recht doen aan ons gevoel van de afgelopen 3 maanden. Door de in onze ogen 

overtrokken reactie van de projectmedewerkers en met de daarop volgende keuze om i.v.m. de 

veiligheid de bijeenkomst online te houden heeft de gemeente op een kwalijke manier geprobeerd 

ons te ‘framen’ en daarmee in een nogal kwaad daglicht willen plaatsen. Een tactische zet om ons 

ogenschijnlijk weer op achterstand te zetten.  

Vanuit de grond van ons hart hopen wij dat uw deskundige, wijze, intelligente, nuchtere, moedige en 

nederige kant van jullie als mens en medebewoner van Soest, voldoende kracht zal geven om op 12 

juli a.s. NEE te zeggen tegen jullie voorgenomen besluit. Dat de hele gang van zaken om tot dit 

voorgenomen besluit te komen, al ver voor half maart, in beperkte mate te maken heeft met opvang 

van Oekraïners en in feite niets anders is dan een grootstedelijk bouwplan, is ons allang duidelijk. En 

ook dat een eventueel besluit van jullie om dit megalomane plan uit te gaan voeren, niet haakser kan 

staan op de Omgevingsvisie (21 december 2021!!) en jullie eigen nieuwe coalitie akkoord van 2022. 

Hierin hebben jullie als College B&W de belofte gedaan de bouwplannen rondom Soest te bedenken 

en uit te voeren in samenspraak met de Raad en alle inwoners van Soest. ‘Rode contouren zouden niet 

langer heilig zijn en er moet worden gekeken naar de rafelranden van Soest’.  

De nieuw te verrijzen flexwijk aan de Insingerstraat voor ca 350 mensen aan de éne kant van Overhees, 

een nieuwbouwwijk tot wel 175 woningen op het oude Van Oest terrein aan de ándere kant van 

Overhees….. Het is alweer, zoals al zóveel jaren, aan deze kant van Soest. Vinden jullie de inbreiding 

rondom Overhees ook niet genoeg geweest? We hopen het van harte.  

 

Reactie 4 

L.S.,  

Ik heb het stuk dat de kerngroep stuurde mede-ondertekend. Aanvullend, schrijf ik u het volgende.  

Allereerst ben ik een rondje door de straat gegaan.  

Op de Insingerstraart staan 74 woningen. Daarnaast grenzen 5 achtertuinen van woningen aan het 

weiland (Tromslagerpad) en grenzen 9 huizen op de Den Blieklaan in de bocht indirect aan het 

weiland. Op het 2e heezerlaantje (of zwarte pad) grenzen daarnaast nog 5 woningen aan het weiland.  

 



 

 

Dit geheel betreft enkele boerderijen, daarnaast een mix vrijstaande (land)huizen en geschakelde 

woningen, een rijtje van 5 en 8 woningen. Ik heb er niet voor geleerd en u hebt specialisten die dit 

beter dan ik in kaart kunnen brengen, maar de waarde van deze huizen (de meeste huizen zijn 

eigendom) kelderen met de komst van uw plan.  

Uitgaande van (voor het gemak) van 90 woningen, met een gemiddelde WOZ-waarde van 500.000 

euro en een WOZ percentage van 0,0766, wordt er ieder jaar circa 35.000 euro alleen al aan WOZ aan 

de gemeente betaald door onze buurt. Uw en ons belang is waardebehoud van de woningen, waar 

velen hard voor hebben gewerkt, ook erbinnen en in tuin, schuur of weide. U bent dus zelf 

belanghebbend als het gaat om waardebehoud van wat er in deze straat is opgebouwd. Wij betalen al 

voor ons woongenot.  

 

Aangezien de huizenprijzen in de markt gemiddeld zo´n 700.000 euro zijn en wij bij verkoop in 2022 

(voor de plannen) gezamenlijk een kapitaal bezitten van 47.250.000 euro (stel 75% bezit) dragen wij, 

met een verwacht waardeverlies zo´n 20%: 9.450.000,00. Laten we het naar beneden afronden. Het 

waardeverlies van bewoners loopt samen in de miljoenen. Het is bizar dat u dit belang niet op uw 

agenda zet. Of niet kunt vermoeden dat het het onze is. ZO heb ik al aangegeven dat de keuze van de 

onderwerpen, onjuist is. Participatie op voorzieningen ging bijvoorbeeld alleen over de voorzieningen 

voor de vluchtelingen. Niet over de onze.  

Wij hebben voldoende voorzieningen.  

 

Het is het belang van omwonenden dat er geen waardeverlies van de woningen wordt gecreerd.  

1. Het is in uw belang om er alles aan te doen om kapitaalvernietiging van onze woningen te 

voorkomen en de woningen hun waarde te laten behouden.  

Omwonenden hebben het zwaar met de stijgende energie- en consumentenprijzen. Extra 

kapitaalvernietiging is niet verantwoord en niet fair.  

 

2. Het is schrijnend dat het belang van behoud van een nette, verzorgde buurt, waar het goed en 

prettig wonen is, niet is meegenomen in de planvorming, niet in de participatie en niet in uw rapport. 

Mensen zijn hier komen wonen en hebben fors betaald voor de huizen vanuit de groene, rustige, 

overzichtelijke en vriendelijke atmosfeer met toezicht en aandacht voor elkaar, die de straat nu heeft. 

Behoud hiervan is een belang op zich. De risico´s die u in kaart brengt, gaan daar niet over. Dat is geen 

gelijk speelveld.  

 

Omdat de meeste mensen werken, inkomen genereren, uitgaven doen aan sport, hobby, kinderopvang 

etc. en de gemeente relatief weinig belasten met jeugdhulp, sociale steun, schuldhulp, handhaving 

etc.., is dit een straat, waar de gemeente zuinig op zou moeten zijn.  

3. Het is in uw belang om een groep waar u relatief weinig omkijken naar heeft, een buurt die naar 

elkaar omziet en elkaar echt kent, hard werkt en haar steentje bijdraagt aan de economie, relatief 

weinig leunt op de gemeente en zelfs deels als zelfvoorzienend in hand- en spanddiensten kan worden 

beschouwd (boodschappen, toezicht), niet moedwillig en bewust te verstoren of bewust risico´s te 

geven door ondoorzichtige instroomprocedures, hoge aantallen doelgroepen en regelgeving / 

procedures die niet! In handen ligt van de gemeente.  

 

4. Ik mis het belang van behoud van veiligheid en sociale cohesie van de buurt in de planvorming, de 

participatie en uw rapport.  

 

Wie? Er zijn in deze straat twee scholen met samen 354 kinderen. Daarnaast wonen er in 

bovengenoemde woningen ongeveer (u hebt dat helaas niet menen te hoeven meegeven aan context 

tijdens de participatie en ik vraag mij af of u deze informatie uberhaupt scherp hebt.  

 

Ongeveer:  

 71 kinderen tussen 0 en 15  



 

 

 33 tieners tussen 15 en 25  

 112 mensen die werken en  

 48 gepensioneerden, waarvan een deel kwetsbare mensen  

 

Meer dan 460! kinderen in de straat  

Dat betekent dat er zo´n 460 kinderen iedere morgen door de straat moeten voor school en van en 

naar de twee scholen komt daar halen en brengen en schoolvervoer nog bij. Daarnaast vertrekken zo´n 

110 mensen naar werk en komen eind van de dag weer thuis.  

Ook andere activiteiten zoals sport, hobby, vriendenbezoek etc. geven verkeersbewegingen. Ik mis 

deze informatie in de participatie.  

5. Ik mis de bescherming van de, onze kinderen, hun bewegingsvrijheid, hun ruimte om te spelen, hun 

zorgeloosheid, hun kunnen slingeren over de weg, als het zijwieltje verdwijnt en het belang van 

ernaast kunnen fietsen door een moeder of vader.  

6. Ik mis een risico-profiel van de doelgroepen (tav allen van hen die getraumatiseerd, een rugzakje 

hebben, toezicht, zorg, handhaving en dagbesteding nodig hebben) zeker als het gaat om de 

veiligheid van de enorme aantallen kinderen. Ik vind het schrijnend en schokkend dat de focus ligt op 

melding achteraf (agent Nico) en niet op analyse en toetsing vooraf om incidenten te voorkomen. Het 

enige dat is gezegd is dat we ´van tevoren gaan kijken´ wat we denken nodig te hebben met een of 

andere inloopbus. Het belang van zorgvuldigheid en preventie is duidelijk en meermaals aangekaart.  

 

Overigens heeft voetbalvereniging Hees, waar de Insingerstraat op uitmondt 250 leden!  

7. Ik mis het belang van instroomkansen voor de tientallen tieners die noodgedwongen, nog langer 

thuis moeten wonen, omdat andere doelgroepen voorrang krijgen en instromen in de woningen die 

voor hen bestemd (kunnen) zijn.  

 

De verdere punten kunt u teruglezen in mijn eerdere mails. Ik heb ze niet verder genummerd, ze zijn in 

uw bezit.  

 

Bijeenkomsten  

Ik ben bij alle bijeenkomsten geweest, op 20 april (raadszaal), 8 mei (kantine gemeentehuis), 1 juni 

(Stayokay: voorzieningen), 8 juni (Stayokay: veiligheid), 23 juni (Stayokay: ontwerp) en 28 juni (online 

teruggekeken: verkeer).  

 

Website  

De informatievoorziening via de website bevat fouten, onvolledigheden en suggestieve opmerkingen. 

En het blijft maar doorgaan, iedere week staat er weer meer wat vragen en opmerkingen oproept. Ik 

heb talloze voorbeelden aan u gemaild, inclusief screenshots van de plaatsen waar de informatie zich 

bevindt.  

Ik heb ook alle screenshots bewaard van eerdere misleidende, framende en wollige stukken van de 

website ´opvang vluchtelingen´ op Soest.nl.  

Ontmoedigingsbeleid: mailcorrespondentie  

Ik zal opsommen welke mails ik stuurde en hoe u mij via deze weg hebt ontmoedigd om te 

participeren door mistig, onvolledig en soms helemaal niet te reageren, ondanks vele reminders die ik 

stuurde en pogingen die ik deed om in contact te komen. Deze mails maken onderdeel uit van mijn 

reactie en ik voeg ze bij. Ik neem aan dat u ze uitprint en ook zorgt dat deze onderdeel uitmaken van 

mijn formele reactie op het rapport en het participatiproces.  

Ik heb van veel mensen dezelfde geluiden gehoord. In een later stadium is het mogelijk om dit in kaart 

te brengen. Uw uitnodiging te schrijven is een lege huls gebleken, ik vind vrijwel niets van mijn input 

terug in uw rapport.  

 



 

 

In mijn e-mail van 3, 13 en 24 mei 2022 merk ik dit al op, ze vormen daarom onderdeel van mijn 

reactie op uw participatierapport, net als de brief die ik met die mails meestuurde ´Brief 

haalbaarheidsonderzoek Woo´.  

In mijn e-mail van 31 mei 2022 zet ik opnieuw op een rijtje waarover ik vragen heb en wat er m.i. niet 

klopt aan communicatie op de website en in de uitnodiging voor de particpatie-avonden. Ik probeer 

duidelijkheid te krijgen over enkele uitgangspunten, welke u niet geeft. U reageert niet. Onder andere 

stip ik hier aan dat mij niet duidelijk is hoe (en of wij als omwonenden) het over de belangen van 

vluchtelingen en gastgezinnen gaan hebben, of over onszelf. Ook stel ik vragen over wie ú tussen ons 

plaatst, de door u zelf laten ontstane, niet verenigde of gemandateerde ´klankbordgroep´, waarmee u 

bewust een legitimering creeert voor het niet verstrekken van de onderzoeksopdracht voor het 

haalbaarheidsonderzoek, nodig om te weten waarop wij dan participeren en welke ik nog steeds 

wacht. Ook stel ik allerlei vragen over de doelgroepen en de voorwaarden / regels die er zijn (te 

maken) rond die doelgroepen. De vragen zijn bedoeld om te weten over wie, in welke vorm, we zullen 

participeren en welke speelruimte de gemeente Soest heeft. Wederom geeft u op mijn vragen geen 

antwoord, zodat w moeten praten op basis van abstracte uitgangspunten. Op 1 juni krijg ik van u een 

reactie, waarin u verwijst naar de Wob (Woo) die loopt, wat mij bevreemt. U versluiert dat er 

statushouders kunnen komen en stelt ´we hebben de thema's bepaald op basis van alle ingekomen 

zienswijzen en zorgen, zo ook die van u.´ Op mijn reactie (van 1 juni 2022) en reminder (van 14 juni en 

21 juni 2022) krijg ik geen reactie meer. Ze bevatten wel vragen. Het probleem met uw ´aanpak´ in 

onze mailwisseling, is dat u het niet afhecht.  

Ook de briefwisselingen / uitnodiging rond de participtatie roept veel vragen op. Op 17 en 20 april 

2022 stuur ik u vragen over de avond, ik krijg geen antwoord.  

Op 7 juni 2022 stuur ik u een mail nav de eerste bijeenkomst ´voorzieningen´. Ik zet hier mijn belangen 

op een rijtje. U reageert hierop op 8 juni.  

De kern, in het kort:  

Mijn belangen zijn inherent aan de plannen an sich:  

 onrust, drukte, angst, vervuiling, onveiligheid, chaos, gebrek aan vertrouwen in de overheid, 

financiële schade, (geluids)overlast, milieuschade etc.  

 

Mijn belang is daarnaast  

 dat de informatie vanuit de gemeente eerlijk is, dat er grip is en toezicht op instroom, dat er 

duidelijkheid is op het proces van doorstroom en uitstroom van doelgroepen.  

 dat de sociale impact tot een acceptabel minimum wordt beperkt.  

 transparantie, eerlijkheid, aandacht, maatwerk, invloed op de instroom in dit hele project.  

 haalbaarheid van de uitstroom (van invloed op doorstroom).  

 dat het proces van belangen ophalen professioneel verloopt.  

 dat er geen units komen met de voor haar beoogde doelgroepen, daar het te impactvol, te 

ongecontroleerd, te ondoordacht, te riskant, te milieuonvriendelijk (al zijn ze circulair, ze zijn toch echt 

gemaakt en vervoerd), te asociaal in hoe we met bestaande ruimte moeten omgaan en de mens zich 

mag verhouden tot de dieren en natuur, te veel voor de zakken van woningcorporaties en andere 

belanghebbenden, is.  

 dat er in het rapport komt dat de hele gang van zaken bij mij leidt tot weerzin, weerstand, 

wansmaak, tot ernstige belemmering van mijn woonplezier, tot verstoring van rust, tot verstoring van 

overzicht, tot onveiligheid, tot zorgen en tot slapeloze nachten en gebrek aan vertrouwen in de 

mensen die aan de knoppen draaien.  

 

Als u voor mijn belangen zou opkomen  

 zou u (de) volgende bijeenkomst(en) de werkelijke casus met álle doelgroepen en de duur van 10 

jaar meenemen in uw inventarisatie. Ik vraag u dus om mijn belangen werkelijk recht te doen.  

 

Ik zou graag vernemen wat de uitkomst is van uw toegezegde inspanning richting Metz om te 

achterhalen wat de impact van de belangen van omwonenden is, in de meeweging in het totale 



besluitvormingsproces. En ik ben werkelijk benieuwd hoe u recht gaat doen aan onze belangen, 

zonder ze op voorhand plat te slaan en in te passen in uw onjuiste kader.  

Hoe dan wel?  

U verwees naar eerdere ingebrachte reacties en gesprekken met omwonenden zoals met de heer 

Houtgast en familie Van der Ree. U gaf niet weer wat er concreet in welke mate aan zorgen is 

genoemd, ook weerspiegelt u niet in de presentatie wát de belangen zijn van wie u dan maar mocht 

hebben gesproken. Wij moeten het doen met wat zich allemaal in uw hoofd afspeelt en wat u daarvan 

met ons deelt. Hooguit is de uitkomst van de eerste inventarisatie ´onderwerpen waar belangen 

liggen.´  

Wij horen alleen dat er veel zorgen en vragen zijn geuit. Wilt u het onderwerp algeheel welzijn, 

namens mij toevoegen aan uw rapport?  

Ik wil zeker niet op uw stoel gaan zitten. U bent immers de omgevingsmanager. Maar een tip heb ik 

wel. Waarom niet beginnen te inventariseren wat de waarde is van het weiland in onbebouwde straat 

voor omwonenden.  

En daarna: wat de zorgen zijn die er leven bij omwonenden als doelgroepen de woningen betrekken 

die u nu bewust buiten beschouwing laat.  

 Idee om te inventariseren welke zorgen en onzekerheden er zijn nu de instroom in handen ligt van 

een partij (Alliantie) die uit winstbejag handelt, niet uit moraal, die een verdienmodel heeft, een 

regionale functie en in opdracht werkt van Hugo de Jonge die een landelijke woonopgave heeft?  

 Idee om te inventariseren wat we belangrijk vinden als er asielzoekers met een status komen en 

spoedzoekers en mensen die uit overbezette instellingen uitstromen.  

 Idee om als u geen enkele garantie kunt geven over wie, hoe lang, in welke samenstelling, dus met 

welke problematiek en welke noodzakelijke begeleiding in onze straat komt te wonen en er daarmee 

geen enkele borging is van ´onze belangen´ straks, kunt u dan nu al optekenen dat mijn belang is dat 

de informatie vanuit de gemeente eerlijk is, dat er grip is en toezicht op instroom, dat er duidelijkheid 

is op het proces van doorstroom en uitstroom?  

Feit is, dat als u over wipkippen blijft spreken en de werkelijke doelgroepen ontkent, er nooit een 

eerlijk gesprek gaat plaats vinden over de impact van deze aantallen mensen in misère in een kluitje. Ik 

mis 100% de aandacht voor de sociale impact.  

Mijn belang is dat de sociale impact tot een acceptabel minimum wordt beperkt.  

Voegt u daarom svp namens mij aan uw rapport toe: het belang van transparantie, eerlijkheid, 

aandacht, maatwerk, het belang van invloed op de instroom? En haalbaarheid van de uitstroom en 

daarmee impact van doorstroom? Dat is mijn belang.  

Op 27 juni 2022 stuur ik een laatste mail:  

U reageert:  

´Hartelijk dank voor uw email. Ik vind het fijn dat u al uw belangen heeft opgeschreven en we zullen 

ook uw belang meenemen in het rapport.  

De weging is aan de politiek, de weging van alle belangen wordt gedaan door het college en in welke 

mate wat wordt gewogen is een politieke afweging. Het projectteam haalt bij u en alle andere 

stakeholders op onze professionele wijze de eisen en wensen op zodat op 12 juli het definitieve 

politiek besluit kan worden genomen. Het projectteam staat tussen het college en de omgeving in en 

wij gaan zorgvuldig om met alle belangen om te zorgen dat er een goede afweging gemaakt kan 

worden.  

Bedankt voor uw tips. Uiteraard kunnen wij ook het begrip algeheel welzijn meenemen, dit is alleen 

een groot begrip. Zou u met mij kort willen verkennen hoe ik dit het beste mee kan nemen in het 

rapport?´  

Dit doe ik op 27 juni 2022. Naast dat ik opnieuw aanstip wat mijn zorgen en vragen zijn (ambtelijke 

taal, vaagheid, fouten op de website), licht ik ook het begrip ´algeheel welzijn´ toe.  

Geen aandacht voor het belang van algeheel welzijn 



 

 

Een totale, volkomen (niet verder gespecificeerde) toestand waarbij het je aan niets ontbreekt en 

waarbij je je prettig voelt: bij leven en welzijn als ik het beleef en gezond ben´, leert de Dikke Van Dale. 

Voordat u deze staat van zijn, waar de meeste mensen hard voor werken, waarvoor ze bidden of 

waarop zij hopen, gaat framen, het volgende:  

Het is al een hele kunst in deze tijd iets van volkomenheid te ervaren. Het aan niets ontbreken duidt 

wat mij betreft vooral aan het ontbreken van zorgen en leed. Ook in onze ´normale´ gezinnen doet 

kanker zomaar zijn intrede, zijn de financiën een uitdaging, wordt een fiets gestolen, is de tuin soms zo 

droog en de straten dan weer zo nat, dat je je afvraagt hoe oud we met zijn allen gaan worden, nu de 

hoge heren nog meer schijt hebben aan de natuur en bodemleven en haar kapotmaken. Komen er 

steeds minder vogels, rijden ze steeds harder door de straat, gaan kinderen op pad in een wereld waar 

ze ongewenst gefilmd, betast of gedrogeerd zijn en bla bla bla. Misschien is een ´niets ontbreken´ een 

zekere staat van zorgeloosheid. Dat is een groot goed. Daar kan je je wellicht niet iets bij voorstellen. 

Maar schrijf het maar op in je rapport. Algeheel welzijn van vele mensen, ook die van de kwetsbare 

bewoners van het project zélf. Geef dat maar een rapportcijfer 2 vanaf winter 2022.  

 

Misschien is dat wel het meest stuitend. Het begrip ´algeheel welzijn komt in uw gehele rapport niet 

voor.  

 

Objectief en draagvlak  

U schrijft `Samenvatting: De weerstand is te vatten in drie aspecten´:  

Daarbij doet u de volgende toevoegingen:  

1.Een lager aantal wooneenheden en te huisvesten bewoners leidt tot een verkleining van de 

weerstand bij de omwonenden.  

2. Een concrete maximering van de verschillende doelgroepen binnen de sociale huur leidt tot een 

verkleining van de weerstand bij de omwonenden.  

3. kortere periode leidt tot minder weerstand bij de omwonenden dan een langere periode.  

Deze toevoegingen zijn niet onderbouwd en niet juist.  

U stelt: ´Genoemde aspecten laten onverlet dat er ook omwonenden zijn die geen enkele ontwikkeling 

van het plangebied acceptabel vinden.´  

Er zijn niet ´ook´ omwonenden.. Er zijn ruim 2000 omwonenden die de petitie tekenden.  

Belanghebbenden  

Een groot aantal belanghebbenden, omwonenden is uitgesloten van de participatie. De eerste 

informatiebrief is slechts naar een deel van de bewoners van de Insingerstraat gestuurd. Een groot 

deel is overgeslagen / vergeten.  

Winkelcentruum Overhees is niet betrokken in de participatie, terwijl zij onderdeel uitmaken van 

verkeer, veiligheid en voorzieningen. Ook sportverenigingen en de Insingerschool zijn niet uitgenodigd 

voor de participatie avonden, de voorzitter van de Knickebockers was aanwezig op eigen initiatief.  

Het gegeven dat bij de participatie-avond commerciele belanghebbenden hebben deelgenomen en 

zelfs namens of in plaats van de omgevingsmanager het woord hebben gevoerd vind ik misplaatst en 

onhandig. Dat de heer Van der Leij gaat teruggeven aan omwonenden dat hij zich ´kan voorstellen dat 

dit emoties oproept´ en later met zijn vinger wijst en ons toespreekt alsof we een stel kleine kinderen 

zijn had u niet mogen laten gebeuren. Omwonenden moeten zich door hun gemeente gesteund 

voelen, dat kunt u niet uit handen geven aan een commercieel belanghebbende.  

Natuur  

Natuur mist volledig als belang in de participatie en is volstrekt onderbelicht.  

Vriendelijke groet,  

  



 

 

 

 

Reactie 5 

Beste gemeente, 

  

voor de eerste keer in mijn leven heb ik geparticipeerd. 

  

En dat is mij tot nu toe slecht bevallen, hieronder zal ik dit verduidelijken. 

  

Tijdens de eerste avond heb ik duidelijk aan gegeven dat ik niet tegen de opvang van 

Oekraïense vluchtelingen ben, maar wel tegen het feit hoe grootschalig de gemeente dit wil 

vormgeven. 

  

Ik ben namelijk voor kleinschalige opvang, een opvang dat past in de buurt, de directe omgeving. Een 

project waar ik mij als omwonende in zou kunnen herkennen en vinden. 

  

Bovendien denk ik dat als je de Oekraïense vluchtelingen in een goede kleinschalige locatie opvangt, 

zij zich  meer welkom voelen en beter de oorlogstress kunnen loslaten. Een goede en prettige 

speelomgeving voor kinderen creëren hoort daar ook bij. 

  

Ik heb duidelijk gevraagd of daar in de loop van het proces meer duidelijkheid over gegeven kon 

worden, maar men kwam er niet op terug. 

  

De derde  participatie avond heb ik nog een keer gevraagd of men de laatste avond meer 

duidelijkheid kon geven, omdat ik mee wilde denken en gevoel had te kunnen en mogen participeren. 

  

Maar tot mijn verbazing werd de laatste avond online gehouden en kwam men wederom niet op mijn 

vraag terug. 

  

Bovendien lijkt de gemeente alle ervaringen(kleinschalige opvang)die elders in Nederland zijn 

opgedaan te willen negeren. 

  

Door deze aanpak heeft de gemeente mij het gevoel gegeven, dat mijn mening en inzicht niet mee 

tellen. 

  

Ik vind het een enorme verspilling van tijd en energie geweest die alle betrokkene in de participatie 

avonden hebben geïnvesteerd. 

  

Ik hoop en wens dat de gemeente hiervan leert en er de volgde keer voorzorgt dat participatie echt 

gaat werken. 

  

Reactie 6 

 

Ik denk dat ik heel kort kan zijn, 

Totaal onaanvaardbaar, zoveel mensen op dit kleine stukje weiland. 

Ook de wijze waarop er met de bewoners is omgegaan is ronduit kwalijk te noemen. 

Dus wat mij betreft worden deze plannen resoluut van tafel geschoven.  

Reactie 7 

Wij (inwoners van Soest) hebben onze zorgen met betrekking tot de bouwplannen op het weiland op 

meerdere vlakken en op verschillende manieren geuit. Het werd ons gezegd dat die meegenomen 



 

 

zouden worden, maar we zien dat nergens terug in het ontwerp. Het lijkt erop dat onze inspanningen 

nutteloos zijn geweest, en we voelen ons niet gehoord. 

In het rapport staat: 'Het is aan het College van Burgemeester en Wethouders om de belangen van 

omwonenden af te wegen met het algemeen belang.' Maar we - de omwonenden - zijn ook deel van 

‘het algemeen’ wiens belangen meegenomen moeten worden. We worden in deze zin, en in het hele 

rapport (en in verschillende reacties van de gemeente) als ‘de tegenstander' gezien, terwijl we ook 

gewoon inwoners van Soest zijn, die voor jullie hebben gekozen, voor wie jullie moeten zorgen, en die 

zich nu bekocht voelen. 

En het feit dat zoveel inwoners tegen de bouwplannen op dit weilandje zijn, zou een signaal moeten 

zijn voor de gemeente, en een reden om die plannen te herzien, i.p.v. ze door te drukken, en zoveel 

mensen weg te zetten als lastige omwonenden. 

 

Reactie 8  

 

met grote verbazing hebben wij kennis genomen van het participatierapport. In dit rapport staat onder 

meer dat mogelijk niet ieders stem gehoord is omdat er bij de bijeenkomsten een groep van bewoners 

ontstaan is die het podium claimde, een sterke mening had en zich negatief uitliet. Klaarblijkelijk denkt 

u dat onze stem niet verwoord is. Wij voelen ons daarom uitgenodigd om onze stem alsnog te 

benadrukken. 

 

De 'groep van actieve bewoners', waarover in het rapport gesproken wordt, is als afvaardiging van  de 

ruim 2000 ondertekenaars van de petitie met u de dialoog aan gegaan. Na de eerste (digitale) 

informatiebijeenkomst op het gemeentehuis, waar al bizarre uitspraken en valse beloften gedaan 

werden, waren wij opgelucht dat zich een kerngroep vormde. Hierdoor kon onze stem verwoord 

worden zonder dat we nog eens aanwezig hoefden te zijn. Wat een frustratie ontstond er bij ons 

tijdens deze eerste bijeenkomst. We wachten trouwens nog altijd op de antwoorden op de vragen die 

door ons gesteld zijn. Daarnaast vond de burgemeester het nodig om een omwonende die om 

spreektijd had gevraagd en benadrukte wat de noodzaak van een goed onderzoek was, tussentijds om 

te zeggen dat een gedegen onderzoek een subjectief begrip was. Ongelooflijk dat dit werd gezegd 

door onze burgemeester, die ook zei de belangen van de burgers te behartigen. De interruptie was 

kwalijk en voegde niets toe. Deze man, notabene zelf onderzoeker met jaren ervaring, stopte 

vervolgens vroegtijdig met zijn betoog. Wat onze burgemeester overigens óók zei, en heel veelvuldig 

zei, was dat hij open en eerlijk was. Hij verwees daarbij bijvoorbeeld meerdere malen naar het 

onderzoek waarin de reden beschreven stond waarom de keuze was gevallen op het weiland. Tijdens 

diezelfde bijeenkomst bleek nog dat dat rapport helemaal niet bestond. Goed voorbereid was hij niet. 

Open en eerlijk? Belangen behartigen? De omwonenden serieus nemen? De microfoon werd 

simpelweg bij de spreker weggenomen wanneer men nog niet uitgesproken was. Terugkijkend op dit 

hele traject, herkennen wij ons absoluut niet in de uitgangspunten op pagina 24 van het rapport. 

 

Wij zijn ontstemd over het feit dat er willekeurig een plek in Soest aangewezen lijkt te zijn om dit 

bouwproject onder te brengen. Een zorgvuldig onderzoek is een onderzoek naar de béste locatie, 

waarbij meerdere locaties in de onderzoeksvraag meegenomen worden. Dat staat haaks op de 

werkwijze van de gemeente, waarbij alle ogen op één locatie zijn gericht en waar lijkt te worden 

gekeken hoe alles zo gepast en gemeten kan worden zodat de gemeente haar zin krijgt. Een goed 

onderzoek wordt niet door de tijdslijnen heen geduwd. Echte openheid en betrokkenheid vanaf de 

gemeente had in het begin veel verschil kunnen maken en had de negatieve stemming die later is 

ontstaan grotendeels kunnen voorkomen. 

 

Wij zijn door de gehele gang van zaken ontzettend teleurgesteld in onze gemeente. In degenen die 

onze belangen (zouden) moeten behartigen, zoals de burgemeester pretendeerde te doen. Wij 

hebben altijd vertrouwen gehad in politiek, de democratie, het debat en de dialoog. Maar in dit gehele 



 

 

proces is totaal geen sprake geweest van democratie, debat en dialoog. Wel hebben wij nu gezien hoe 

politiek bedreven wordt in Soest en hoe de belangen van de burgers vertegenwoordigd worden. Ons 

vertrouwen in de lokale politiek is volledig verdwenen. Wij gaan niet meer stemmen. Uiteraard moeten 

er soms besluiten genomen waar niet iedereen het mee eens is, maar de communicatie en 

besluitvorming moeten altijd zorgvuldig, eerlijk en gedegen verlopen. 

 

Er wordt in het rapport ook gesproken over hoe een goede leefomgeving en sociale betrokkenheid 

kan worden gecreëerd en gewaarborgd tussen de huidige en de nieuwe bewoners. Om dat te 

bereiken, moet er sprake zijn van een gedragen besluit. Vluchtelingen, wij hebben het namelijk nog 

steeds over vluchtelingen en niet de rest van uw business case, moeten met open armen ontvangen 

worden en veilig kunnen zijn. Ze moeten zich welkom voelen, tot rust kunnen komen en onderdeel van 

een gemeenschap kunnen zijn. Dit hele proces naar het participatierapport toe heeft zoveel mensen 

ontstemd, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat deze mensen nog met open armen ontvangen 

kunnen worden. Doodzonde! Wij zijn niet tegen tijdelijke plaatsing van enkele wooneenheden voor 

een beperkte groep vluchtelingen die evenredig over de gemeente verdeeld wordt. En waarna het 

weiland weer hersteld wordt in de oude staat. Maar de gemeente trekt haar eigen plan en gaat 

gewoon door met de plannen voor de grote aantallen, lange termijn, diverse doelgroepen, et cetera. 

 

Men strijdt voor het behoud van het groene en natuurlijke karakter en de leefbaarheid in de wijk. 

Andere door de bewoners genoemde voorstellen en initiatieven lijken niet serieus genomen te 

worden. Men heeft niet het gevoel eerlijk geïnformeerd te zijn, dat er andere belangen in het spel zijn. 

Ook bij ons leven deze vragen. Waarom is dit weiland de enige locatie in heel Soest waar de gemeente 

acuut woningen kan neerzetten? Waarom worden de vluchtelingen niet verspreid over Soest? Waarom 

moeten er een paar honderd vluchtelingen in Soest op het weiland bij elkaar worden gepropt, terwijl 

er een beroep is gedaan op alle gemeenten in het hele land? Wordt er wel rekening gehouden met de 

belangen van de vluchtelingen die nood hebben aan veiligheid? Waarom toont de gemeente Soest 

zich zo ruimhartig? Wat zijn de belangen van de gemeente eigenlijk? Zoveel vragen en zo weinig 

antwoorden. Het wantrouwen in het beleid en de afwegingen van de gemeente zijn door de gemeente 

zelf gecreëerd. 

 

Wij lazen in het rapport dat de afgevaardigden van de gemeente het gevoel hadden dat hun veiligheid 

in het gedrang kwam tijdens de bijeenkomsten. Omdat omwonenden hun stem lieten horen en de 

emoties opliepen? In de Grondwet staat dat iedereen het recht heeft op de vrijheid van meningsuiting. 

Uiteraard zonder iemand te bedreigen. Maar gevoel en werkelijkheid zijn twee verschillende dingen. 

Net zoals wij het gevoel hebben dat wij niet echt gehoord zijn en bij aanvang al buiten spel gezet zijn. 

Ook wij voelen ons bedreigd in onze veiligheid. Moet u zich voorstellen hoe wij ons voelen als hier 

straks honderden mensen zich vestigen. Als het verkeer nog drukker wordt, als er nog meer 

overtredingen en bijna-ongelukken hier plaatsvinden en de politie net zoals nu niet komt opdagen. 

Hoe wij ons voelen bij een gemeente die zich zo opstelt naar haar burgers. 

 

Concluderend: ja, ook wij zijn tegen de plannen. Wij zijn tegen de handelswijze en houding van de 

gemeente en wij zijn voor een zorgvuldig en gedegen onderzoek waar de tijd voor genomen wordt. 

Pas als aan die voorwaarden voldaan is, dan is er sprake van goede grondbeginselen voor een 

participatietraject en een gedragen besluit. En ja, wij staan volledig achter onze kerngroep. Zij hebben 

onze belangen beter behartigd dan onze eigen volksvertegenwoordiging had moeten doen. 

 

Reactie 9 

 

Ik wil zeggen dat de plannen van burgemeester Metz mijn laatste levensjaren verpesten en dat hij mijn 

woongenot ontneemt. Ook de manier waarop hij met de mensen in de wijk omgaat vind ik heel slecht. 

Hij behandelt ons als schoolkinderen en houdt totaal geen rekening met wat wij willen. Ik ben 84 jaar 

en had gehoopt nog van mijn uitzicht te kunnen genieten tot mijn dood.  



Reactie 10 

Betreft: Reactie Participatierapport Insingerstraat  

Voordat wij inhoudelijk reageren op het stuk, willen wij onze teleurstelling uitspreken over het verloop 

van het participatieproces. Wij zijn direct aanwonende aan het betreffende perceel, maar mochten uw 

eerste brief d.d. 1 april 2022 niet direct ontvangen. Via via hebben wij de brief voor het eerst gezien, 

waarna wij contactmet u hebben opgenomen. Bij de eerste participatiebijeenkomst d.d. 9 mei werd 

aangegeven dat deze enkelvoor een beperkte groep toegankelijk zou zijn, waarmee door u voor velen 

een drempel werd opgeworpen omactief te participeren. In het verloop van het verdere 

participatieproces bleken oprechte zorgen nietmeegenomen te worden. Zo moest er telkens opnieuw 

gesproken worden over de doelgroep doordat degemeente hier een diffuus beeld liet (en nog steeds 

laat) ontstaan door wisselende uitspraken van dhr. Metzen het projectteam. En werd ondanks 

herhaalde toezeggingen door het projectteam, input uit eerdere sessiesniet meegenomen als basis 

voor vervolgsessies. Ook vinden wij het kwalijk dat u vrijdagmiddag het (27pagina’s tellende) 

Participatierapport met omwonenden deelt en hen verzoekt uiterlijk de dinsdag daarop om14.00 uur 

te reageren. Dit is te kort dag. U werpt daarmee wederom een enorme drempel op voor bewonerste 

reageren dan wel om met een gedegen reactie te komen. Ook wij sluiten het niet uit dat wij in deze 

reactieonvolledig zijn. Er zijn namelijk zoveel punten waarmee wij het niet eens zijn, dat het lastig is dit 

alles in zo’nkorte tijd te verwoorden. 

Het is onjuist dat in het Participatierapport het beeld wordt geschetst van slechts enkele individuen die 

de discussie naar zich toe hebben getrokken tijdens het participatieproces. Er zijn enkel al 2000 

handtekeningen van omwonenden verzameld die de petitie hebben ondertekend. Om voor onszelf te 

spreken, wij hebben vaak opmerkingen niet herhaald omdat de sprekers volledig ons gevoel 

verwoorden. De zogenoemde ‘kerngroep’ is vanuit de buurtbewoners opgestaan na een oproep aan 

alle belanghebbenden om op te treden als woordvoerder door diegenen die dat aandurfden. Er is 

gezamenlijk tijdens vele interne discussiemomenten de mening in de groep gepeild en deze is namens 

de buurt naar voren gebracht door een aantal ‘woordvoerders’. Het afdoen van de mening van leden 

van deze groep als een ‘individuele uitspraak’ is dan ook onterecht en doet afbreuk aan de sterk 

gedeelde mening van de buurt. Daar staat tegenover dat door het projectteam in het 

Participatierapport de uitspraak van één individu zoals “200 bewoners en geen 400” als de ‘wens vanuit 

de buurt’ naar voren wordt gebracht, terwijl juist op dit punt er een brede consensus was onder de 

aanwezigen van de betreffende bijeenkomst dat het onmogelijk is een nummer op het maximaal 

aantal mensen te plakken zonder te weten wat draagbaar is voor het project en de omgeving. U geeft 

zo geen objectieve weergave van het standpunt van de buurt.  

Wij herkennen ons in de opmerking in het Participatierapport dat de buurt zich tot een 

schijnparticipatie gedwongen voelt. Het vroegtijdig publiceren van ontwerpschetsen op de website van 

de gemeente, de verregaande besluitvorming rondom de locatiekeuze, de vasthoudendheid aan 

aantallen en type wooneenheden (vanwege de ‘business case’) en het wisselend beeld van de 

doelgroep, bevestigen dit beeld. Uitspraken tijdens publieke bijeenkomsten van de burgemeester over 

de doelgroep (“we vullen deze op met andere groepen”) en de duur (“3, 5 of 10 jaar, uiteindelijk kiezen 

we de duur waarop we de minste juridische weerstand verwachten, verlengen kan altijd”) verklaren ook 

de boosheid van de bewoners over het totale gebrek aan serieuze inspraakmogelijkheden in dit plan. 

Het plan lijkt al te zijn gesmeden.  

Wij maken ons zorgen dat de gemeente niet berekend is op haar taak. Externe adviseurs hebben het 

traject moeten trekken vanwege capaciteitsproblemen binnen de gemeente, en deze adviseurs en de 

gemeente zijn niet op elkaar ingespeeld en lijken vaak geen besef te hebben van de situatie ter 

plaatse. Er wordt nu in een zeer korte tijd een plan gemaakt voor een omvangrijke ontwikkeling, voor 

een zeer complexe groep mensen, midden in een woonwijk, op een kwetsbaar stuk natuur. De 

(beperkte) quickscans van externe adviseurs gaan voorbij aan de onderliggende risico’s en complexe 



 

 

samenhang van factoren in dit project. De uiteindelijke midden- en lange-termijn problemen zoals 

invloed op de leefbaarheid van de wijk, geluidsoverlast, water- en riooloverlast, veiligheidsproblemen 

en sociale onrust lijken ondergeschikt voor de gemeente:  

 

- Het participatieproces, inclusief de sessie over veiligheid, bleef zich richten op de tijdelijke doelgroep 

van Oekraïense vluchtelingen (“voornamelijk moeders met kinderen” volgens de vakinhoudelijk 

ambtenaar) en de ervaringen daarmee, en ging volledig voorbij aan de totaal andere 

(veiligheids)risico’s van doelgroepen die tegelijkertijd en daarna (voor een veel langere duur) beoogd 

worden op deze locatie te verblijven. De woordvoerder namens de Alliantie lichtte toe dat 20% van de 

capaciteit in principe is beoogd voor ‘mensen met een rugzakje’. De vakinhoudelijk ambtenaar 

veiligheid bleek hiervan niet op de hoogte te zijn, terwijl ze aangaf dat de veiligheidsanalyse juist 

volledig afhangt van het type bewoners. Er is in meerdere bijeenkomsten bevestigd dat er geen extra 

capaciteit is voor veiligheidsmaatregelen, toezicht of handhaving;  

- De participatiebijeenkomst over verkeer richtte zich op doorstroming en wachttijden bij kruispunten, 

waarbij verkeersveiligheid nauwelijks werd belicht. Zoals bekend gebeuren er in deze straat nu al erg 

veel incidenten;  

- De architect tijdens de bijeenkomst over het ontwerp bleek niet te zijn ingelicht door het projectteam 

over eerder ingebrachte punten van omwonenden. Hij was ook niet bekend met de locatie; hij had 

zelfs een wandelpad ingetekend door de tuin van de bewoners van het naastgelegen perceel;  

- Wat voornamelijk is opgevallen tijdens het participatieproces zijn de tegenstrijdigheden in de 

verschillende deelrapporten/plannen, die duidelijk laten zien dat er te beperkt afstemming is tussen de 

verschillende ambtelijke werkgroepen en ingehuurde adviseurs. Een tweetal – niet limitatieve – 

voorbeelden:  

- Veiligheid vs. ecologie; door de vakinhoudelijk ambtenaar veiligheid werd meerdere keren benadrukt 

dat het belangrijk is om veel verlichting aan te brengen, en groen te verwijderen om zicht te houden 

op speelveldjes/parkeerplaatsen/ed. om hangjongeren, dealen, etc. te voorkomen. Uit de ecologische 

quickscan en het eerste ontwerp blijkt er echter een grote strook langs de bosrand donker gehouden 

te moeten worden;  

- Ecologie vs. ontwerp; Gezien de verdiepte ligging van het veldje zal de waterhuishouding een 

belangrijk aandachtspunt moeten zijn, om te voorkomen dat eventuele bewoners van het veldje, maar 

ook de omliggende wijk, significante wateroverlast (overlopende wegen, tuinen, kelders en riolen) 

krijgt. In het ontwerp wordt het weiland opgehoogd, en worden er ‘Wadi’s’ aangelegd voor opvang 

regenwater. De verstoring van de ondergrond en landschap heeft echter een permanente impact op 

flora en fauna in het gebied, grondwaterstand en samenstelling van de ondergrond.  

 

Concluderend, ondanks onze bereidheid om Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen waar mogelijk, 

delen wij de eindconclusie van het Participatierapport dat het draagvlak voor het beoogde plan 

ontbreekt. Met de beperkte vooronderzoeken is het plan ondoordacht, niet passend en heeft het een 

nodeloos grote impact op een klein deel van de gemeente Soest.  

 

Reactie 1 1 

 

Mijn grootste bezwaar tegen de voorlichting, de hele participatie, het rapport en de manier van 

communicatie van de burgemeester, is de onverschilligheid van onze burgemeester en wethouders 

tegenover de burgers van Soest en dan met name de omwonenden van het weiland aan de 

Insingerstraat. Het voelt alsof wij worden weg gezet als dom (wij slikken het gegoochel met cijfers en 

feiten wel) en irritant gepeupel dat maar heeft te luisteren en te slikken wat ons wordt mede gedeeld. 

Slechts een paar voorbeelden: 



 

 

Groot Engendaal was te duur, onder andere omdat daar maar 15-20 kamers waren (hr. Metz info-

avond). Maar er woonden in Groot Engendaal 71 mensen en er was een grote koffiezaal, recreatiezaal, 

koffieruimte voor personeel en boven waren ook nog in ieder geval 2 grote ruimtes ter beschikking 

inclusief achter een grote tuin en aan de voorkant een rustig plein. Dus foute informatie. 

Deze locatie van het weiland was de beste. Snel snel snel en dichtbij voorzieningen zoals de school. Nu 

blijkt dat de kinderen met een busje naar de Waterinkschool worden gebracht, dus foute informatie. 

Verkeerstechnisch zouden er 180 units op het weiland kunnen. Waarom is er tot op heden dan nog 

steeds een rijverbod tijdens de spitsuren? Troebele informatie. 

Vraag  over de oppervlakte van de woningen tijdens 3e participatieavond. Antwoord: Waarom wilt u 

dat weten? Informatie helaas niet beschikbaar. Geen informatie. 

Participatie-avond 23 juni “Ontwerp” staat nog steeds niet online. Geen informatie. 

Wij, de omwonenden, zijn bang voor het grote aantal getraumatiseerde mensen op ons kleine weiland 

en in onze kleine wijk. Over extra handhaving en capaciteit van de politie kunnen geen toezeggingen 

worden gedaan. Participatie avond “Veiligheid”. Geen informatie. 

Architect onbekend met particuliere pad dat aan weiland grenst en bos dat tuin blijkt te zijn. 

Onzorgvuldigheid. 

De padden moeten tussen de flats hun weg zoeken richting vijver maar aan de overkant lopen ze 

tegen garages en schuren aan. Onzorgvuldig. 

Het lijkt weinig maar voor al de kinderen is er wel voldoende plek om te spelen, want ze spelen toch 

niet allemaal tegelijk buiten. Onzorgvuldig. 

Waarom geen informatie en hulp van de gemeente bij het aanvragen van planschade? Onze huizen 

zullen een flink stuk in waarde terug lopen. Moeten wij dit zelf uitzoeken? Ook hier geen oog en zorg  

voor en interesse in de omwonenden? Onzorgvuldig. 

Waarom worden wij weg gezet als onveilig? Ja er spelen emoties mee bij de omwonenden, en frustatie 

als zij tijdens een participatie avond werden afgekapt.  Er werd soms flink gediscussieerd er was 

verontwaardiging , ongeloof en stemverheffing, maar er werd niet gedreigd, geschreeuwd etc. Wij 

worden nu geframed als een soort hooligans. Niet terecht. 

Steeds dezelfde gezichten op de participatie avonden? Ja logisch, de omwonenden! En vaak wisselend 

want niet iedereen kan iedere avond. Wat is hier verdacht aan? Stemmingmakerij. 

Mensen met een andere mening durven niets te zeggen? Hoezo? Is hier navraag naar gedaan? Er 

waren tijdens de avonden  soms verschillende meningen over details. Logisch met zoveel verschillende 

mensen. Maar de rode lijn bij iedereen was: “Dit KAN gewoon niet”. Stemmingmakerij. 

Tot nu toe heb ik nog van niemand in mijn omgeving gehoord dat ze bang zijn voor of ontevreden 

over één van de mensen die het woord nam op de participatieavonden. Heel fijn juist, als iemand 

krachtig, helder en kort weet te verwoorden wat bij ons allen leeft. Volledig goedgekeurd. 

Dit hele proces heeft als leidraad SnelSnelSnel. Koste wat het kost, het moet vooral snel. Het belang 

van de burgers is hierin totaal ondergeschikt gemaakt.  

 

Reactie 12 

 

Reactie op Participatie rapportage tijdelijke huisvesting Insingerstraat 

Ondertitel:  Hoe een kruimel-participatie kon ontsporen 

Ik beperk mij hier tot een aantal voor mij belangrijke hoofdzaken. 

 

Hoofdconclusie van het rapport: Draagvlak bij de omwonenden voor het onderhavige plan 

ontbreekt. Dat lijkt mij een correcte weergave van de opvattingen van de participanten. 

Binnen het projectteam ontstonden gevoelens van onveiligheid, verruwing, bedreiging. Sorry 

daarvoor, maar dit is totaal onbegrijpelijk voor de omwonenden die aan de sessies deelnamen (soms 

geëmotioneerd, dat wel, moet je mee kunnen dealen). 

Die geëmotioneerdheid van de omwonenden heeft een aantal oorzaken, die vaak zijn benoemd door 

de participanten, maar onvolledig in het verslag staan: 



 

 

1. Wij konden niet de echte probleem-punten adresseren, zoals aantallen en type units, 

bouwhoogte, tijdsduur, aard van de (toekomstige) bewoners. 

2. De toon van de 1-april brief (met gestrekt been erin bij een overigens rustige groep bewoners 

in een karakteristiek landelijk stukje Soest), en het uitblijven van enige respons op onze snelle 

reactie op die brief. Respectloos en een slechte start voor echte wederzijds gemeende 

participatie. 

3. De langzaam binnenkomende WOO informatie over het aan die 1-april brief voorafgaande 

proces, waarover op de informatiebijeenkomst van 20 april totaal geen informatie is gegeven 

[Voorbeeld: twee interne mails van 14 maart waarbij ‘’iemand’’ graag zou zien dat het aantal 

units voor de Insingerstraat van 40-50 wordt verhoogd naar 200, wat vervolgens in een 

tweede mail wordt opgenomen in een mistige “beoordelingsmatrix” , en ziedaar, alleen de 

Insingerstraat haalt de gewenste 200 units!]. Blijk van tunnelvisie met slechts één doel: 200 

units op dat weiland, linksom of rechtsom. Verre van een open en eerlijke procesgang. 

Kortom, er was sprake van een kruimelparticipatie, zonder enige wezenlijke mogelijkheid tot echte 

inbreng. Vandaar die emoties van de zijde van de participanten, waarmee het projectteam blijkbaar 

niet kon omgaan. Geen blijk van professionaliteit. 

Samenvattend voor mij: 

Het rapport geeft correct aan dat het grote aantal en de mogelijk lange tijdsduur de twee 

grootste probleem-punten zijn voor de omwonenden. Met name door de grote aantallen is een 

enigszins acceptabele landelijke inpassing van de bebouwing onmogelijk (sessie Ontwerp), 

hetgeen, samen met de onduidelijkheid over de geplande duur, de belangrijkste factoren zijn 

voor het ontbreken van draagvlak. 

 

Opmerkingen over een vervolg en een vervolgtraject vind ik misplaatst (zie de laatste drie regels 

van de samenvatting, p.2, die zijn tenenkrommend, waar slaat dat op?) en het laatste hoofdstukje (p.18 

en verder), dat hoort niet in een verslag over Participatie. Het versterkt ook onze indruk dat deze 

kruimelparticipatie niets heeft uitgehaald, de trein dendert gewoon door. Blijkbaar is die alleen te 

stoppen via de rechter; dat moet dan maar. 

Er staan prachtige woorden in bijlage 4 over communicatie en participatiestrategie. Helaas waren 

die aantoonbaar niet vanaf het begin (1 april) van toepassing. Anders was het niet zo misgelopen. 

Enige zelfreflectie, ook van de zijde van het projectteam, lijkt mij hier op zijn plaats. Ik vind daar in de 

rapportage niets van terug. 

 

Een eventuele verdere samenwerking in dit dossier is onder andere afhankelijk van de vraag of (op 

persoonlijke titel): 

1. Een besluit dat er gebouwd kan worden gebaseerd is op grondig en deskundig onderzoek. 

(De gebruikte QuickScans acht ik daartoe ontoereikend, evenals het ontbreken van echt 

onderzoek naar de sociaal maatschappelijke impact). 

2. Er een duidelijk gemeenschappelijk hoofddoel is geaccordeerd: Het realiseren van goede 

tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen waar wij ons als Soest en omwonenden niet 

voor hoeven te schamen, beter nog, waar wij trots op kunnen zijn. 

3. Er duidelijke afspraken en toezeggingen zijn over de punten waarover wij echt kunnen 

meebeslissen, zoals aantallen en type wooneenheden, de plaatsing daarvan en de landelijke 

inpassing van het geheel. (Geen vage termen als “..worden betrokken bij..” of “..kan worden 

meegedacht over..”) 

4. Er een onderlinge verstandhouding is over respectvolle omgangsvormen en over een 

betekenisvolle invulling van de begrippen inspraak, participatie en samenwerking. 



 

 

Bottom line: College van Soest, neem uw burgers serieus. 

 

Reactie 1 3 

 

Mijn reactie op het participatierapport weiland Insingerstraat. 

Mijn grootste bezwaar tegen de voorlichting, de hele participatie, het rapport en de manier van 

communicatie van de burgemeester, is de onverschilligheid van onze burgemeester en wethouders 

tegenover de burgers van Soest en dan met name de omwonenden van het weiland aan de 

Insingerstraat. Het voelt alsof wij worden weg gezet als dom (wij slikken het gegoochel met cijfers en 

feiten wel) en irritant gepeupel dat maar heeft te luisteren en te slikken wat ons wordt mede gedeeld. 

Slechts een paar voorbeelden: 

Groot Engendaal was te duur, onder andere omdat daar maar 15-20 kamers waren (hr. Metz info-

avond). Maar er woonden in Groot Engendaal 71 mensen en er was een grote koffiezaal, recreatiezaal, 

koffieruimte voor personeel en boven waren ook nog in ieder geval 2 grote ruimtes ter beschikking 

inclusief achter een grote tuin en aan de voorkant een rustig plein. Dus foute informatie. 

Deze locatie van het weiland was de beste. Snel snel snel en dichtbij voorzieningen zoals de school. Nu 

blijkt dat de kinderen met een busje naar de Waterinkschool worden gebracht, dus foute informatie. 

Verkeerstechnisch zouden er 180 units op het weiland kunnen. Waarom is er tot op heden dan nog 

steeds een rijverbod tijdens de spitsuren? Troebele informatie. 

Vraag  over de oppervlakte van de woningen tijdens 3e participatieavond. Antwoord: Waarom wilt u 

dat weten? Informatie helaas niet beschikbaar. Geen informatie. 

Participatie-avond 23 juni “Ontwerp” staat nog steeds niet online. Geen informatie. 

Wij, de omwonenden, zijn bang voor het grote aantal getraumatiseerde mensen op ons kleine weiland 

en in onze kleine wijk. Over extra handhaving en capaciteit van de politie kunnen geen toezeggingen 

worden gedaan. Participatie avond “Veiligheid”. Geen informatie. 

Architect onbekend met particuliere pad dat aan weiland grenst en bos dat tuin blijkt te zijn. 

Onzorgvuldigheid. 

De padden moeten tussen de flats hun weg zoeken richting vijver maar aan de overkant lopen ze 

tegen garages en schuren aan. Onzorgvuldig. 

Het lijkt weinig maar voor al de kinderen is er wel voldoende plek om te spelen, want ze spelen toch 

niet allemaal tegelijk buiten. Onzorgvuldig. 

Waarom geen informatie en hulp van de gemeente bij het aanvragen van planschade? Onze huizen 

zullen een flink stuk in waarde terug lopen. Moeten wij dit zelf uitzoeken? Ook hier geen oog en zorg  

voor en interesse in de omwonenden? Onzorgvuldig. 

Waarom worden wij weg gezet als onveilig? Ja er spelen emoties mee bij de omwonenden, en frustatie 

als zij tijdens een participatie avond werden afgekapt.  Er werd soms flink gediscussieerd er was 

verontwaardiging , ongeloof en stemverheffing, maar er werd niet gedreigd, geschreeuwd etc. Wij 

worden nu geframed als een soort hooligans. Niet terecht. 

Steeds dezelfde gezichten op de participatie avonden? Ja logisch, de omwonenden! En vaak wisselend 

want niet iedereen kan iedere avond. Wat is hier verdacht aan? Stemmingmakerij. 

Mensen met een andere mening durven niets te zeggen? Hoezo? Is hier navraag naar gedaan? Er 

waren tijdens de avonden  soms verschillende meningen over details. Logisch met zoveel verschillende 

mensen. Maar de rode lijn bij iedereen was: “Dit KAN gewoon niet”. Stemmingmakerij. 

Tot nu toe heb ik nog van niemand in mijn omgeving gehoord dat ze bang zijn voor of ontevreden 

over één van de mensen die het woord nam op de participatieavonden. Heel fijn juist, als iemand 

krachtig, helder en kort weet te verwoorden wat bij ons allen leeft. Volledig goedgekeurd. 

Dit hele proces heeft als leidraad SnelSnelSnel. Koste wat het kost, het moet vooral snel. Het belang 

van de burgers is hierin totaal ondergeschikt gemaakt.  

  



 

 

 

Reactie 14 

 

In deze mail onze reactie op het toegestuurde participatierapport. Het is erg veel toegespitst op een 

niet transparante beperkte onderzoeksvraag die niet alle aspecten belicht met andere woorden wat de 

echte bedoeling is van het weiland. 

 

En inderdaad zijn er grote zorgen over aantallen, doelgroepen en de duur van het project en de 

bijbehorende de impact, maar de kernproblematiek behelst veel meer.   

 

In de samenvatting wordt gesproken: Het is aan het College van Burgemeester en Wethouders om de 

belangen van omwonenden af te wegen met het algemeen belang. Misschien is het noodzaak dit met 

een enquête aan de Soester bevolking voor te leggen?  

 

Er wordt gesproken over een overlegavond met de Oekraïners, maar komt niet duidelijk naar voren 

wat die er nou van vinden. Dat zouden dan toch toekomstige bewoners zijn? Dat zijzelf op zo een 

mooie plek kunnen wonen lijkt me fijn, maar de combinatie met spoedzoekers of de weinige 

mogelijkheden voor speelvoorzieningen voor de kleintjes. Lijkt mij dat zij een knussere opbouw met 

meer privacy en levenskwaliteit een meerwaarde kan zijn voor deze getraumatiseerde gezinnen. En 

niet zo massaal zo dicht op elkaar zonder enige balkon of tuin. Naast dat teveel mensen op een kleine 

ruimte meer conflicten en onveiligheid zou kunnen veroorzaken. En verschillende doelgroepen dit 

alleen maar versterkt. En ook de genoemde duur is absoluut niet alleen voor de Oekraïners, die een 

verblijfsvergunning voor maximaal drie jaar hebben in Europa. 

 

En naast alle bewoners van dit project die zoals de burgemeester zei hier niet lang willen wonen en al 

de statushouders uit o.a. Soesterberg en door de 

nieuwe regionale verordening, die stromen in onze schaarse woningaanbod? Hoe vertalen we dit aan 

de jeugd van Soest die noodgedwongen thuis moeten blijven wonen of huisvesting buiten ons dorp 

moeten gaan zoeken? Daarnaast kunnen de mensen met een rugzakje wellicht een veiligheidsrisico 

vormen voor onze buurt en de kinderen?  

 

Het hele plan is gewoon te massaal met hoogbouw opgezet en past gewoon absoluut niet in zo een 

kleine wijk. Het onderzoek zou wat meer toegespitst kunnen worden op welke scenario’s welke 

consequenties kunnen hebben. In plaats van dat er achteraf dingen gecorrigeerd moeten worden met 

alle gevolgen van dien. En de burgemeester geeft aan dat er enorme haast is met dit plan en dat er 

gewoon geen budget of mankracht is om gedegen onderzoek te doen op alle (ook aangeboden) 

locaties met een transparante onderzoeksvraag en dat wordt dus niet genoemd in dit rapport, dit leidt 

tot tunnelvisie in een gestuurde richting.   

 

Duidelijk is dat er op voorhand geen extra capaciteit is voor boa’s of andere begeleiding maar 

afhankelijk van meldingen. Als het kwaad is geschied? Lijkt geen goede gang van zaken.  

 

Over de participatieavonden kan ik meegeven dat wij een defensieve drammende burgermeester 

hebben gezien die absoluut niet openstaat voor de belangen van zijn burgers, maar meer het 

paradepaardje wil zijn voor de opvang van Oekraïeners en zijn dubbele agenda daarbij verdoezelt en 

alles het liefst zo snel mogelijk realiseert. En het idee van participatie en het gevoel hebben dat er iets 

gedaan wordt met de inbreng ver te zoeken was. Alles ademde haast en onzorgvuldigheid en het 

belang was dat er participatieavonden waren gehouden om af te vinken.  

 

In het begin werd er duidelijk gesproken over opvulling door spoedzoekers en we laten niks leegstaan 

en tegen de laatste bijeenkomsten werd alleen nog maar gesproken over Oekraïners. Ook de 

debatleiders in het begin lieten mensen niet uitpraten, kapten overduidelijk bewoners af en er kwamen 



 

 

ontstond steeds meer onzekerheid en onduidelijkheid.  Wat een verademing de laatste twee 

participatie avonden met een objectieve gespreksleider Kjelt die eindelijk snapte wat de essentie van 

duidelijkheid en nakomen van afspraken betekent. En die ook luisterde naar de zorgen van de 

bewoners en deze ook goed verwoordde. En Roos van Rongen waar was je? Hoe kan je een rapport 

schrijven als je er zelf niet bij bent geweest? En ook een bijeenkomst waar gesproken wordt over 

grimmige sfeer en vloeken en onveilige situatie, maar niks laten vastleggen? Wij hebben allemaal 

alleen maar bewoners en een kerngroep gezien met een open en scherpe kritische houding waar onze 

hele buurt uitermate trots op kan zijn, die de onderste steen naar boven willen halen, maar bij zo een 

achterlijk groot hoogbouwplan met alle gevolgen van dien, mag dit ook... Er wordt de suggestie 

gewekt dat er bewoners kunnen zijn die niet de kerngroep kunnen volgen, maar ruim 2000 

handtekeningen op de petitie en views op de website zou duidelijk iets anders kunnen betekenen. 

 

Er wordt 1 van de avonden gesproken over een grimmige sfeer, maar wat een bom is er met het 

ontwerp gegooid. Veel te massaal, veels te dichtbij de woonhuizen (5 meter?), op het terrein zou dit 

volgens mij 15 meter moeten zijn dat lees je ook terug bij andere bouwplannen in de gemeente Soest. 

En alleen maar meer onduidelijkheden en plannen waar geenszins opbrengst van een participatie in 

opgenomen is mag toch eigenlijk wel wat frustraties vragen?  

 

Er wordt in het rapport gesproken over 1 sportvereniging. Ik denk dat alle sportvereniging en 

winkeliers meegenomen moeten worden dus naast overhees ook Soest zuid. Wat vinden die ervan, zijn 

de winkels gericht op zoveel meer klanten, maar ook op mogelijke mensen met een rugzak.  

 

Daarnaast is niet alleen de Insingerstraat en de den Blieklaan en tromslagerpad de enige 

belanghebbenden in dit hele proces. De hele wijk en een groot deel van Soest zal de sociale impact 

van dit mega project met rondzwervende bewoners gaan merken. En die hebben er een mening over.  

 

Daarnaast geloof ik niet dat mensen niet over de dorpstreek rijden met de auto, dat is de makkelijkste 

route om midden Soest te bereiken. En eigenlijk ook wel de voorkeursroute vandaar dat daar al 5900 

mensen gebruik van maken. 

 

In het verkeersplan was er geen aandacht voor fietsers. Terwijl de Insingerstraat veelvuldig gebruikt 

wordt voor doorgaand fietsverkeer er loopt een fietsknooppunt route in het bos en op de wieksloot. 

Nederland is een fietsland. En daarnaast zijn er enorm veel kinderen die naar school of sport gaan. 

Maar ook de duinen en het bos zijn echte trekpleisters. En hoe zit dat met die minimaal 110 auto’s die 

extra deze weg gaan opdraaien? Wordt het een woonerf? Komt er een rood fietspad om deze fietsers 

te beschermen? Dit behoeft duidelijke meer en nauwkeurig onderzoek. 

 

Daarnaast hoe zit het met de quickscans er staan er maar twee op de site? Volgens mij zijn er veel 

meer onderzoeken geweest? Daarnaast zijn wij getuige geweest van een van de onderzoeken waarbij 

de onderzoeker de hele dag in zijn auto op zijn mobiel zat en drie keer een half uur eruit is geweest 

om zijn emmertjes te vullen. Dit schept wel wat vraagtekens bij de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid 

van dit onderzoek.  

 

Daarnaast lijkt ook het hele paddenverhaal ondergewaardeerd en loopt de paddenroute niet zoals 

getekend. De heer de Wolf van de paddentrekgroep zou duidelijk aan kunnen geven hoe het weiland 

normaal afgezet wordt en dat loopt zeker niet middendoor. En volgens ons zijn het niet alleen de 

groene padden maar ook veel meer zeldzamere soorten en donderpadjes. Eigenlijk zou dit op 

meerdere momenten in het jaar onderzocht moeten worden en onderbouwd kunnen worden door de 

tellijsten van de paddentrekgroep.  

 

We missen de veelgebruikte hondenuitlaatstrook in het hele verhaal. Blijft deze bestaan, gaan er elke 

keer stukken tussenuit? Deze is onmisbaar 



voor de buurt. 

Er is een onderzoek geweest dat de Oekraïners niet de vaccinaties hebben die de Nederlanders 

hebben zou dit ook mogelijk een risico kunnen zijn. 

https://m.nhg.org/actueel/nieuws/Oekraïense-vluchtelingen-en-infectieziekten 

Hoe zit het met de nutsvoorzieningen?Wateroverlast zien wij iets over terugkomen. Maar ook 

meerdere huishoudens hebben regelmatig rioolproblemen gehad met de nodige kosten van dien die 

niet door gemeente worden betaald of te verhalen zijn. 

En ook het Elektranet is niet gericht op extra belasting. Wijzelf hebben sinds mei zonnepanelen die er 

om de haverklap uitknallen omdat Stedin de teruglevering niet aan kan waardoor er regelmatig 

hoogspanning ontstaat in onze groepenkast. Daar loopt voor ons woonadres inmiddels een onderzoek 

naar, maar dat duurt minimaal drie maanden. Lijkt me dat dit voor het hele perceel inclusief buurt ook 

een onmisbare meerwaarde zou kunnen betekenen voor dit rapport bij realisatie van dit mega 

woonproject, maar ja dat zal wel wat extra onderzoekstijd vragen. 

Reactie 15 

Hieronder onze reactie in drie punten: 

Opdracht en rapport onvolledig.  

De onderzoeksopdracht en het rapport zijn onvolledig en als lezers worden we daardoor op het 

verkeerde been gezet  O.a. de samenvatting en inleiding van het rapport begint met draagvlak voor 

opvang voor gevluchte Oekrainers. Het gaat niet om de opvang van Oekrainers, maar om het 

realiseren van flexwoningen. De gesprekken over flexwonen in Soest werden al gevoerd voordat 

vluchtelingen Nederland aankwamen. Daarnaast werd in de informatiebijeenkomsten ook duidelijk 

gemaakt door de Burgemeester dat de doelgroep veel breder is. De opdracht en het rapport is dus 

incompleet en sluit niet aan bij de informatie van B&W.  

Communicatie en proces vanuit B&W meer gericht op confrontatie dan participatie.  

De manier van communicatie en de inhoud van de boodschap in de eerste twee bijeenkomsten gaven 

ons het gevoel dat geen sprake was van participatie. Wij merkten echt geen enkele ruimte voor samen 

de schouders eronder zetten en voelde vooral een B&W die weerstand wilden opwekken. Voordat 

sprake kan zijn van participatie moet voldaan zijn aan startvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn. 

Dat was hier niet het geval.   

Lof voor kerngroep.  

De paragraaf "Belang van gemixte groep" vinden we suggestief. We zijn juist blij dat een groep actieve 

bewoners ons vertegenwoordigden en dit zo duidelijk kunnen verwoorden. Dat kan je toch als iets 

positiefs zien, waarom staat dat hier niet in dan? Het vergt namelijk nogal wat tijd en energie. We 

zouden als gemeente trots zijn op zo'n betrokken kerngroep die begaan is met de omgeving!   

Reactie 16 

Graag reageer ik op het participatierapport Insingerstraat. Hierbij mijn reactie, die in aanvulling is op 

de bewonersreactie die ik ook onderschrijf: 

Inhoudelijke conclusies 

Ik ben het eens met de 3 inhoudelijke kernconclusies in de samenvatting van het rapport. Graag wil ik 

er 1 aan toevoegen: de Oekraïners hebben een andere status dan asielzoekers. Ze hebben 

bewegingsvrijheid en mogen werken in Nederland. Vele partijen waarschuwen voor het concentreren 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.nhg.org%2Factueel%2Fnieuws%2Foekraiense-vluchtelingen-en-infectieziekten&data=05%7C01%7Coekraine%40soest.nl%7Ccb738f7098404f67b04308da5e6c4a11%7C75397285be724b69b40197fedb58a1c3%7C0%7C0%7C637926116439830967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hYuyPu%2FBUqEyUgpyJ9uydRdlzPUJck465ztBi57gSNQ%3D&reserved=0


 

 

van de Oekraïners op 1 locatie, maar de gemeente is dit wel van plan zonder overtuigend argument. 

Dit is vragen om problemen.  Veel beter zou zijn om de Oekraïners in kleine, overzichtelijke groepen 

op te vangen. Dit is beter voor hun integratie en geeft de verschillende buurten de mogelijkheid om ze 

welkom te heten in de buurt. Een massaal Oekraïners getto midden in een kleine buurt gaat nooit 

integreren vanwege de massaliteit. 

 

Misleiding 

De rol van de gemeente in de opgelopen emoties wordt nergens genoemd, laat staat geëvalueerd. Dit 

ontbreken van zelf-reflectief vermogen is een grote omissie. Mij valt vooral op het hoge niveau van 

misleidende voorstellingen van zaken en gaslighting. Een aantal voorbeelden: 

 

• Het college voorstel van 31 maart geeft aan dat de fair share van Soest in de opvang van 

Oekraïners 50-70 personen bedraagt. Waarom wordt dan ingezet op 150-200 woningen? Deze 

doelstelling overtreft verre de taakstelling. Het collegevoorstel laat zien dat het primair een 

woningbouw project is en niet een project voor vluchteling opvang. Het is misleidend van de 

gemeente om het als zodanig voor te stellen.  

• De brief van 1 april stelt dat het weiland “braakliggend” was. Dit is een onjuiste voorstelling van 

zaken. Het weiland was in gebruik door een boer die daar koeien hield. Het weiland werd dus in 

economische zin nuttig gebruikt en draagt bij aan de voedselvoorziening van Soest. 

• De burgemeester heeft in meerdere participatie bijeenkomsten geen uitsluitsel gegeven op zeer 

basale vragen zoals: waarom deze locatie, waarom deze hoeveelheid wooneenheden, waarom deze 

termijn, welke achtergrond gaan de bewoners hebben als de Oekraïners terug kunnen? 

Vanzelfsprekend hebben vele bewoners op diverse manieren gepoogd om de burgemeester een 

antwoord te ontlokken maar hij kon of wilde geen antwoord geven. Wel werd de bewoners 

gevraagd om mee te denken zonder dat deze cruciale randvoorwaarden bekend (gemaakt) zijn. 

Deze gang van zaken geeft de indruk dat de buurt ergens in gerommeld wordt en dat de 

gemeente geen open kaart speelt. 

• Tijdens de derde participatiebijeenkomst werd plotseling het maken van opnames verboden. 

Vervolgens werd na afloop door de gemeente gesteld dat de bewoners een onveilige sfeer 

creëerden. Hoewel er emoties waren, is er op geen enkel moment gedreigd of gescholden en 

waren mensen aanspreekbaar op hun gedrag. Wel liepen de emoties hoog op, maar dat was te 

verwachten. Het beeld dat de bewoners een onveilige situatie creëerden matcht absoluut niet met 

de werkelijkheid. De gemeente heeft echter preventief gezorgd dat de onjuistheid van haar 

aantijging niet bewijsbaar is. 

• In het rapport wordt beweerd dat niet doorgevraagd kon worden vanwege de emoties, maar de 

vertegenwoordigers hebben niet 1 keer doorgevraagd op de achtergrond van de meningen en 

emoties van de bewoners. Van de kant van de gemeente merk ik niets van oprechte interesse in de 

buurtbewoners en hun mening. De vertegenwoordigers van de gemeente hebben in de 

bijeenkomsten niet doorgevraagd en geven de schuld daarvan aan de bewoners. 

 

Reactie 17 

 

Op 1 juli jl. hebben wij het “Participatierapport tijdelijke huisvesting Insingerstraat/ 

Den Blieklaan” in goede orde ontvangen. 

Persoonlijk irriteer ik mij als omliggende bewoner ten zeerste hoe wij als bewoners in het 

rapport worden beschreven en omschreven. Mijn inziens is het uitgangspunt van de gemeente een 

zeer slechte basis inzake het verloop van het gehele proces tot heden. Alles valt en staat met eerlijke 

en transparante communicatie. Goede communicatie staat niet alleen op 'zenden', maar schakelt over 

op ontvangen als de ander behoefte heeft om iets te zeggen of te vragen. Helaas is het tot op heden 

alleen zenden geweest. Geen antwoorden ontvangen op de vragen in de door ons verzonden 

aangetekende brief op d.d. 14-4-2022, echter alleen een ontvangstbevestiging. Dit geeft ons het 

gevoel dat wij niet serieus worden genomen. 



 

 

Vervolgens vraagt u ons te laten participeren in 4 bijeenkomsten?? Echter het betreft helaas 

eenrichtingsverkeer! 

Mijn inziens is als je communiceert, dan doe je dat altijd om iets te bereiken, dat de 

ontvanger iets doet, of zo goed mogelijk informeren. Bij het laatste gaat het op de eerste 

avond op 20 april jl. al volledig mis. In het gesprek wordt gesproken over 300 tot 700 

vluchtelingen. Tussen neus en lippen door geeft u aan dat het niet alleen over Oekraïners 

gaat, echter ook over andere doelgroepen, spoedzoekers, statushouders, mensen met 

psychische achtergrond of ex-gedetineerden!?! De doelgroep wordt niet open en eerlijk 

aangegeven. Dit geeft geen juiste weergave van de situatie en is mede één van de redenen van de 

slechte basis als uitgangspunt. Verder geeft u in dit gesprek de factor tijd aan. Mijn inziens is de factor 

tijd, een heel slecht uitgangspunt als de noodzaak niet kan worden aangetoond. 

Gemeente Soest vangt reeds Oekraïners op. Het laatste aantal dat mijn inziens bekend is van 

400, is buiten proportioneel voor het weiland, de wijk qua voorzieningen school, medisch 

centrum, veiligheid buurt, criminaliteit, verkeer. 

Verder geeft u mijn inziens tot op heden geen goede onderbouwing waarom het weiland 

Insingerstraat/Den Blieklaan als enige locatie is aangemerkt. Waar is plan B? 

De laatste avond wordt digitaal gegeven, omdat de participatie-avond op 23 juni door de 

projectleden als “niet veilig” wordt ervaren. Ik verbaas mij hier ten sterkste over dat u deze 

avond als niet veilig ervaart, hoe moet dit voor ons als (omliggende) bewoners betekenen met 400 

nieuwe bewoners tegenover ons (vluchtelingen, spoedzoekers of welke doelgroep u voor ogen heeft 

en dan ook nog veel te dicht op elkaar met diverse achtergronden)? Dat de 

projectleden persoonlijk werden aangesproken heeft alles te maken met communicatie. Als je als 

projectleider niet open en eerlijk bent, geen juistheid van zaken geeft, ontstaat er argwaan en word ik 

als omliggende bewoner niet serieus genomen. Mijn inziens is het een logisch 

gevolg dat tijdens de participatie-avond Ontwerp emoties bij komen kijken, als gevolg van 

een eerste visueel inzicht van het toekomstig weiland (“volgens u grasveld”), de situatie niet 

correct en volledig is, geen eerlijke en transparante communicatie. Het gevoel van onmacht 

tegen de overheid. 

Ik vind dat u als burgervader de belangen voor ons als inwoners van Soest dient te 

waarborgen. U heeft zelf aangegeven dat verantwoordelijk bent voor Veiligheid. Dit houdt 

o.a. in het voorkomen van overlast! Uit verschillende media is duidelijk geworden dat te veel 

mensen bij elkaar overlast geeft! Mijn inziens worden oplossingen niet geboden of ontweken! 

Tevens heeft de overheid (Minister Hugo de Jonge) zelf een rapport opgesteld over 

Leefbaarheid in wijken m.b.t. vijf dimensies: Fysieke omgeving, Woningvoorraad, 

Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast en onveiligheid! 

Mijn inziens brengt de door u gekozen aanpak heel veel stress en slaapproblemen bij de 

omwonenden. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat stress op lange termijn 

gezondheidsklachten geeft. Persoonlijk vind ik dit veel kwalijker. De gevolgen hiervan zijn 

niet zichtbaar en niet in geld uit te drukken! 

In het rapport staan diverse meningen vanuit persoonlijke benadering van de opsteller, o.a. 

“dominant aanwezige deelnemers met een sterke mening”, “kleurde de bijeenkomsten”. Dit is zeer 

ongepast in een objectief verslag!! 

 

Reactie 1 8 

 

Pagina 24- Dit staat vermeld op deze pagina: 

De hoofd uitgangspunten van de communicatie zijn: 

• We zijn open, eerlijk en duidelijk. Hoe concreter, hoe beter; 

• We communiceren op een persoonlijke wijze; 

• We zorgen voor tijdige communicatie in de juiste volgorde; 

• Er zijn vaste aanspreekpunten en plekken waar de omgeving terecht kan; 

• Er is aandacht voor het belang van opvang en de situatie in Oekraïne; 



 

 

• Er is aandacht voor belangen die indirect samenhangen met de opvang van vluchtelingen 

 

Ik mis hierbij: 

• Er is aandacht voor belangen die DIRECT samenhangen met de opvang van vluchtelingen 

• Er is aandacht voor belangen van de omwonenden en het gewenste proces. 

• Er is aandacht voor het creeren van een zo groot mogelijk draagvlak in de samenleving. 

• Er is aandacht voor het bijsturen van het proces als dit fout dreigt te lopen. 

• De gemeente erkent dat de bewoners 10-12 weken niet op de hoogte waren van de ontwikkeling op 

het weiland. Dit strookt niet met "open, eerlijk en duidelijk". 

 

De gemeenteraad moet je niet buiten spel zetten. 

De juiste doelgroepen bepalen en niet opschuiven naar later omdat je het nu nog niet weet. 

Niet eerst 3 jaar vermelden en dan dit later uitbreiden met 5 en 10 jaar t.b.v. de business case 

(Alliantie). 

De bewoners gaan voor nul bebouwing. Indien 1 jaar of 3 jaar voor 50 bewoners dan garantie om 

weiland te herstellen in de oude staat. 

Met de bewoners meedenken over locatie keuze en spreiding van de vluchtelingen. 

Met de bewoners meedenken over onderzoeksvraag en de juiste formulering hiervan. 

Vervolgens de juiste experts inhuren en tijd nemen voor een gedegen onafhankelijk onderzoek. 

Toezeggingen van de burgemeester moeten worden nagekomen (pbl/uu/Ecorys) 

Met de bewoners meedenken over het participatie proces. 

 

Pagina 2 - Ik ben het niet eens met de opmerking over de onveilige situatie. Er was geen sprake van 

een onveilige situatie. 

Pagina 12 - De verslagen van de bijeenkomsten waren zeer summier en waren geen goede weergave 

van de bijeenkomsten. 

Video/audio opnames waren verboden; zelfs voor de advocaten. 

Er wordt de indruk gewekt dat woordvoerders van de omwonenden niet gewenst zijn in de 

bijeenkomsten. 

 

Reactie 19 

Dit rapport is volkomen overbodig. Alles wat er staat is allang bij B&W bekend en het voegt niks toe. 

Wij vonden en vinden dat onderzocht moet worden of er draagvlak is om op het weiland voor 

Oekraïners een beperkt aantal woningen te bouwen voor een periode van max 5 jaar. Daarna moeten 

de wooneenheden worden afgebroken en het weiland terug worden gegeven. Wij vrezen dat B&W in 

dit rapport geen aanleiding zien om dit project af te blazen. Natuurlijk moeten we voor de vorm op 

het rapport reageren. 

Waar het nu om gaat is het haalbaarheidsonderzoek. Daarvan mag je hopen dat er genoeg technische 

info in staat met kostenramingen waardoor het weiland om economische reden niet geschikt is voor 

dit project. Wij vermoeden dat onze zorgen en bezwaren (het participatierapport) geen reden zijn voor 

B&W om te stoppen. De enige reden waarom ze neen kunnen/moeten zeggen zijn 

financieel/economisch argumenten. 

Reactie 20 

Een reactie geven op een participatie verslag waarin alles al is gezegd. Dat is lastig omdat je heel snel 

in herhaling valt. 

 

Welke redenen kunnen bestuurders hebben om zoveel onrust te veroorzaken.  

 



 

 

Ik woon met mijn gezin op loopafstand van het weiland. Trots laat ik aan anderen zien hoe fijn en 

mooi het hier is. 

De afwisseling tussen speelgeluid van kinderen en de geluiden van de natuur is voor ons reden om 

hier te wonen. 

Jarenlang heb ik in mijn functie als directeur van een basisschool gezien hoe belangrijk het is voor 

kinderen om rust te vinden. Met name voor kinderen die in deze digitale tijd al zoveel te verwerken 

krijgen. 

Ook kinderen uit Oekraïne verdienen dit. 

Dan is het ook mijn inziens onmogelijk om op zo’n kleine ruimte zoveel mensen in de te kleine ruimtes 

te vestigen. 

 

Wij wonen aan de vijver en nu al kost het moeite om de overlast met geduld aan te pakken. Ik ben dan 

ook benieuwd bij wie we straks zouden moeten aankloppen als al de nieuwe bewoners gebruik 

moeten maken van deze wijk.  

Ik hoop oprecht het dat het gezonde verstand gaat zegevieren en dat deze mensen een plek in Soest 

krijgen die recht doet aan hun levens op dit moment. 

Reactie 21 

Mijn inzien is er totaal geen participatie geweest. 

Vanaf het begin was het al duidelijk dat het plan allang klaar lag maar voor de show hebben ze ons de 

gelegenheid gegeven om ons zegje te kunnen doen zodat ze niet kunnen zeggen dat ze ons  er niet 

bij betrokken hebben. 

Eerste keer heb ik de participatie avond  niet bij kunnen wonen maar ben wel bij de andere avonden 

aanwezig geweest. 

De rol van de omgevingsmanager kwam niet goed uit de verf. Ze hoorde ons alleen maar aan. 

Andere avond zat zij zogenaamd alles te typen maar op mijn vraag wat ze hier mee ging doen was 

haar antwoord niets. 

 Hieruit concludeerde ik gelijk al wij zitten hier voor niets! 

Het plan staat al vast!!!      

Avond veiligheid vond ik beter vooral dat wij onze angsten konden ventileren en de wijkagent hier in 

mee ging. 

Derde avond was echt vreselijk niet omdat wij agressief waren maar meer om het plan wat we 

voorgeschoteld kregen. 

Hier schrokken we allemaal van en wilde wij onze bezwaren vertellen maar hier kregen we geen 

gelegenheid voor. 

Zo ziet het eruit en moeten wij  het er maar mee doen. 

Heb zelfs gevraagd maar weet  de namen van deze heren niet meer. 

 Hoe zou u het vinden als dit voor  u huis zou komen? 

Een meneer had zelf ook nog jonge kinderen maar had hij geen problemen mee. . 

Wie houd je nu voor de gek!! 

Kortom Metz had het plan allang klaar liggen en voor de show heeft hij deze participatie avonden 

gegeven zodat hij niet kan zeggen dat wij ons zegje niet hebben kunnen doen. 

Ik ben echt heel erg bang dat we heel veel overlast van jongeren gaan krijgen niet van de Oecrainërs 

maar wel van de andere doelgroepen. 

Criminaliteit etc. Onze wijk heeft echt niets te bieden. 

Ook is Overhees te klein om zoveel mensen op te nemen. 

Metz heeft nu hetzelfde met ons gedaan als in Apeldoorn. 

Ook in zijn eentje zonder  overleg zijn plannen gesmeden. 

Is niet te vertrouwen. 

 

 



 

 

Reactie 22  

Beste Kerngroep, 

 

Allereerst dank voor jullie inzet en inspanningen afgelopen 3 maanden! 

 

Het participatierapport heb ik doorgenomen. 

Kort samengevat kan ik mij vinden in de verslaglegging van het participatieproces in zijn 

algemeenheid en in bijlage 5 in het bijzonder waarin de vragen en de zorgen die leven bij de 

omwonenden goed verwoord zijn. 

Conclusie: er zijn nog veel onbeantwoorde vragen.  

 

Er zijn geen feitelijke gegevens dat het college inspanningen heeft geleverd om opvang in reeds 

bestaande panden te onderzoeken. 

 

Daarnaast dient het aantal vluchtelingen dat vanuit veiligheidsregio Utrecht opgevangen moet 

worden, bepaald te worden naar rato van het aantal inwoners van Soest. Waarom dit er veel meer zijn, 

is onduidelijk.  

 

Wanneer er vast gehouden wordt aan de strategie: beslissen/aankondigen/verdedigen zal dit 

bijdragen aan een verdere ondermijning van het vertrouwen in de overheid. 

Hetgeen een nadelige impact heeft op onze samenleving; onder meer: afbrokkeling van de 

democratie. 

 

Reactie 23 

Allereerst moet mij van het hart dat het gehele proces, zo ook de reactietijd voor het 

participatierapport, binnen een nogal erg kort tijdsbestek moet plaatsvinden. Dit komt m.i. de 

zorgvuldigheid niet ten goede. 

 

Dit gezegd hebbende, komt het mij voor dat met name de zinnige en gefundeerde inbreng van de 

omwonenden tijdens het gesprek met de burgemeester op 29 juni jl. in het participatierapport lijkt te 

ontbreken, danwel onderbelicht wordt. Zo is bijvoorbeeld het uitermate beperkte locatieonderzoek ter 

discussie gesteld (geen gedegen en actief onderzoek naar bestaande bouw/alternatieven), is de 

zogeheten kruimelprocedure (als politieke keuze omwille van de vermeende noodzaak tot snelheid) 

bekritiseerd en is er nadrukkelijk aangegeven dat een dergelijk omvangrijk en maatschappelijk geladen 

project verlangt dat -gevraagd of ongevraagd- de inhoudelijke visie van de gemeenteraad wordt 

gevraagd/gegeven. Ik vind dat nergens terug. 

 

Mijn voorstel is dan ook dat een transcriptie/verslag van de bijeenkomst met de burgemeester als 

bijlage wordt aangehecht aan het Participatierapport of minstens een verwijzing naar de opname 

wordt opgenomen.  https://www.youtube.com/watch?v=Qmj7EWDkKlE 

 

Tot slot hecht ik eraan te benoemen dat het participatierapport -zoals ik het lees- lijkt voor te sorteren 

op/vooral aandacht besteedt aan de bezwaren met betrekking tot de aantallen units en de duur van 

de plaatsing. Dat lijkt mij een te beperkte/summiere benadering. In overleg met de overige 

belanghebbenden zal ik daar de raad en het college op een later moment nog schriftelijk over 

berichten. Dat vraagt echter wat meer tijd. 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQmj7EWDkKlE&data=05%7C01%7Coekraine%40soest.nl%7C797dce6e790c4c53e47908da5e690ee1%7C75397285be724b69b40197fedb58a1c3%7C0%7C0%7C637926102560707302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FWIl4Z9wRsLxzdS5%2Bs66CtcZBbHEUnGNrYiJfzrKcvI%3D&reserved=0


 

 

Reactie 24 

Ik heb met groeiende frustratie het participatierapport gelezen. 

Op 1 april ontvingen wij als donderslag bij heldere hemel de brief van de gemeente die ons als 

omwonende informeerde over de bouwplannen op ons geliefde weiland. Het stukje Soest dat een half 

jaar eerder nog als heel waardevol is aangemerkt door de gemeente. Een naar mijn mening niet zo 

chique manier om mensen op vrijdagmiddag rond 4 uur deze boodschap te laten ontvangen, zodat er 

op dat moment geen mogelijkheid was om te reageren en het weekend schijnbaar gebruikt moest 

worden om het een beetje te laten indalen.  

Na veel onrust en onzekerheid kwam er op 9 mei een informatiebijeenkomst. Een grote opkomst van 

hevig verontruste bewoners werden toegesproken door een burgemeester die op een zakelijke, totaal 

niet empathische wijze ons informeerde over de plannen. Hierbij kregen wij heel sterk het gevoel dat 

de beslissing al genomen was, de geplande hoogbouw zou er komen. Voor de vorm kwam er een 

haalbaarheidsonderzoek, de uitslag hiervan stond naar ons gevoel eigenlijk al vast.  Het feit dat er drie 

dagen een auto op de stoep van de Insingerstraat geparkeerd heeft gestaan met een inzittende die 

heel af en toe even het weiland inliep maar verder de hele dag op zijn telefoon in de auto zat te kijken, 

heeft dit gevoel alleen maar versterkt. 

Een haalbaarheidsonderzoek naar geschiktheid voor bewoning door 400 (de burgemeester zegt een 

aantal tussen de 300 en 700!!)Oekraïense vluchtelingen, waarbij op 9 mei klip en klaar door de 

burgemeester is gezegd dat er andere groepen bewoners zullen komen als er niet voldoende 

Oekraïense vluchtelingen in Soest zijn. Voor zover bij mij bekend is het nu nog steeds zo dat er niet 

voldoende bewoners zullen zijn die onder deze kwalificering vallen. Dit betekent dat wij mochten 

participeren op een situatie waarvan vooraf duidelijk was dat die anders zal zijn dan in de 

onderzoeksvraag is gesteld, zowel qua samenstelling van de bewoners als het aantal bewoners. 

Het lijkt mij niet heel gek dat wij als bewoners hierin niet willen meegaan. Desondanks zijn wij als 

bewoners wel gekomen naar de participatieavonden, omdat als wij niet zouden komen, er door de 

gemeente wel heel makkelijk gezegd zou kunnen worden dat wij niet wilden participeren en dus onze 

beurt voorbij hadden laten gaan. Als bewoners zijn wij de bijeenkomsten kritisch gestart en helaas is 

gebleken dat dit terecht was. Er kwamen geen antwoorden op vragen en opmerkingen. Het heeft mij 

enorm gestoord dat u in het rapport stelt dat een paar aanwezigen dominant aanwezig waren, die 

mensen die er gematigder in zouden staan, zouden overschreeuwen. Wij als bewoners zijn heel blij dat 

er een aantal bewoners heel veel tijd en moeite hebben willen steken in het vergaren van kennis, 

opzoeken van feiten en het stellen van kritische vragen. Vragen waarop helaas bijna nooit antwoord is 

gekomen en waaraan gewoon voorbij gegaan wordt. Dat de sfeer grimmig zou zijn bestrijd ik ten 

zeerste. Natuurlijk zijn de discussies fel, maar dat is te verwachten als de belangen voor omwonenden 

zo groot zijn als nu voor ons aan de hand is. Wij zijn boos en teleurgesteld in onze gemeente en in het 

bijzonder in de heer Metz. Dat u als vertegenwoordigers van de gemeente zich niet veilig voelden lijkt 

mij overdreven. Ik ben op twee van de drie avonden (ook de door u genoemde derde avond) aanwezig 

geweest en ik heb geen dreigende houding of taal naar de vertegenwoordigers van de gemeente 

waargenomen.  

U schrijft in het rapport dat een aantal bewoners niet tegen de opvang van Oekraïense vluchtelingen 

zijn.  Daar val ik ook onder en ik stoor mij er heel erg aan dat wij als bewoners als racistische 

dwarsliggers worden weggezet. Dat zijn wij niet! Wij maken bezwaar tegen de manier waarop de 

gemeente Soest deze bouwplannen heeft gemaakt, gepresenteerd en wil doordrukken door middel 

van de Kruimelwet, waarbij de normaal geldende wet- en regelgeving kan worden omzeild. Hiertegen 

zullen wij ons met hand en tand blijven verzetten. 



 

 

Reactie 25 

Hierbij mijn zienswijze op het participatierapport. 

 

-ik heb begrepen dat dit participatierapport separaat, in een later stadium dan het 

haalbaarheidsrapport wordt aangeboden aan de B&W?  Kunnen we hier iets mee? Eventueel juridisch? 

Als B&W een haalbaarheidsrapport moet beoordelen en aan de hand daarvan een belangrijk besluit 

moet nemen, dan hoort daar het tegengeluid ook direct bij. 

 

-het participatie rapport heeft het over Oekrainers. Niet over de andere potentiele bewoners. Dit is ook 

de opdracht die ze gehad hebben. Om alleen de Oekrainers te onderzoeken. Als er echter daarna 

andere bewoners gehuisvest gaan worden dienen deze doelgroepen ook onderzocht te worden. 

 

-waarom loopt de gemeentelijke opvang ten einde? Waarom is dat een voldongen feit? Verlenging 

lijkt mij ook mogelijk. 

-er wordt de conclusie getrokken dat de particuliere opvang het niet meer volhoudt. Waar is dit op 

gebaseerd? Is daar onderbouwing voor? Wie trekt deze conclusie? 

 

-inleiding: er staat hier een opsomming waar de haalbaarheidsstudie een beoordeling op dient te 

maken. Er ontbreekt in dit rijtje volledig een onderzoek naar de sociale impact op de buurt/lokale 

samenleving. Een woonwijk van anderhalve hectare heeft zo”n onderzoek wel nodig. 

Verder op beaamen ze dat zelf:  “hoge mate van maatschappelijk belang”.  Er staat vervolgens met 

mooie woorden onder dat er alleen op dit onderwerp geparticipeerd wordt. Dat wil zeggen :  er komt 

geen onderzoek.  

 

-de laatste zin van bladzijde 5 geeft dit nog eens weer. Zelf met heel veel participatie info, met veel 

argumenten kan er nog een “gebleken haalbaarheid “ uit komen. 

 

-onderaan bladzijde 7. Ze melden netjes dat “sommige groepen (12!) niet zijn meegenomen in het 

(participatie-)proces. Zal B&W het advies overnemen om een bredere stakeholderanalyse uit te 

voeren? 

 

Blz  9 halverwege:  ik begrijp de alinea “op basis….onze weerlegging” niet. Zit hier misschien een 

ingang voor ons? 

 

Belang van een gemixte groep: 

Dit gaat mij echt te ver. Wij hebben simpelweg woordvoerders!  Mensen worden nu op de persoon 

(nog net niet met namen) uitgespeeld. Dit zijn insinuaties: -dominant-prominenter-claimden-individu-. 

 

Blz 18 volgens het rapport is er een stakeholderanalyse icm een issuematrix NODIG. Gaat B&W zich 

hier aan houden? 

 

Blz 19 wat mij hier opvalt is dat het blijkbaar mogelijk is om in de uitvoeringsfase (!) pas een BLVC plan 

te maken. 

 

Laten we tot slot toch nog iets positiefs zeggen over het participatierapport….: er staat wel veel in wat 

wij naar voren hebben gebracht. 

 

Naar mijn mening (en van vele van jullie)  is alle commotie terug te voeren op de route van de 

besluitvorming. Als er namelijk een democratische route was gekozen, was er voor de besluitvorming 

echte inspraak mogelijk. Er zou dan een plan uit komen met draagkracht vanuit de omgeving en de 

Soester samenleving. Die route is niet gekozen. De burgemeester heeft de route “heers en verdeel” 

gekozen. Met dit als gevolg. 



 

 

De grootte van het project, een woonwijk van anderhalve hectare, 400 plus bewoners, is niet te 

rechtvaardigen met een kruimelwet. Het heeft een enorme impact op de buurt en de rest van Soest. 

Juridisch gezien hoeft de burgemeester (en wethouders?...) niets te doen met al ons ge-participeer. Bij 

een positief advies in het haalbaarheidsonderzoek kan er doorgestoomd worden. 

Het is in en in- triest dat burgers steeds vaker en vaker naar de rechter moeten stappen om de 

democratische norm van onze eigen volksvertegenwoordigers binnen de juist bandbreedte te houden. 

 

Reactie 26 

 

Hartelijk dank voor het toesturen van het rapport.  

Bij deze mijn reactie op het rapport. Ik zou graag willen dat mijn mailwisseling met u ook als reactie 

wordt meegenomen (zie bijlage).  

Ik heb mijn naam verbonden aan de reactie die als groep omwonenden wordt ingediend, maar wil 

daar graag aanvullend ook nog een eigen reactie op geven.  

 

Een eerste punt: er zitten ontzettend veel taalfouten in het rapport. Goed om het nog eens daarop 

door te lezen.  

 

Ik heb een paar bijeenkomsten bijgewoond. Ik had niet het gevoel dat het echte 

participatiebijeenkomsten waren. Er werd wat verteld, daar mochten mensen vragen of reacties op 

geven en daar werd vervolgens weer op gereageerd.  

Het was niet echt een gesprek. Er werd niet samen gekeken naar waar de wrijving is en waar mogelijke 

oplossingen zijn.  

Er werd ook niet doorgevraagd op waarin de emoties zitten en hoe we nader tot elkaar kunnen 

komen.  

 

In de samenvatting staat dat een groot deel van de weerstand is te vatten in drie aspecten: 

1. De aantallen 

2. De invulling van de doelgroepen 

3. De duur 

 

Daar zou ik nog aan toe willen voegen: het proces van participatie/informatievoorziening. Door hoe de 

gemeente het proces is gestart, met een beperkte verspreiding van een brief waarbij de ontvangers 

volledig overvallen werden, is eigenlijk gelijk al een forse achterstand gekomen en een afstand tussen 

gemeente en bewoners. Alle communicatie daarna bestond voornamelijk uit het stellen van vragen 

vanuit de bewoners en een (verdedigende of omzeilende) reactie van de gemeente. Op veel vragen 

zijn nog steeds geen antwoorden gegeven. Er werd in woorden gezegd dat de emotie van de 

bewoners te begrijpen was, maar ik heb niet een keer meegemaakt dat werd doorgevraagd op de 

emotie. Ook niet dat gemeente bereid was gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Nee, de trein van 

het proces ging gewoon door, zonder dat er ook maar enige toenadering of interesse richting de 

bewoners was. Het was vraag en antwoord. Dat is geen participatie. Het was van het begin af al 

duidelijk dat de omwonenden behoorlijk overvallen waren en emotioneel geraakt door de plannen van 

de gemeente. Voor mijn gevoel kon de gemeente daar niet mee omgaan en ging ze gewoon verder 

met het proces alsof er niets aan de hand was.  

Daardoor krijg ik het gevoel dat de gemeente het niet echt interesseert en dat het plan er gewoon 

komt of er nu draagvlak is of niet. Ja alles zou worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek en 

voorgelegd worden aan het college. Maar dat is geen participatie. Het plan is verder gewoon 

vormgegeven zonder de reacties van omwonenden mee te nemen, die komen in een bijlage en zijn 

niet geïntegreerd in het plan. Dat is geen participatie.  

En natuurlijk betekent participatie niet dat je je zin krijgt. Natuurlijk zijn er algemene belangen. Maar 

dat wordt gebruikt als dooddoener, om de weerstand af te kappen. Er werd niet echt ingegaan op de 

angel in het proces en op de achtergrond van de weerstand en de emotie. Dat vind ik echt diep diep 



 

 

teleurstellend. Er waren zoveel andere mogelijkheden, er was zoveel bereidheid om mee te denken, 

maar de gemeente weet blijkbaar niet hoe ze om moet gaan met de denkkracht en creativiteit van 

haar eigen bewoners. Dat wordt als lastig gezien.  

Het lijkt erop dat de gemeente niet kan omgaan met emoties en weerstand. 

 

Natuurlijk is er woningnood, natuurlijk moeten vluchtelingen worden opgevangen. Maar dat hoeft niet 

allemaal op 1 locatie te gebeuren, dit weiland is niet de enige locatie in heel Soest waar dit mogelijk is. 

Er zijn meerdere aanbiedingen van ontwikkelaars gekomen op andere locaties, maar die zijn om 

onduidelijke redenen afgewezen. En de vragen die daarover werden gesteld, zijn niet echt beantwoord. 

Waarom zoveel op een locatie terwijl er overal in het land wordt geroepen dat dat onverstandig is. 

Daardoor krijgen omwonenden het gevoel dat er een dubbele agenda is. Het lijkt alsof de gemeente 

ook daar niet mee om kan gaan.  

Ook de argumentatie die steeds werd gegeven rammelt, ook daar gingen burgemeester en andere 

medewerkers van de gemeente niet echt op in. Dat vond ik nog extra opvallend in het gesprek met de 

burgemeester dat hij gewoon antwoordde dat hij het anders zag en het jammer vond dat bewoners er 

anders tegenaan keken of ergens over twijfelden. Maar geen diepgang, niet ingaan op waarom de 

bewoner het dan anders zag. Op het einde gaf een van de bewoners het ook treffend weer: het is meer 

een horende burgemeester en geen luisterende burgemeester. Datzelfde heb ik ervaren bij alle 

bijeenkomsten: er werd gehoord, maar niet geluisterd.  

 

En over de antwoorden, er wordt gedaan alsof de gemeente alle moeite heeft gedaan vragen te 

beantwoorden. Maar veel vragen zijn niet beantwoord. Daar is of een verdedigende reactie gegeven of 

verwezen naar de politiek die er niet was. En de burgemeester verhult zich in mooie woorden maar kan 

bijvoorbeeld ook niet aangeven waar het aantal van 800 en later 400 vluchtelingen vandaan komt.  

En aan de ene kant wordt wel toegegeven dat hier uiteindelijk ook andere woningzoekers komen te 

wonen, maar aan de andere kant wordt gezegd dat het valt onder opvang vluchtelingen. Ook daar kan 

geen antwoord op worden gegeven. Ook wordt niet echt ingegaan op het bezwaar van gebruik maken 

van de kruimelregeling en het buiten spel zetten van de raad. Er wordt alleen verwezen naar wetten en 

regels. Alsof de gemeente de uiterste randen van de wet opzoekt en al het mogelijk doet om haar zin 

te krijgen. Maar niet volgens de gedachte achter de wet handelt. De kruimelregeling heet niet voor 

niets KRUIMELregeling. Het is niet netjes om deze regeling voor dit doel te gebruiken, ongeacht of het 

nu wettelijk wel of niet mag. Maar ook daar werd verder geen inhoudelijke reactie o gegeven. Ja, met 

dooddoners zoals de snelheid van het proces en dat het wettelijk mogelijk is (wat ik sterk betwijfel 

trouwens). En waarom alleen naar dit weiland wordt gekeken is ook niet echt beantwoord. Ja deze 

voldeed aan allerlei randvoorwaarden. Maar andere locaties ook of zelfs meer. Geen reactie. En de 

oproep was om juist bestaande gebouwen te gebruiken voor de opvang. Volgens de burgemeester 

waren er geen geschikte plekken. Maar geen argumentatie. Geen uitleg wat er dan mis was met die 

locaties. Geen inzage in de juridische, financiële en andere inhoudelijke afwegingen. Er wordt gezegd 

dat de tijdelijke huisvesting van de Oekraïners afloopt einde van dit jaar. Waarom kan dit niet worden 

verlengd, zodat het proces van het neerzetten van tijdelijke woningen zorgvuldiger kan worden 

doorlopen? 

Waarom wordt geen gebruik gemaakt van de verschillende aanbiedingen in bestaande bouw? Ik kan 

me niet voorstellen dat dat duurder is dan het neerzetten van tijdelijke woningen inclusief hele 

nutsvoorzieningen en aanpassing infrastructuur. Geen antwoorden. Of antwoorden met dooddoeners. 

De snelheid waar steeds op werd gehamerd is zo’n dooddoener, alsof er niet meer mogelijke 

oplossingen zijn. Maar daar mochten we niet over meedenken.  

En dan heb je nog tal van andere punten, zoals de termijnen 3, 5 en 10 jaar (het schetsontwerp was 

enkel voor 10 jaar), en de bestuurlijke verantwoordelijkheid (de burgemeester gaat over de opvang 

van vluchtelingen gaat maar die opvang is voor maximaal 3 jaar en de woningen worden er voor 

minimaal 10 jaar neergezet, dit raakt dus ook ruimtelijke ordening en wonen) . Allemaal 

onbeantwoorde vragen.  

 



 

 

De conclusies uit de samenvatting vind ik ook echt diep teleurstellend. Er staat niet in dat de gemeente 

fouten heeft gemaakt, de gemeente steekt geen hand in eigen boezem.  

De dialoog had al plaats moeten vinden voor de eerste brief van 1 april. Dit had ook veel breder 

moeten gebeuren, die eerste brief is slechts heel beperkt verstuurd. Dit hele proces had ook echt een 

dialoog moeten zijn. Dit was geen dialoog.  

Ik mis een reflectie op het proces. Waarom was het proces zo moeizaam? Dat komt echt niet alleen 

door boze mensen.  

De emoties liepen op omdat mensen niet serieus werden genomen. Ja en dan worden ze nog bozer als 

er grove fouten in het ontwerp staan. En blijkbaar wordt het onveilig gevoeld als dan een eigenaar van 

een terrein uit zijn vel springt als hij ziet dat een toegang tot het terrein op zijn eigen privé-grond ligt. 

Kan je hem dat kwalijk nemen. Geen excuses vanuit de gemeente. Nee, dan is het gelijk onveilig. Er 

werd niet gescholden, er werd niet gedreigd. Mensen waren gewoon emotioneel. Dat zijn ze al vanaf 1 

april. En dat loopt op omdat er vanuit de gemeente niets hiermee wordt gedaan. De gemeente kan 

blijkbaar niet omgaan met emoties.  

 

Ik snap niet waarom de gemeente dit participatie noemt. De gemeente heeft een plan ontwikkeld, en 

heeft een ontwerp gemaakt, er is toegelicht waarom volgens de gemeente dit plan hier moet komen, 

bewoners mochten daar vragen over stellen en die vragen zijn verzameld. Dat is kort samengevat het 

proces. Dat is geen participatie. Er is niks van de input van de bewoners terug te vinden in het plan, 

helemaal niks. Dat wordt nu enkel aangegeven als aandachtspunt in het rapport. Waarom is dat niet 

op voorhand meegenomen?  

En het meest grove vind ik nog wel dat in het rapport staat de veiligheid van de bijeenkomsten 

gewaarborgd moet worden. Dat de schuld bij de bewoners wordt gelegd. Er is niet over gesproken op 

de avond. Ook naderhand heeft de gemeente geen toenadering gezocht om te bespreken wat er nu 

eigenlijk is gebeurd. De gemeente is blijkbaar niet echt geïnteresseerd en wil het alleen op haar eigen 

manier waarbij er geen ruimte is voor emoties.  

Ik denk dat het vooral zit in het kunnen omgaan met emoties en weerstand en in het echt luisteren 

naar de mensen. Dat heb ik in het hele proces echt ontzettend gemist. En dat de gemeente geen 

zelfreflectie geeft over dit proces en haar eigen handelen onder de loep neemt vind ik echt stuitend.  

 

Wat ik ook heel vreemd vind is waarom we niet eerder het haalbaarheidsonderzoek onder ogen 

krijgen en waarom we daar niet op mogen reageren. Waarom niet de kennis uit de buurt gebruiken? 

En waarom krijgen we niet te horen wat het advies is, is het nu haalbaar of niet? Waarom geen 

openheid van zaken geven?  

 

En hoe belangrijk vindt de gemeente draagvlak nu echt? Voor mijn gevoel vindt de gemeente dat niet 

belangrijk. De weerstand wordt gepareerd met ja maar er zijn ook nog andere mensen die we nu niet 

gehoord hebben. Nou, doe daar dan wat aan. Dat is toch niet onze verantwoordelijkheid? Waarom 

geen andere vormen gezocht om andere mensen te bereiken? Enquêtes of in het winkelcentrum gaan 

staan met een kraam, genoeg mogelijkheden. Maar de gemeente heeft er zelf voor gekozen om het 

proces niet breder te trekken. 

Dat ondanks de beperkte communicatie vanuit de gemeente er zoveel reacties en zoveel weerstand is, 

vind ik zelf wel tekenend over hoeveel weerstand dit plan oproept. Stel je voor wat er had kunnen 

gebeuren als de gemeente de participatie nog breder had ingezet.   

Nu lijkt het erop dat de conclusie is, omdat niet alle 47.000 mensen van Soest gehoord zijn, dat ze het 

dan waarschijnlijk wel eens zullen zijn met het plan en die 2000 handtekeningen die zijn opgehaald 

tegen het plan de enigen zijn met bezwaren 

Het is niet dat “een klein deel heeft geparticipeerd” . De vertegenwoordiging is altijd met de hele 

groep gebeurd. Er zitten bijna 200 mensen in de appgroep die volop meedenken en praten.  

 

In de inleiding staat: “Het doel van de participatie bij het haalbaarheidsonderzoek is de belangen op te 

halen en het draagvlak te meten voor het plan waarnaar dit onderzoek wordt gedaan. Daarnaast wordt 



 

 

weergegeven welke ideeën, zorgen en andere wensen de omgeving heeft om het plan, bij gebleken 

haalbaarheid, beter te maken.” 

Bijzonder dat dat het doel is. Dat klinkt niet als een participatiedoel. Het ging dus blijkbaar meer om 

het ophalen van informatie en het meten van het draagvlak. Dat is geen participatie.  

Waarschijnlijk is dat gedaan vanwege de gemeente noodzaak tot snelheid. Terwijl het voor zo’n 

ingrijpende maatregel erg belangrijk is om juist wel een goed participatieproces op poten te zetten. Er 

staat zelfs een handreiking participatie op de gemeentelijke website, waar nu dus geen gebruik van is 

gemaakt. Maar het wordt wel participatie genoemd. Dat klopt niet. En het is erg jammer dat ervoor is 

gekozen om geen participatie toe te passen bij dit ingrijpende plan.  

 

Wat ik ook bijzonder vind is dat pas in de tweede week van april een participatiestrategie is gemaakt 

(p.8). Dus de gemeente was helemaal niet van plan om omwonenden te laten participeren, terwijl dit 

volgens haar eigen handreiking wel nodig is.  

Op p.9 staat dat de gemeente als tweede bijeenkomst een participatiebijeenkomst organiseerde maar 

dat de bewoners nog niet klaar waren om te participeren omdat ze het proces ter discussie wilden 

stellen en dat naar aanleiding daarvan in de volgende bijeenkomsten dieper op bepaalde 

onderwerpen is ingegaan. Ook staat er dat ondanks dat er vooruitgang werd geboekt in het ophalen 

van zorgen en wensen, de bereidheid voor participatie steeds minder werd. Volgens mij werd de 

bereidheid helemaal niet minder maar voelden mensen zich niet gehoord en hadden ze geen zin om 

naar bijeenkomsten te komen zodat de gemeente een vinkje kon zetten bij participatie, zonder dat het 

echte participatie was.  

Ik mis hier een reflectie. Hoe komt het dat bewoners niet wilden participeren? Waarom is daar niet op 

doorgevraagd?  

 

“Het belang van de gemixte groep”, ook p. 9: 

Hierin wordt de kerngroep van bewoners onterecht geframed. Een aantal bewoners waren bereid om 

dieper in de materie te duiken en het woord te doen. Dit werd altijd afgestemd met de rest van de 

groep via de appgroep. Het stond iedereen vrij om ook iets te zeggen. Of te mailen. As mensen al niet 

de ruimte voelden, hadden ze kunnen mailen. Of had de gespreksleider daar de ruimte aan kunnen 

geven. Of hadden ze schriftelijke opmerkingen kunnen ophalen. Tal van mogelijkheden die niet zijn 

gebruikt. En blijkbaar voelden toch genoeg mensen de ruimte, want in deze paragraaf staat ook dat er 

een vrij diffuus beeld van meningen en uitspraken is ontstaan, soms zelfs tegenstrijdig op 1 avond. 

Nou, wat is dan het probleem. Blijkhaar waren er toch genoeg mensen die hun eigen mening 

verkondigden.  

 

Op p. 10 (en ook op andere plekken in dit rapport) gaat het over het wantrouwen. Ja er zijn 

gesprekken en avonden geweest, maar ik heb niet gemerkt dat er echt serieus een poging werd 

gedaan om hier dieper op in te gaan, om te reflecteren op het proces, om te bedenken of dat 

wantrouwen misschien niet ook door de handelswijze van de gemeente zou kunnen komen. Er is niet 

echt op de emotie ingegaan. Een grote gemiste kans.  

 

Ook op .10: “De bereidheid voor een persoonlijk gesprek of participatie is in de loop van het proces 

steeds minder geworden. Aan het einde van het proces stonden vrij weinig mensen nog open voor 

een gesprek. Het gevoel dat je dan instemt met een plan waar je het in beginsel al zo mee oneens 

bent, werd steeds groter. Wat zorgde voor uitspraken als: “We willen het gewoon niet. Punt.”  

Ondanks de onwelwillendheid van de bewoners, zijn in vier avonden toch veel vragen maar ook 

zorgen en wensen opgehaald. Samen met de resultaten van de persoonlijke gesprekken en de brieven 

is tot een zo volledig mogelijke weergave gekomen van het belang van de omgeving.” 

 

Dit raakt me echt wat hier staat. Dit herken ik echt niet. Dit voelt als geframed worden. We stonden 

allemaal hartstikke open voor een gesprek en participatie! Alleen de gemeente niet. Het was alleen 



 

 

vraag en antwoord, maar de gemeente vroeg nergens op door, reageerde met dooddoeners en ging 

niet dieper in op de zorgen en het wantrouwen. Erg jammer.  

De bereidheid was er echter zeker bij de bewoners. Alleen zonk de moed in de schoenen door het 

steeds niet echt gehoord worden. Iemand horen houdt meer in dan zeggen “ja ik begrijp het” en 

vervolgens niet echt het gesprek erover aangaan en gewoon doorgaan met het plan zonder ook maar 

iets mee te nemen in het vervolg (zie het schetsontwerp, waarin niets is gedaan met deze 

opmerkingen). En de uitspraak “we willen het gewoon niet” slaat op we willen DIT niet. En natuurlijk 

willen mensen steeds minder als de gemeente niet echt met ze in gesprek gaat. Dan gaan de hakken 

in het zand. Volgens mij staan veel mensen open voor een bepaalde mate van bebouwing op het 

weiland. Maar dan in een open gesprek. De term “onwelwillendheid” vind ik ook uiterst suggestief en 

beschuldigend. De bewoners waren hartstikke welwillend! Waar komt dit nu weer vandaan? En 

waarom de schuld iedere keer maar weer bij de bewoners leggen en niet zelf afvragen hoe het dan 

komt dat we zogenaamd zo onwelwillend zijn? Geen greintje zelfreflectie.  

Ik hou mijn hart vast voor toekomstige “participatieprocessen”. Het zou al mooi zijn als de gemeente 

zich aan haar eigen handreiking zou houden.  

 

Op p. 11 staat dat bij de bijeenkomst van 1 juni over de voorzieningen al veel irritaties waren en de 

sfeer blijkbaar wat grimmig werd ervaren. Dat de “angel” heel erg diep zit en er deze avond zeker niet 

uitgehaald gaat worden. Ik vind het mooi dat wel gevoeld werd dat er een angel in zat. Alleen 

teleurstellend dat er geen moeite is gedaan, niet op deze avond en ook niet op de volgende avonden, 

om deze eruit te halen. Dat niet werd gedacht ok dit werkt blijkbaar niet, we moeten eerst de angel 

eruit halen voor we überhaupt verder kunnen met dit proces. Nee, de zelfbedachte strategie en 

einddoel waren blijkbaar belangrijker dan de participatie zelf.  

Er staat ook dat voorzichtig is gezegd dat een korte termijn huisvesting met weinig aantallen wel 

haalbaar zou moeten zijn. Dat is toch goud? Waarom is daar niets mee gedaan en ging de gemeente 

gewoon verder met haar eigen plan? 

 

Ook op p.11 bij de bijeenkomst van 23 juni: “Opvallend was dat de bewoners aan de ene kant 

duidelijkheid wilden over de exacte invulling en het aantal m2 groen en verhard en aan de andere kant 

nog niet wilden praten over het ontwerp omdat ze dan het gevoel hebben dat ze er mee instemmen.” 

Dat is toch niet gek dat bewoners meer duidelijkheid wilden. En ze waren duidelijk nog niet klaar om al 

zo concreet mee te denken over het ontwerp omdat zoveel vragen nog onbeantwoord blijven en ze 

nog steeds niet echt gehoord werden in hun emotie. Dus natuurlijk wilden ze nog niet meepraten over 

het ontwerp. Dat is niet opvallend, dat is volkomen logisch. Ik vond het juist opvallen dat de gemeente 

nu wilde praten over een schetsontwerp. Dat paste totaal niet met waar de bewoners zelf stonden. 

Jammer dat er geen toenadering daarin werd gezocht. Jammer dat de gemeente geen gevoel heeft 

voor waar de bewoners staan en daar hun benadering niet op aanpassen.  

 

Erg jammer dat wordt gesproken over verruwing. De gemeente is blijkbaar niet gewend aan emotie en 

weerstand en kan daar niet goed mee omgaan. Ja het ging soms wel ver, maar mensen waren er op 

aanspreekbaar en bonden in. Soms schiet een mens nu eenmaal uit zijn slof als iets hem raakt. Daarna 

verliep de avond weer prima. Het lijkt me belangrijk om bij zo’n avond mensen neer te zetten die echt 

ervaring hebben met bewonersbijeenkomsten over gevoelige onderwerpen. Daar is het heel normaal 

dat er emoties zijn. Ik vond overigens dat degene die de avond leidde dat op zich goed deed en rustig 

bleef. Natuurlijk is het intens en niet fijn voor degene die de lading naar zich toe krijgt, maar dit is toch 

te verwachten over een onderwerp wat zo’n grote impact op mensen heeft? En met een proces wat zo 

knullig is verlopen als dit proces? Uiteindelijk verliep de avond prima volgens mij. Ik vind het 

bevreemdend dat het uiten van emoties als verruwing wordt gezien.  

Dat een bewoner het een flutplan noemt en de architect vraagt of hij het zelf een goed plan vindt vind 

ik geen verruwing, zeker niet als je bedenkt dat die bewoner pal naast de locatie woont en een van de 

uitgangen op zijn priveterrein is getekend. Dat mensen 2 keer wilden filmen toen een bewoner iets 

wilde vertellen en een ander een petitie wilden aanbieden, en iemand van de gemeente zei dat dat 



 

 

niet de bedoeling was terwijl de mensen het zelf helemaal ok vonden, vind ik ook geen verruwing. Dat 

sommige mensen niet steeds netjes hun hand opstaken maar soms vanuit emotie al iets voor hun 

beurt zeiden, vind ik ook geen verruwing. Dat zijn emoties. Die horen bij zo’n avond. Ik denk dat de 

opzet gewoon niet paste bij waar de bewoners zaten. Het gat tussen gemeente en bewoners is in de 

loop van het proces steeds groter geworden helaas en de gemeente is daar niet adequaat mee 

omgegaan.  

 

Ik ben benieuwd hoe de gemeente zelf op dit proces reflecteert.  

 

Reactie 27 

 

Graag wil ik reageren op het participatierapport.  

U schrijft in uw rapport dat er veel tegenstand is waardoor participatie moeilijk was. Door de opzet en 

grootte van dit stedelijke bouwproject zoals aangekondigd door de gemeente in de brief van 1 april, 

en bevestigd op de informatieavond op 20 april, is enige succesvolle vorm van participatie bij de start 

al onmogelijk gemaakt. Hieruit blijkt namelijk dat de burgemeester stellig inzet op 200 woningen op 

een klein gebied met bestemming agrarisch met waarden voor de huisvesting van uiteenlopende 

doelgroepen (Oekraïners, spoedzoekers en statushouders) en geeft hierbij duidelijk aan geen harde 

toezeggingen te doen over de tijdelijkheid van de woningen. Participatiebijeenkomsten waar de 

omwonenden een inspraak mogen doen over het scenario van huisvesting van 400 Oekraïense 

vluchtelingen voor 3 jaar, is niet in lijn met de daadwerkelijke impact van de gemeentelijke plannen 

zoals gecommuniceerd. Participatie op een totaal fictief scenario/stelling kan niet leiden tot een 

geslaagde participatie.  

Daar dit mij al snel duidelijk was, ben ik afgehaakt bij de participatieavonden. Een kern van Soesters 

nam het op zich om wel te blijven participeren, zij bleven de rest van de omwonenden informeren en 

vroegen hen om input die zij bij de bijeenkomsten op tafel konden leggen. Ik wil dan ook duidelijk 

onderstrepen dat de sterk aanwezige Soesters, in communicatie met achterban zoals ik, onze 

standpunten verwoorden. U ziet en beschrijft deze mensen in uw rapport als enkelen, maar zij 

verwoorden de stem van velen. Ik hoop ook van harte dat dit wordt aangepast in het rapport.  

Daarnaast stoor ik mij erg aan het gevoel van onveiligheid dat wordt neergezet door de gemeente en 

u in uw rapport. Er is inderdaad sterke onvrede en daarbij soms hoogoplopende emoties onder de 

omwonenden. Een groot deel hiervan is direct toe te schrijven aan het handelen van de gemeente. In 

een eerste brief op 1 april (!) wordt het bouwproject gemeld bij de bewoners. Hier wordt meteen de 

grote omvang en de lange tijdsduur van 10 jaar duidelijk. Uit deze brief blijkt ook dat de Oekraïense 

vluchtelingen worden gebruikt voor de start van het project, maar dat het grootste deel van de tijd er 

andere doelgroepen gehuisvest zullen worden. Mensen worden totaal overvallen door deze 

berichtgeving en krijgen 3 (!) weken later meer informatie op een bijeenkomst. In de tussentijd kan de 

onvrede broeien door de summiere informatie die is verstrekt. Maar op de informatiebijeenkomst 

gloeit een beetje hoop: omwonenden wordt toegezegd dat er een goede participatie zal zijn, waar 

mensen mee kunnen denken om het bouwproject goed bij de wensen van de buurt te kunnen laten 

aansluiten en de vragen en bezwaren van de omwonenden te adresseren. Echter blijkt later dat er 

alleen participatie mogelijk is over het scenario van huisvesting van 400 Oekraïense vluchtelingen voor 

3 jaar, terwijl dit niet in lijn is met de daadwerkelijke impact van de gemeentelijke plannen zoals 

meermaals gecommuniceerd. Dit jaagt de frustratie alleen maar meer aan. Ik ken de mensen die bij de 

bijeenkomsten aanwezig waren, dit zijn fatsoenlijke burgers die weliswaar gefrustreerd zijn, maar ik 

acht ze niet in staat tot fysieke agressie. Het is erg verwonderlijk dat deze frustratie dan wordt vertaald 

als een onveilige situatie en de omwonenden als een stel agressievelingen worden neergezet. Dit voelt 



als een dubbel frame; ten eerste worden Oekraïense vluchtelingen (slechts een klein deel van de 

beoogde bewoners) gebruikt om een bouwproject te initiëren, zodat bezwaar moreel wordt 

bemoeilijkt. Ten tweede gebruikt de gemeente de door hen gecreëerde frustratie om daar het label 

onveilige situatie op te plakken. Dit gebeurt ook nog eens na de enige bijeenkomst waar geen 

opnames van gemaakt mochten worden, zodat het tegendeel niet bewezen kan worden. Deze 2 

frames zorgen er effectief voor dat omwonenden met bezwaar neergezet worden als xenofobe 

agressievelingen. Door dit frame en de verplaatsing naar virtueel, is de laatste participatiebijeenkomst 

door slechts enkele mensen bezocht en is er geen sprake van een volledige en afgeronde participatie.  

Aan u de vraag om deze overwegingen toe te voegen aan het participatie rapport. Ik geloof dat u de 

participatie bent begonnen met de beste bedoelingen, maar de beperkende opdracht vanuit de 

gemeente maakte de participatie bij voorbaat kansloos. Wij gingen het participatietraject in met 

weinig vertrouwen in de invloed die onze input zou hebben en helaas zijn wij dit laatste stukje 

vertrouwen ook kwijt geraakt.   



 

 

 

Samenvatting  

Uit de gevoerde individuele gesprekken en de participatiebijeenkomsten blijkt dat bij direct 

omwonenden (veelal) het draagvlak voor de ontwikkeling van het plangebied voor de realisatie van 

tijdelijke verplaatsbare wooneenheden voor de huisvesting van gevluchte Oekraïners ontbreekt. 

Hoewel een groot aantal aspecten naar voren is gebracht, waar ook aandacht voor nodig is, is een 

groot deel van de weerstand te vatten in drie aspecten:  

1. De aantallen wooneenheden en 

2.  te huisvesten bewoners. Een lager aantal wooneenheden en te huisvesten bewoners leidt tot 

een verkleining van de weerstand bij de omwonenden.  

3. De doelgroepen van bewoners na het vertrek van de gevluchte Oekraïners. Er leeft een zorg 

met betrekking tot toekomstige bewoners met ‘rugzakje’ (bijvoorbeeld psychische 

achtergrond of komende uit detentie) en bijvoorbeeld statushouders. Een concrete 

maximering van de verschillende doelgroepen binnen de sociale huur leidt tot een verkleining 

van de weerstand bij de omwonenden. 

4. De duur dat de locatie in gebruik is voor tijdelijke woningbouw. Een kortere periode leidt tot 

minder weerstand bij de omwonenden dan een langere periode. 

 Genoemde aspecten laten onverlet dat er ook omwonenden zijn die geen enkele ontwikkeling 

van het plangebied acceptabel vinden.  

Het is aan het College van Burgemeester en Wethouders om de belangen van omwonenden af te 

wegen met het algemeen belang.  

Dit is de eindconclusie van het draagvlak wat uit het participatietraject is gekomen. De resultaten 

zijn opgehaald uit de twee informatieavonden, vier participatiesessies, het gesprek met de 

burgemeester en persoonlijke gesprekken. De resultaten van de participatiebijeenkomsten zijn 

samen te vatten als:  

Belangrijkste conclusie bij voorzieningen:  

1. Grote zorgen over de scholencapaciteit, sportverenigingen, speeltuinen en of het winkelcentrum 

het aan kan.  

2. Het liefst wordt dit plan zelfvoorzienend met voorzieningen op het eigen terrein met een school, 

medisch centrum etc. Zorg dat zelfvoorzienend zijn niet mogelijk is met zoveel bebouwing en de 

nodige parkeerplaatsen.  

Belangrijkste conclusie bij veiligheid:  

1. Grote angst voor massaliteit en gettovorming bij aantallen van 400.  

2. De huisvesting zal zorgen voor gevoel van onveiligheid, rondhangende jongeren en meer 

criminaliteit in de wijk.  

 

3. Belangrijkste conclusie bij ontwerp: 

4.  1. Het plan moet ingepast worden bij het landelijk karakter van de wijk, wat met deze 

aantallen onmogelijk is.  

5. 2. Er moet meer ruimte komen voor speeltuinen, groen en het landelijke karakter.  

 

Belangrijkste conclusie bij verkeer:  

1. Parkeren moet op het terrein zelf geregeld worden.  

2. Grote zorgen over de verkeersveiligheid en drukte op de weg. In de huidige situatie wordt al 

hard gereden, gebeuren er ongelukken en is het erg druk richting de voorzieningen.  

 

Het projectteam heeft het proces ervaren als erg moeizaam, mensen zijn boos, men ging veel 

in de weerstand en het werd soms zelfs onveilig. Mocht het plan door gaan op deze locatie, 

houdt dan rekening met:  

Met opmerkingen [AV1]: Hier ontbreekt de beschrijving 
wáár dit een samenvatting van is. Een beschrijving welke 
participatie met wie met welk doel is gehouden. 

Met opmerkingen [AV2]: 400 - 700 

Met opmerkingen [AV3]: vier 

Met opmerkingen [AV4]: of bij leegstand 

Met opmerkingen [AV5]: er leeft zorg bij bewoners over 
grote aantallen mensen uit verschillende doelgroepen, die 
hier niet lang willen wonen , dus constante wisselingen, 
waarbij 20% een rugzakje mag hebben, wat neerkomt op 80 
personen van 400 of 140 van 700 personen. 

Met opmerkingen [AV6]: De taak van 

Met opmerkingen [AV7]: Dit hoort een verslag te zijn van 
de participatie, daar horen geen andere data bij! Ook geen 
informatieavonden, ook geen publicaties, persoonlijke 
gesprekken, acties van omwonenden. Hou het 
participatieverslag zuiver! 

Met opmerkingen [AV8]: Grote aantallen mensen die op 
té kleine locatie worden opgehokt, waardoor het onmogelijk 
wordt te participeren in de samenleving of in te burgeren. 

Met opmerkingen [AV9]: 400 - 700 

Met opmerkingen [AV10]: En het soort woningen 

Met opmerkingen [AV11]: Conform de parkeerregels van 
de gemeente Soest 

Met opmerkingen [AV12]: Subjectieve opmerking.  



 

 

 

1. (Vertraging door) juridische bezwaarprocedures  

2. Tegenwerking bij de realisatie  

3. Risico’s bij de integratie binnen de wijk  

 

Geadviseerd wordt om in een vervolg te zorgen dat men een constante dialoog kan voeren, 

dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat de omgeving zich vrij voelt in het uiten van de 

belangen. Besteedt ook extra aandacht aan de integratie van deze groep in de wijk.  

 

Participatie rapport Participatie rapportage tijdelijke huisvesting Insingerstraat / Den 

Blieklaan  

Inleiding  

 

Aanleiding 

 Zoals in het haalbaarheidsonderzoek beschreven is, wil Nederland de ontheemden uit 

Oekraïne ruimhartig opvangen en bereidt zich daarop voor. Op 29 april 2022 heeft het 

Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet de gemeenten te vragen om 

50.000 opvangplekken te realiseren. Daarbij is al de aanvullende vraag bij de gemeenten 

terecht gekomen om 25.000 extra opvangplekken te realiseren voor 23 juni 2022.  

 

De gemeente Soest vangt momenteel (dd. 01-06-2022) 137 Oekraïense vluchtelingen op, van 

wie circa 50 in de gemeentelijk opvang en circa 80 bij particulieren thuis. De samenstelling van 

deze groep vluchtelingen zijn voornamelijk gebroken families en ziet er als volgt uit;  

• 8 maal 1-persoonshuishoudens  

• 17 maal 2-persoonshuishoudens  

• 16 maal 3-persoonshuishoudens  

• 8 maal 4-persoonshuishoudens  

• 3 maal 5-persoonshuishoudens 

Deze huishoudens zullen voor het eind van het jaar ergens anders moeten worden 

ondergebracht. De huidige gemeentelijke opvang loopt dan ten einde. En ook particulieren 

die Oekraïners opvangen kunnen dit niet lang meer volhouden. De noodzaak is dus groot om 

voor deze vluchtelingen tijdig een woning te kunnen realiseren waar ze voor langere termijn 

gehuisvest kunnen worden.  

 

Het Management Team (MT) heeft op 5 april de opdracht gegeven de haalbaarheid van het 

plaatsen van tussen de 150-200 verplaatsbare wooneenheden aan de Insingerstraat voor een 

periode van 3, 5 en 10 jaar voor de opvang van 400 Oekraïners te onderzoeken. De 

haalbaarheid dient onderzocht te worden in samenwerking met de Alliantie. De 

haalbaarheidsstudie van de locatie dient beoordeeld te worden op onder meer de 

fysieke/technische, juridische, financiële, ruimtelijke en verkeerskundige en milieu- en 

omgevingsaspecten.  

 

Doel participatie  

 

Met opmerkingen [AV13]: Vanwege de massaliteit 400 – 
700 mensen, vanwege de snelle wisselingen van bewoners, 
ontstaan risico’s dat men niet kan integreren.  

Met opmerkingen [AV14]: Een participatieonderzoek is 
niet beschreven in een haalbaarheidsonderzoek, tenzij in 
deze rapportage weergeven. 
Waarschijnlijk bedoelt u hier de Handreiking Opvang 
Oekraïners   

Met opmerkingen [AV15]: 50.000 : 25 VR = 2000 : 26 
gemeenten Utrecht = 79 mensen! De 25.00 extra plekken 
worden opgevangen door gemeenten naar draagkracht, 
conform opdracht Het Rijk 

Met opmerkingen [AV16]: Subjectieve opmerking. U 
geeft nergens weer dat particulieren hun taak niet 
aankunnen. Het is een bewuste keuze om mensen op te 
nemen en een enkele keer gaat het niet goed, maar het 
overgrote deel is zeer tevreden. 

Met opmerkingen [AV17]: 400 - 700 

Met opmerkingen [AV18]: Dit naar aanleiding van een 
brief van de Alliantie dat zij 200 flexwoningen over hadden, 
die zij aan 6 gemeenten aan hebben geboden, en wie het 
eerst komt het eerst maalt. De rapportage hiervan lag op 10 
maart al op het bureau. 



 

 

Het doel van de participatie bij het haalbaarheidsonderzoek is de belangen op te halen en het 

draagvlak te meten voor het plan waarnaar dit onderzoek wordt gedaan. Daarnaast wordt 

weergegeven welke ideeën, zorgen en andere wensen de omgeving heeft om het plan, bij 

gebleken haalbaarheid, beter te maken.  

 

Het haalbaarheidsonderzoek is veelomvattend en er is een hoge mate van maatschappelijk 

belang. Daarom is het uiterst belangrijk dat de omgeving betrokken wordt en is gekozen voor 

intensieve participatie bij het haalbaarheidsonderzoek. Omdat het participatie is bij een 

haalbaarheidsonderzoek, wordt binnen deze kaders geparticipeerd.  

 

Opzet rapport  

De gemeente is met inwoners in gesprek gegaan over de huisvesting van Oekraïense 

vluchtelingen aan de Insingerstraat. In dit participatierapport wordt feitelijk weergegeven wat 

is opgehaald tijdens de volledige participatie van het haalbaarheidsonderzoek om een zo 

objectief mogelijk beeld voor te leggen van wat de omgeving vindt en zou wensen bij 

gebleken haalbaarheid.   

 

Uit de eerste twee informatiebijeenkomsten en uit de reacties op de eerste bewonersbrief zijn 

alle onderwerpen van zorg van de omwonenden geanalyseerd. Deze zorgen hebben we 

kunnen groeperen in vier hoofdonderwerpen: voorzieningen, veiligheid, ontwerp en verkeer. 

Vervolgens zijn vier avonden georganiseerd om dieper in te kunnen gaan op deze 

onderwerpen door de zorgpunten en wat er geregeld moet worden voor een goede 

uitvoering te bespreken.  

 

Bewonersinitiatieven  

Naast de opdracht van participatie bij het haalbaarheidsonderzoek, zijn er meerdere 

initiatieven geweest van de bewoners die in dit hoofdstuk onder de aandacht gebracht 

worden. Hieronder wordt een beeld geschetst van wat er allemaal op dit vlak speelt.  

Traject met de raad  

De raad is vaak aanwezig geweest bij bijeenkomsten en is meermaals in contact geweest met 

de bewoners. Ook heeft de raad een brief aan de bewoners gestuurd (bijlage 1). Kerngroep en 

werkgroepen Sinds de eerste berichtgeving van 1 april is een kerngroep Whatsappgroep 

opgericht. Deze kerngroep heeft zich georganiseerd in zes werkgroepen met elk een 

voorzitter/leider van de groep. 

 Petitie https://petities.nl/petitions/geen-200-wooneenheden-op-het-weiland-insingerstraat-

denblieklaan?locale=nl Op de derde participatiebijeenkomst over het ontwerp is een uitdraai 

van de petitie overhandigd aan de omgevingsmanager (bijlage 2).  

Website Omwonenden hebben een website opgezet. Hier wordt alle informatie gedeeld 

omtrent het haalbaarheidsonderzoek, wat in de media verschijnt, de demonstraties en 

publicaties. https://www.insingerstraat.nl/  

(Social) media Facebook: Op Facebook is een pagina opgericht waar veel discussies op worden 

gevoerd. groep: https://www.facebook.com/stopwooneenhedenweilandinsingertraatsoest 

Soestercourant: De Soestercourant heeft verschillende artikelen geschreven over dit project: 

https://www.soestercourant.nl/zoek?q=Insingerstraat+oekrainers  

Met opmerkingen [AV19]: Dhr Metz heeft ambtenaren 
aangesteld die met 

Met opmerkingen [AV20]: Én andere doelgroepen 

Met opmerkingen [AV21]: Zéér onvolledige weergave. 
Aan het begin van de 2e participatieavond, toen er geen 
opnames gemaakt mochten worden in beeld en/of geluid, is 
verzocht om een betere weergave van de gesprekken dan in 
het verslag op de website van de gemeente van de 1e 
participatieavond. Het 2e verslag was echter nog veel 
summierder. Essenties van de vragen én van de antwoorden 
zijn hierdoor verloren gegaan! 

Met opmerkingen [AV22]: Van 20 april en 9 mei 

Met opmerkingen [AV23]: Bewonersinitiatieven maken 
geen deel uit van het participatieproces. En mocht U deze 
toch als zinvolle aanvulling willen noemen, dan was een 
bijlage een beter idee geweest. Daarnaast bent u onvolledig 
in uw vermeldingen. Er zijn namelijk ook persoonlijke en 
collectieve brieven gestuurd aan de gemeente.  

Met opmerkingen [AV24]: Enkele leden van de raad zijn 
aanwezig geweest, waarbij opgemerkt mag worden dat in de 
2e bijeenkomst deze raadsleden zich zeer incorrect en 
onprofessioneel hebben gedragen. 

https://www.insingerstraat.nl/
https://www.facebook.com/stopwooneenhedenweilandinsingertraatsoest


 

 

Radio Soest: - https://www.youtube.com/watch?v=RgBk5LoNHXE&t=116s - 

https://www.youtube.com/watch?v=gHQ0rVkELME&t=86s  

Gooi en Eemlander: Omwonenden Oekraïens wijkje boos over ’censuur en schijnparticipatie’ 

door gemeente Soest. ’Bewonersavond nu - op de valreep - online vanwege grimmige 

bijeenkomst’ https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220628_82453850  

’Geen flats van Metz’; Stille demonstratie omwonenden tegen bouw ’Oekraïens wijkje’ in Soest. 

Gemeenteraad komt met open brief aan bevolking 7 

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220428_40269730 Democratie in plaats van 

dictatuur? ’Alsof ik veertig jaar terug in de tijd ben gereisd, naar een communistische plek’ | 

opinie https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220507_23411047  

 

Belanghebbenden  

In de communicatiestrategie zijn de verschillende doelgroepen gespecificeerd. Dit zijn:  

- Gemeenteraad  

- Burgemeester, de portefeuillehouder Vluchtelingen 

- College van burgmeester & wethouders  

- Samenwerkingspartners  

- Gemeentelijke organisatie  

- Vluchtelingen uit Oekraïne –  

Vrijwilligers  

- Omwonenden locatie  

- Belangenorganisaties  

- Maatschappelijke organisaties  

- Media  

- Inwoners & ondernemers gemeente breed  

 

In bijlage 3 is een overzicht te vinden van de doelgroepen, hoe zij betrokken zouden moeten 

worden en met behulp van welke middelen.  

Binnen de communicatiestrategie is er gekozen om direct omwonenden van de potentiële 

locatie aan de Insingerstraat te benaderen. Zij kwamen door de reacties op de eerste 

berichtgeving van 1 april vooral onder de aandacht van de gemeente. De focus van het 

participatieproces is dan ook gelegd op omwoners van het weiland aan de Insingerstraat / den 

Blieklaan. Deze groep bestaat uit direct en indirect omwonenden. Omdat het weiland in een 

gebied ligt met veel scholen en sportvoorzieningen, zijn ook de maatschappelijke organisaties 

gevraagd om deel te nemen aan de participatie. Dit betekent dat een specifieke doelgroep, 

bestaande uit direct en indirect omwonenden en enkele ondernemers, heeft deelgenomen aan 

de participatie. In dit rapport staan dus alleen de belangen van die doelgroepen. Op 30 juni is 

eenmalig naar het perspectief van mensen uit Oekraïne gevraagd. Dit perspectief is ook 

opgenomen in het rapport. De stakeholders die hebben deelgenomen aan de 

participatiebijeenkomsten: - Direct en indirect omwonenden - Eén sportvereniging – enkele 

Raadsleden – Fractieassistenten. Sommige groepen zijn niet meegenomen in het 

(participatie)proces . Groepen die normaal gesproken wel aan bod komen in een volledige 

stakeholderanalyse. In een mogelijk vervolg wordt dan ook sterk aangeraden deze 

stakeholderanalyse uit te breiden en de verschillende perspectieven mee te nemen in de 

volledige planuitwerking voor een resultaat wat past binnen de huidige leefomgeving.  

Met opmerkingen [AV25]: In deze participatie komen 
niet al deze groepen naar voren. Vrijwilligers, 
belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers hebben niet deelgenomen, kunnen dus niet 
genoemd worden. 

Met opmerkingen [AV26]: Vooral omdat slechts enkele 
omwonenden een brief kregen op 1 april. Hoewel de 
burgemeester zich beroept op een bestand van 150 
adressen, zijn er slechts 46 specifiek genoemde 
huisnummers per brief geïnformeerd. En hoewel de 
burgemeester zegt de postbode niet in de hand te hebben 
en dat dáár iets fout gegaan zou zijn, heeft de gemeente zelf 
46 adressen geselecteerd, waar de gemeentelijke bode de 
brieven heeft bezorgd.  

Met opmerkingen [AV27]: Op advies van omwonenden. 
De scholen en sportorganisaties moesten het plan eveneens 
uit de krant vernemen. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHQ0rVkELME&t=86s
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220628_82453850
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220507_23411047


 

 

 Deze stakeholders zijn niet aan bod geweest binnen de participatie, maar wel belang hebben 

bij de haalbaarheid van dit project: 

 - Woningbouwverenigingen 

 - Pachter (wel gesproken en geïnformeerd)  

- Nood- en hulpdiensten  

- OV-organisaties  

- Mensen uit Oekraïne (we hebben wel een perspectief opgehaald op 30 juni)  

- Statushouders  

- Organisatie zorg Oekraïners  

- Vluchtelingenopvang  

- Noodopvang (bij particulieren, bijvoorbeeld gezinnen)  

- Starters/spoedzoekers  

- Winkeliers  

- Scholen (wel benaderd, maar geen reactie en nog geen welwillendheid in deze fase)  

 

Methode  

Communicatie- en participatiestrategie  

In de tweede week van april is aanvullend op de communicatiestrategie een 

participatiestrategie gemaakt (bijlage 4). Deze strategie is gemaakt na de eerste communicatie 

naar bewoners op 1 april 2022. De brief is niet bij iedereen aangekomen, waardoor niet alle 

direct omwonenden de brief hebben gekregen. Door de kaders en het tijdgebrek in dit 

haalbaarheidsonderzoek is gekozen voor een procesgerichte aanpak en het participatieproces 

verder vorm te geven in samenspraak met de omgeving. Later zal ingegaan worden op hoe dit 

proces zich heeft ontvouwen.  

 

Hoe is het uiteindelijk gegaan?  

Om tot een volledig resultaat te komen zijn verschillende methodes toegepast. Zo zijn er 

persoonlijke gesprekken gevoerd, is eerst ingezet op informeren d.m.v. 

informatiebijeenkomsten, het ophalen van grootste zorgen en is op basis van de opgehaalde 

informatie het participatietraject gestart. Daarnaast heeft de burgemeester twee radio 

interviews gegeven en zijn er persoonlijke gesprekken met zowel de omgevingsmanager als 

de burgemeester gevoerd. De informatie uit deze verschillende bronnen is bij elkaar gevoegd 

en integraal meegenomen in dit rapport.  

 

20 april Informatiebijeenkomst Raadzaal gemeentehuis  

9 mei Informatie- en participatiebijeenkomst Bedrijfsrestaurant gemeentehuis  

1 juni Participatie voorzieningen Stay Okay Soest  

8 juni Participatie veiligheid Stay Okay Soest  

23 juni Participatie ontwerp Stay Okay Soest  

28 juni Participatie verkeer Digitaal  

 

Op de eerste informatiebijeenkomst waren 120 personen aanwezig, de informatiebijeenkomst 

daarna 25 personen. Op de participatiebijeenkomsten verschilde de opkomst, maar was 

telkens een groep met kernleden aanwezig. Het begon met ongeveer 25 personen, werd al 

Met opmerkingen [AV28]: Vertegenwoordigers van de 
Alliantie waren meerdere malen aanwezig en hebben 
inbreng gehad. 

Met opmerkingen [AV29]: De brief is bewust niet aan 
iedereen gestuurd. 

Met opmerkingen [AV30]: Die Samenspraak hebben we 
dan toch even gemist. Het is met name bepaald door de 
gemeente hoe een en ander ingericht zou worden en is 
besproken. 

Met opmerkingen [AV31]: En waar staat dan de 
informatie, voortgekomen uit deze verschillende bronnen. 



snel meer en de derde bijeenkomst was drukbezocht door wel 60 personen. De laatste 

bijeenkomst is door 15 mensen online bezocht.  

De eerste bijeenkomst was een informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek. Aan 

de hand van alle ingezonden brieven, reacties op de eerste communicatie richting bewoners, is 

een informatiebijeenkomst voorbereid om de bewoners op de hoogte te brengen van het 

haalbaarheidsonderzoek, het proces daartoe en het proces wat zal volgen. Op de eerste 

informatiebijeenkomst waren 120 personen aanwezig, inclusief alle raadsleden. De 

informatiebijeenkomst werd geleid door de burgemeester. Online werd de bijeenkomst ook 

nog gevolgd door meerdere bewoners. Vervolgens is de volgende bijeenkomst gepland als 

eerste participatiebijeenkomst, om de grootste zorgen op te halen wat als input diende voor 

het verdere participatieproces.  

Deze (informatie)bijeenkomst bleek echter nodig te zijn voor meer informatie over het besluit 

en het haalbaarheidsonderzoek. Burgemeester Rob Metz nam het woord om deze vragen te 

beantwoorden en de projectleider beschreef het onderzoek. De deelnemers waren nog niet 

klaar voor participatie over het haalbaarheidsonderzoek, omdat ze het proces ervan ter 

discussie wilden stellen en gaven aan dat ze hun grootste zorgen niet op post-its wilden 

schrijven. Aan het projectteam werd gevraagd om hun huiswerk te doen en de grootste 

zorgen uit de ingezonden brieven en e-mails te halen. Zo is gekomen tot de vier 

hoofdonderwerpen van zorg: voorzieningen, veiligheid, ontwerp en verkeer. Tijdens deze 

avonden heeft men een toelichting gekregen van deskundigen op deze gebieden in deze 

onderwerpen en is aan de hand van inhoudelijke toelichting doorgevraagd naar de knelpunten 

en wensen. Na elke avond is geëvalueerd hoe het gegaan is, wat de sterke en minder sterke 

punten waren en hoe dit een volgende keer beter zouden kunnen. Ondanks dat er 

vooruitgang werd geboekt in het ophalen van de zorgen en wensen, is gebleken dat de 

bereidheid voor participatie steeds minder werd. Later in dit rapport meer hier over. Op basis 

van deze avonden en alles wat daaromheen binnen gekomen is, is het projectteam gestart met 

een rapportage van de participatie. Dat rapport ligt eerst voor bij de deelnemers om zo een 

reactie te vormen op onze weerlegging.  

Belang van een gemixte groep  

Omdat in dit participatieproces niet veel verschillende groepen zijn betrokken, is er binnen de 

totale groep een groep van actieve bewoners ontstaan die elke keer weer aanwezig was. Vanaf 

het begin was het wantrouwen van de groep groot en zijn veel emoties aanwezig geweest 

door het gevoelige onderwerp. Binnen deze groep werd de aanwezigheid van sommige 

mensen steeds prominenter. Hierdoor kleurde de bijeenkomsten vaker volledig naar deze 

dominant aanwezige deelnemers met een sterke mening. Zij claimden het podium en leken 

ook afspraken onderling te hebben gemaakt over wie wat zegt. Daardoor is onduidelijk of 

mensen met een andere mening de ruimte voelden, om ook deze kant van het verhaal te laten 

zien. Veel uitspraken zijn door een individu gedaan. Hierdoor ontstaat een vrij diffuus beeld 

van verschillende meningen en uitspraken, met soms zelfs tegensprekende uitspraken op één 

avond. Doordat de emotie groot was, was het niet mogelijk om door te vragen naar de kern 

van het argument. Er is er voor gekozen om de uitspraken zo concreet en feitelijk mogelijk 

weer te geven, waarbij sommige uitspraken gesteund werden door (het merendeel van) de 

groep. Ook zijn quotes van individuen toegevoegd wanneer deze uitspraken meerdere keren 

Met opmerkingen [AV32]: Het was een 
informatiebijeenkomst over de plannen van B&W om 150 – 
200 tijdelijke woningen te plaatsen voor 400 – 700 mensen 
en zéker niet over het haalbaarheidsonderzoek. 

Met opmerkingen [AV33]: Een aantal raadsleden. 
Overigens was de raad inmiddels ontbonden en de nieuwe 
raad nog niet geïnstalleerd.  

Met opmerkingen [AV34]: informatiebijeenkomst 

Met opmerkingen [AV35]: Omdat er geen antwoord 
kwam op de vragen vanuit de omwonenden 

Met opmerkingen [AV36]: Met en door wie? Niet 
staande de vergadering, en niet met omwonenden. 

Met opmerkingen [AV37]: Er werd nog steeds niet 
duidelijk waarop geparticipeerd kon worden. Was dat op de 
komst van Oekraïense vluchtelingen, het aantal, de 
woningen, de tijdsduur?  

Met opmerkingen [AV38]: Naar aanleiding van de zeer 
gebrekkige communicatie waarmee dit proces is gestart en 
vervolgd. Vragen direct gesteld, per mail of per brief, werden 
niet beantwoord. 

Met opmerkingen [AV39]: Wat kon ontstaan door 
gebrek aan gespreksleiding. 
Subjectieve opmerking! 

Met opmerkingen [AV40]: Ook zeer subjectief. Waaraan 
staaft U dit? 

Met opmerkingen [AV41]: Wederom gebrek aan 
gespreksleiding. 

Met opmerkingen [AV42]: Elke uitspraak wordt door een 
individu gedaan. Waar U op doelt is dat één persoon veel 
vragen had en dóórvroeg om een antwoord boven tafel te 
krijgen, wat óf niet gegeven wilde worden, óf men het 
antwoord niet op wist. Deze persoon heeft zich enorm 
verdiept in wetgeving en procedures en wist zodoende 
kennelijk méér dan aangestelde omgevingsambtenaar. 

Met opmerkingen [AV43]: Ieder individu heeft een eigen 
mening. 

Met opmerkingen [AV44]: Maar dit werd ook niet 
gegeven als er wél naar gevraagd werd. Overigens zijn ál 
deze punten in het 27 bladzijden tellend rapport niet terug 
te vinden. Er is dus niet terug te vinden wat de omwonenden 
hebben gezegd, ofschoon dit wel in een persoonlijke mail is 
toegezegd. 



 

 

zijn gedaan en opgemerkt. Niet alleen in de participatiebijeenkomsten maar ook in de 

persoonlijke gesprekken en de informatiebijeenkomsten.  

 

Kaders  

De participatie in dit haalbaarheidsonderzoek kent vrij heldere kaders, namelijk de kaders die 

gesteld worden door de onderzoeksvraag:  

Wat is de haalbaarheid van het plaatsen van tussen de 150-200 verplaatsbare wooneenheden 

aan de Insingerstraat voor een periode van 3, 5 en 10 jaar voor de opvang van 400 Oekraïners?  

et locatieonderzoek is door de gemeente uitgevoerd en heeft geleid  tot besluitvorming 

gekomen. Het besluit om het haalbaarheidsonderzoek te doen vormde het vertrekpunt van de 

communicatie. Doordat de communicatie is gestart bij het haalbaarheidsonderzoek, hebben 

de bewoners het idee hebben gekregen dat zij niet vanaf het beginnen hebben kunnen 

participeren. Dit heeft geleid tot veel wantrouwen in dit project vanaf het begin, niet alleen in 

de politieke keuze maar ook in de transparantie van de gemeente. Het is heel lastig gebleken 

om dit vertrouwen nog te krijgen. Ondanks herhaalde “duidelijke” communicatie over het 

proces en de vervolgstappen is dit vertrouwen steeds minder geworden.  

Deze kaders hebben invloed gehad op de participatie en de groep in zijn geheel. De bewoners 

hebben aangegeven dat zij zich gedwongen voelen om te participeren bij een plan waar zij 

niet mee in willen stemmen. Daarom is vaak gezegd dat ze eerst antwoord willen op de vragen 

over het voorafgaande proces en de communicatie, voordat ze willen participeren. Er is een 

groep die een andere onderzoeksvraag wilde en daarom niet wilde participeren. Er werden 

veel aannames over het plan gedaan, waarvan de omgeving dacht dat het al vast zou staan, 

wat de participatie ook moeilijker maakte. De bewoners wilden duidelijkheid over de toekomst 

na de Oekraïners en namen aan dat het 400 mensen met een rugzakje zouden zijn. Ook werd, 

ondanks uitleg , het proces niet altijd goed begrepen. Zo stond ook het ontwerp open voor 

opmerkingen, maar vond men dat de opbrengst van de andere avonden al verwerkt had 

moeten zijn, terwijl dit input is in voor aanpassing van het ontwerp na het 

haalbaarheidsonderzoek.  

 

De bereidheid voor een persoonlijk gesprek of participatie is in de loop van het proces steeds 

minder geworden. Aan het einde van het proces stonden vrij weinig mensen nog open voor 

een gesprek. Het gevoel dat je dan instemt met een plan waar je het in beginsel al zo mee 

oneens bent, werd steeds groter. Wat zorgde voor uitspraken als: “We willen het gewoon niet. 

Punt.”  

 

Ondanks de onwelwillendheid van de bewoners, zijn in vier avonden toch veel vragen maar 

ook zorgen en wensen opgehaald. Samen met de resultaten van de persoonlijke gesprekken 

en de brieven is tot een zo volledig mogelijke weergave gekomen van het belang van de 

omgeving.  

 

Resultaten: belangen  

In deze sectie wordt het belang van de omgeving weergegeven door de opgehaalde zorgen 

en wensen van de deelnemers. Daarnaast wordt een indicatie gegeven voor het draagvlak van 

de haalbaarheid van dit project.  

Met opmerkingen [AV45]: En waar zijn deze terug te 
vinden? 

Met opmerkingen [AV46]: Wat is de haalbaarheid van 
het plaatsen van 150 – 200 verplaatsbare wooneenheden 
aan de Insingerstraat voor een periode van 3, 5 en 10 jaar 
voor de opvang van 400 – 700 Oekraïners en andere 
doelgroepen bij leegstand.  

Met opmerkingen [AV47]: Door Brink en Boot in 
samenspraak met, of in opdracht van de gemeente en de 
Alliantie. 

Met opmerkingen [AV48]: Subjectieve opmerking. 

Met opmerkingen [AV49]: De vraag wat de haalbaarheid 
is. Er wordt slechts gewezen naar locatieonderzoek. Het is 
dus één kader. 

Met opmerkingen [AV50]: Er is door omwonenden geen 
aanname gedaan. Deze vragen zijn opgekomen door wat de 
heer Metz op 20 april heeft gezegd. (zie video). De heer Metz 
heeft genoemd dat hij 400  tot 700 Oekraïense vluchtelingen 
wilde opvangen en dat bij leegstand andere doelgroepen de 
woningen konden vullen. De vertegenwoordiger van de 
Alliantie heeft toegelicht dat de gemeente 20% van de 
woningen mag toewijzen aan mensen met een “rugzak”. 

Met opmerkingen [AV51]: De gebrekkige verslaglegging 
waardoor steeds opnieuw onduidelijkheid is ontstaan. 

Met opmerkingen [AV52]: Eigen conclusie. 

Met opmerkingen [AV53]: Subjectieve opmerking. 

Met opmerkingen [AV54]: Subjectieve opmerking. 
Er zijn immers wel veel vragen en opmerkingen opgehaald. 

Met opmerkingen [AV55]: Wat zijn de vragen, zorgen en 
wensen? Deze staan niet in de rapportage. Hoe kan men 
deze meenemen in de besluitvorming? 



 

 

Tijdens de bijeenkomsten kwamen herhaaldelijk onderwerpen terug die niet over het 

onderzoek gingen. In bijlage 5 een uitgebreid overzicht, met als samenvatting:  

- Wat is de politieke grondslag van dit plan?  

- Welke doelgroepen komen hier nu echt te wonen en waarom hebben we het daar nu niet 

over?  

- De omvang: zoveel mensen op elkaar willen wij niet  

- Waarom wordt de raad buiten spel gezet?  

- Wordt de kruimelregeling wel terecht gebruikt?  

- Er is geen transparantie en goede communicatie: schijnparticipatie 

 

Impressie participatiebijeenkomsten  

Om een impressie te geven van de vier participatiebijeenkomsten, is per bijeenkomst de sfeer 

beschreven. Goed om te vermelden is dat er naar mate het proces zich ontwikkelde er steeds 

meer vragen over het proces werden gesteld en veel wantrouwen tijdens de 

participatiebijeenkomsten werd geuit. Elke sessie leek dit meer te zijn en beperkte dit ook het 

doel om tot de zorgen en wensen te komen. De zorgen en vragen over het proces en het 

politieke besluit zijn ook meegenomen in de resultaten.  

 

Woensdag 1 juni: voorzieningen  

Het vragenvuur neemt in snelheid, maar ook in irritatie, aardig toe. Er is geroezemoes, 

geïrriteerde blikken. De doorgegeven wens dat we respectvol met elkaar omgaan en elkaar 

laten uitspreken, wordt niet altijd nageleefd. De tafel tegenover de omgevingsmanager is 

omringd door de meest mondige personen van de zaal die keer op keer interrumperen op 

inhoud/taal/emotie. Dat maakt de sfeer vaak wat grimmig, blijkt dat de ‘angel’ heel erg diep 

zit en deze er vanavond zeker niet uitgehaald gaat worden. Ondanks de beladen avond, zijn 

veel zorgen opgehaald en is er zelfs voorzichtig gezegd dat een korte termijn huisvesting met 

weinig aantallen haalbaar zou moeten zijn.  

 

 

Woensdag 8 juni: veiligheid  

Deze keer ging het over veiligheid en de adviseur veiligheid en de wijkagent leiden het 

gesprek. Er is gekozen om zo snel mogelijk inhoudelijke duiding te geven aan het onderwerp, 

omdat de sfeer de vorige keer beter werd na de inhoudelijke toelichting. Dit was een goede 

zet, want ondanks dat er wederom weer veel procesgerichte en politieke vragen gesteld 

werden, is er veel inbreng gekomen op het onderwerp verkeer veiligheid. Alle zorgen en 

wensen zijn te vinden in de onderstaande tabel.  

 

Donderdag 23 juni: ontwerp  

Dit was zoals te verwachten de meest intensieve avond met de grootste opkomst. Voor het 

ontwerp was veel belangstelling. Het was een warme avond. Hoewel het projectteam graag 

had gezien dat er deze avond constructieve feedback op het ontwerp kwam, zaken waar de 

architect echt iets mee kon, is dat niet/nauwelijks gelukt. De architect heeft de presentatie niet 

af kunnen maken en werd persoonlijk aangesproken op zijn kennis en kunde. Ook de 

projectleden werden persoonlijk aangesproken op hun integriteit en expertise. De bewoners 

waren sterk verenigd in hun gevoelens:  

Met opmerkingen [AV56]: Vinden wij niet verantwoord. 

Met opmerkingen [AV57]: Zeer subjectief! 

Met opmerkingen [AV58]: Maar er is nog steeds geen 
antwoord op geformuleerd. 

Met opmerkingen [AV59]: Wie waren er aanwezig vanuit 
de gemeente om informatie te geven? 

Met opmerkingen [AV60]: Subjectief. Dan zou U ook 
moeten vermelden dat U het eerste kwartier van Uw 
spreektijd alleen maar heeft staan kuchen. 

Met opmerkingen [AV61]: Subjectief. 

Met opmerkingen [AV62]: Dit waarschijnlijk omdat de 
inbreng van eerdere avonden niet is meegenomen. Het 
ontwerp was daarnaast weer anders dan in eerdere 
publicaties getoond én de architect maakte gretig gebruik 
van privé eigendom van een van de omwonenden. 

Met opmerkingen [AV63]: Wat niet zo gek is als je ziet 
dat een uitrit over jouw eigen terrein getekend is. 



 

 

▪ Ze waren boos, verdrietig, vol vragen waar ze maar geen antwoord op kregen  

▪ Ze zeiden wederom niks tegen Oekraïners te hebben maar wel tegen een commercieel 

bouwplan waarvan ze niet goed weten wie er de komende jaren komen wonen  

▪ Bewoners geven aan dat het de schuld van de gemeente is dat de avond zo loopt omdat dit 

een vorm van schijnparticipatie is.  

De gemeente draagt een tweeledige boodschap uit: enerzijds dat de woningen al besteld zijn, 

anderzijds dat een architect de plannen en woningen gaat uittekenen. Dit is tegenstrijdig en 

zaait verwarring. Het is zeker niet transparant. 

 

Opvallend was dat de bewoners aan de ene kant duidelijkheid wilden over de exacte invulling 

en het aantal m2 groen en verhard en aan de andere kant nog niet wilden praten over het 

ontwerp omdat ze dan het gevoel hebben dat ze er mee instemmen.  

 

Dinsdag 28 juni: verkeer  

Vanwege de verruwing van de bijeenkomsten is er voor gekozen om de laatste 

participatiebijeenkomst digitaal te doen. Dit heeft de gemeente de dag van te voren 

gecommuniceerd met de deelnemers. De reactie hierop was een stille demonstratie van een 

groot deel van de bewoners op het plein voor het gemeentehuis. Zij waren het niet eens met 

deze vorm van participatie. Bij de online participatiesessie waren ongeveer 15 mensen 

aanwezig. De bijeenkomst verliep goed en er werden veel inhoudelijke vragen gesteld over de 

verkeersveiligheid, parkeren en het gebruik van de wegen rondom voorzieningen. Veel  

vragen konden meteen worden beantwoord en er zijn zorgen en wensen opgehaald. Aan het 

eind werd de dagvoorzitter bedankt. Er werd wel geuit dat de bewoners het betreuren dat de 

sessie online moest plaatsvinden en dit liever fysiek hadden gedaan.  

 

Meer achtergrondinformatie  

Op de website https://www.soest.nl/huisvesting-insingerstraat-den-blieklaan is een volledig 

overzicht opgenomen van presentaties en verslagen van de bijeenkomsten. We verwijzen voor 

meer verslaglegging en achtergrondinformatie graag naar deze website.  

 

Zorgen en wensen  

Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende zorgen geuit. Vaak liepen de emoties hoog op en 

werd eerst het wantrouwen in de gemeente uitgesproken. Vervolgens kwamen er veel vragen 

over het waarom, de politieke beslissing en over de strategie van het proces. Mede door 

vakinhoudelijke ambtenaren uit te nodigen, is toch tot een overzicht van de zorgen die leven 

bij de omgeving gekomen. Met als hoofdbelangen:  

- Behoud van een veilige en rustige buurt (nu en in de toekomst), o.a. door het aantal 

bewoners klein te houden en een gemixte doelgroep  

- Behoud van het groene karakter van het weiland  

- Geen daling van woningprijs: daarom tijdelijke bebouwing van max 3 jaar  

 

Onderstaand een feitelijke weerlegging van de zorgen, onderbouwing en wensen.  

 

Zorgen onderbouwing wensen Aantallen en doelgroep  

Met opmerkingen [AV64]: Dit is overigens niet de 
ervaring van de aanwezigen. Niemand heeft zich bedreigd 
gevoeld, nóg heeft iemand een bedreiging geuit. Niemand is 
richting de gespreksvoerders gelopen. Een stemverheffing is 
niet hetzelfde als een bedreiging.  

Met opmerkingen [AV65]: ’s Avonds om 20.48 uur. 

Met opmerkingen [AV66]: Dit is een puntsgewijze 
verslaglegging, niet volledig. De verslaglegging van de 
bijeenkomst van 23 juni ontbreekt. 



 

 

Opbouw groep: samenstelling is onbekend en zorgen over dat het niet alleen Oekraïners 

zullen zijn 

onderbouwing  -Intens grote zorgen voor mijn kinderen als er alleenstaande mannen, GGD- 

patiënten, ex gedetineerden hier komen wonen. -Bij andere groepen dan Oekraïners, andere 

zorgen -Bij de doelgroep starters: 20% spoedzoekers is dan 80 mensen en dat is te veel 

mensen met een rugzakje  

-zoveel mensen met een rugzakje past niet onze landelijke omgeving  

Extra mensen in de wijk zorgt voor onveiligheid  

-Door Oekraïense mensen en andere doelgroepen op te vangen in deze kleine wijk, voel ik mij 

niet meer veilig. -Ik voel mij onveilig wb het grote aantal mensen  

-Snap niet dat de gemeente niet kiest voor meerdere locaties en spreiding  

Aantallen: 

Zorgen over het aantal van 400 - 700  

-Te veel mensen op een klein weiland.  

-Er komen veel te mensen met een enorme rugzak bij elkaar op 1 locatie. De rest van Soest 

heeft er  geen last van. Laten we het met zijn allen delen, dan verdelen we ook de stress.  

-Door de hoeveelheid mensen bij elkaar is de chaos niet meer te overzien. Omvang van 400 - 

700 is onbespreekbaar  

- Stoort dat bij het ontwerp weer een ander aantal wordt genoemd. Lijkt er op: hoeveel 

kunnen we er op kwijt?  

- Meerdere experts en instanties geven aan dat je beter kan spreiden en niet teveel mensen bij 

elkaar moet zetten. Kleinschaligheid is belangrijk. Zowel voor de bewoners als voor de 

omwonenden.  

- Geluidsoverlast door de 400 – 700 mensen op 1 plek  

Zorgen over gezinssamenstelling  

De eerste avond is deze zorg herhaaldelijk genoemd, grote zorg maar ook grote vraag waar 

de gezinnen uit zullen bestaan  

Beperkte capaciteit gemeente  

Kan de gemeente dit wel aan? Bredere capaciteit nodig, anders zitten wij met de gevolgen  

 

Veiligheid  

Een door boa’s beveiligde wijk  

-Mogelijke criminaliteit toename  

-onderbuikgevoel van onveiligheid wanneer dit plan wordt uitgevoerd  

Wensen  

Nu al een tekort aan BOA's en tekort aan politie. Meer zichtbaarheid politie. Samen een 

veiligheidsplan opstellen van te voren, niet pas na de meldingen.  

 

Angst voor gettovorming / trauma instituut  

Gevoel van onveiligheid door zoveel mensen met dezelfde problematiek op één plek. 

Massaliteit  

Insingerstraat wordt een soort COA zonder begeleiding. Het azc heeft er 400 en daar is ruimte 

en begeleiding. Op de Insingerstraat is geen COA aanwezig, moeten wij dat gaan doen?  

Wensen  

200 bewoners en geen 400 - 700. Goede begeleiding van de bewoners terwijl ze er wonen  

Met opmerkingen [AV67]: Bij de doelgroep: starters, 
spoedzoekers, asielzoekers en mensen met een rugzakje is 
20% van de laatst genoemde groep (80 mensen) teveel 

Met opmerkingen [AV68]: Moet je niet zó 
geconcentreerd bij elkaar zetten in héél kleine woonruimtes 
op een zeer klein terrein, waar ook nog veel mutaties zullen 
zijn. 

Met opmerkingen [AV69]: Een toename van 10% van de 
bevolking van de wijk, waarbij een grote groep gehuisvest 
wordt in een té kleine woning op een té kleine locatie zorgt 
voor onveiligheid van zowel de omwonenden als voor de 
toekomstige bewoners. 

Met opmerkingen [AV70]: In samenhang met de zeer 
kleine woonruimtes waar getraumatiseerde gezinnen dan 
moeten verblijven. 

Met opmerkingen [AV71]: Maar dat was volgens de 
ambtenaar veiligheid mevr. Van Loon niet mogelijk, omdat 
zij niet wist welke groepen mensen er zouden komen wonen. 

Met opmerkingen [AV72]: Angst dat Oekraïense 
bewoners niet los kunnen komen van hun trauma omdat er 
in zo’n grote groep altijd wel iemand is die dit onderwerp 
aansnijdt. 

Met opmerkingen [AV73]: Een soort AZC 



 

 

-Rust: mensen uit stresssituatie hebben rust nodig  

Rondhangende jongeren op grote schaal in 1 wijk  

Zoveel mensen op zo'n klein terrein. Veel hangjongen die daar komen wonen.  

Last van hangjongeren.  

Waar kunnen kinderen spelen, daar is geen ruimte voor.  

Wensen  

Zorg dat de jongeren een eigen plek hebben  

Mensenhandel  

Vooral ook gelegenheid voor in het donker  

Toename van overlast  

Hoe zorgen we ervoor dat de overlast niet toeneemt?  

Angst voor verkeer/ slecht zicht etc.  

Wensen  

Gezamenlijk met de gemeente nadenken over een veiligheidsplan voor het behouden van de 

veiligheid en hoe overlast te voorkomen  

Bang dat het zoals Smitsveen gaat zijn  

Smitsveen is een slechte wijk  

 

Bebouwing – woningen  

 

Niet genoeg voorzieningen in de wijk Overhees  

-Voorzieningen niveau is niet hoog genoeg: Te weinig bestaande speelplaatsen, niet genoeg 

sport mogelijkheid en de scholen zitten vol volgens de bewoners  

-ook zorg over dat er te weinig plek voor voorzieningen op het weiland zelf is, naast de 

bebouwing en parkeerplekken  

Wensen  

Geen voorzieningen gebruiken in de wijk, maar bouw voorzieningen op het weiland zelf. Zoals 

speelgelegenheden en leslokalen, BSO, parkeerplaatsen, medisch centrum.  

 

Verminderen van groen in de wijk: verlies van groene karakter  

Wensen  

Genoeg ruimte op het terrein zelf voor groen zodat het groene karakter blijft  

Doorstroom na deze tijdelijke bewoning niet mogelijk  

Wens: Meer beschikbare woningen in heel Soest  

De tijdelijke woonunits zijn te klein  

Onmenselijk om zo klein te wonen met een gezin. En dat geldt nog eens extra voor mensen 

met een trauma.  

Iedereen gaat naar buiten en de straat op  

Het zijn mensen in gehorige huizen, weinig ruimte. Dus ze gaan naar buiten. Bij het bos is 

geen verlichting (mag ook niet ecologisch gezien). Onveilig idee dat daar veel meer mensen 

wonen, gaan hangen  

Wensen 

Ruimte voor dagbesteding op het terrein zelf  

Zorgen over kwaliteit van kleine woningen  

Met opmerkingen [AV74]: Er zijn op dit moment al veel 
hangjongeren in de wijk. Door de donkere plekken is het 
aanlokkelijk om hier ook hangplekken te vinden. 

Met opmerkingen [AV75]: Hoort niet in deze categorie. 

Met opmerkingen [AV76]: Je kunt natuurlijk nooit stellen 
dat een wijk een slechte wijk is. In deze wijk zijn zeer veel 
verschillende culturen samengebracht, wat leidt tot situaties 
van cultuurverschil, onbegrip en onveiligheid. 

Met opmerkingen [AV77]: Dit punt is besproken bij 
bijeenkomst voorzieningen en veiligheid, hoort niet onder 
het kopje Bebouwing – Woningen. 

Met opmerkingen [AV78]: Door bebouwing gaat het 
groene karakter per direct verloren. 



 

 

Overal zie je 25m2 tot 50m2 staan, dit is veel te klein -bang dat het horrorflats worden zonder 

goede isolatie en ventilatie  

Geen respect voor de huidige leefomgeving – moet landelijk blijven  

-Dit is slechte landelijke inpassing van het plan – dit is ophokken  

-Bezorgd dat door alle bebouwing en parkeerplekken er geen groen meer over blijft.  

-Bang dat duurzaamheid en klimaatadaptie niet goed zal zijn  

Wensen  

Het weiland moet als uitgangspunt genomen worden - Veel groen, natuur en dieren op het 

weiland zelf tussen de woningen  

Zorgen over de uitstraling van de gebouwen  

We willen geen blokkendozen, daar wordt niemand gelukkig van. Zeker niet als je uit een 

stresssituatie komt  

 

Proces   

Zorgen over de looptijd van de huisvesting  

-3 jaar opvang is te overwegen, maar 5 en 10 jaar is te lang, 5 en 10 jaar is een no go  

-10 jaar is geen korte termijn, voor oudere mensen is 10 jaar niet kort Vanuit Oekraïners is het 

niet het verzoek om voor 10 jaar op te vangen  

Zorgen over het proces van haalbaarheidsonderzoek en participatie  

Deze participatievorm is niet de juiste – “door deze participatievorm hebben wij het idee dat 

we instemmen met een plan waar ik het niet mee eens ben”  

- Er is geen draagvlak en het wantrouwen wordt alleen maar groter.  

-Door de hoge tijdsdruk lijkt het alsof er geen tijd is voor echte participatie  

 

Verkeer  

Verkeersveiligheid in huidige situatie is al slecht  

Veel verkeer in 30 km wijk  

-wordt al hard gereden op rechte stukken Insingerstraat  

- veel bijna ongelukken met fietsende kinderen  

- onvoldoende snelheid vertragende maatregelen in de straat  

Zorg over toename verkeersdrukte (vooral bij scholen en sportvelden) en 

verkeersonveiligheid  

Door het toevoegen van 400 - 700 mensen komt er een enorme toename van drukte  

- bang voor geluidsoverlast van hard rijden  

-wat past er nog bij?  

Wensen 

Hoe wordt geborgd dat dit geen overlast gaat geven?  

- maak er een fietsstraat van -brede stoepen, fietspaden en drempels aanleggen  

-zorg voor goede handhaving  

Toename parkeerdrukte in straten rondom het weiland  

Komen de auto’s in mijn straat parkeren?  

Wensen  

Parkeren op eigen terrein  

 

Ontwerp  

Met opmerkingen [AV79]: Vanuit het Rijk. 
Even ter verduidelijking: korte termijn tot eind april begin 
mei, middellange termijn tot eind 2022, lange termijn is 3 
jaar. 

Met opmerkingen [AV80]: Is er geen tijd 



 

 

 

Onderstaand zijn de opmerkingen, zorgen en vragen over het schetsontwerp los beschreven. 

Deze opmerkingen zijn ook bij de ontwerper bekend en wanneer het plan haalbaar is 

gebleken, zal de uitwerking volgen en zullen onder meer deze punten ingepast worden. Ook 

zal de omgeving dan betrokken worden bij de vervolgstappen van de uitwerking richting een 

voorlopig ontwerp met daaropvolgend een definitief ontwerp.  

- Zorgen over privacy van woning aan Insingerstraat 9 – ramen kijken uit op 4 

nieuwbouwwoningen achter deze woning  

- -Hoeveel m2 onverhard is er? Wij willen de exacte cijfers weten. Waar hebben we het nou 

over? Afmetingen tussen de blokken – functies, welke komen er en past dat wel?   

- Dat het nog een schets is maakt het voor ons van nog minder belang om hier te zijn. Aan de 

andere kant: verbaasd over het feit dat er al een schetsontwerp is, terwijl er nog geen 

draagvlak is.  

- Is er genoeg plek voor de bewoners om buiten te zitten? En genoeg ruimte voor de kinderen 

om te spelen?  

- Geen verlichting aan de kant van de tuin/bomen: dat is goed maar tegelijkertijd is dat de 

ideale plek om voor jongeren te gaan hangen. Bang dat het heel onveilig wordt, een donkere 

zone.  

- Bang dat als dat speelterreinen worden het hangplekken worden, zelfde geldt voor de pleinen.  

- Bewoners vinden dat een voorwaarde moet zijn: het moet landelijk ingepast worden. De vraag 

die gesteld moet worden is dan: Hoeveel woningen zou je kunnen maken zodat je die 

landelijke karakteristiek behoudt?  

- Het grondwater moet worden doorgerekend, er is een risico tot hoogstaand water.  

 

Wens van vluchtelingen uit Oekraïne Op 30 juni is een bijeenkomst georganiseerd voor de mensen 

uit Oekraïne die in Soest wonen momenteel. 15 Oekraïense gezinnen die nu in gastgezinnen 

wonen hebben vragen gesteld over huisvesting en hun wens aangegeven. Allen hadden de wens 

om graag in Soest te blijven wonen, alleen dan wel zelfstandig. Sommigen hebben werk en geven 

aan huur te willen betalen maar zij weten niet hoe ze aan andere woonruimte komen.  

 

Draagvlak  

Er is weinig tot geen draagvlak onder de direct en indirect omwonenden.  

Uit bovenstaande zorgen en vragen blijkt dat er geen draagvlak is bij de deelnemers van de 

participatie voor de opdracht die gegeven is door het college. De hoofdredenen hiervoor zijn:  

- Het weiland is te klein voor 400 -700 mensen  

- Er is geen duidelijkheid over doelgroep: gedacht wordt dat het niet alleen voor Oekraïners zal 

zijn  

- Het weiland moet groen blijven  

Het plan past niet in de omgeving  

- Gemeente Soest zou niet zoveel vluchtelingen moeten opvangen  

- Bij andere doelgroepen: te veel mensen met een rugzakje op één plek  

- Zoveel mensen zal voor meer drukte en (verkeers)onveiligheid zorgen  

Ondanks de verdeeldheid en weerstand binnen de groep en het gebrek aan draagvlak voor het 

plan zoals het nu wordt onderzocht, lijkt er soms wat ruimte te zijn voor compromis. Meerdere 

mensen hebben gezegd niet tegen de komst van de huisvesting van Oekraïners te zijn maar wel 

tegen het volume en de termijn te zijn.  

Wanneer doorgevraagd werd over welke aantallen van mensen en woningen dan wel acceptabel 

waren, werd meerdere keren gesteld dat een duur van 3 jaar en het aantal van 200 Oekraïners 

Met opmerkingen [AV81]: Omwonenden 

Met opmerkingen [AV82]: Conform de richtlijnen van 
het Rijk. 

Met opmerkingen [AV83]: Het technisch onderzoek 
hiernaar is zeer summier. Gezien de toename van ernstige 
regen van voorzien omwonenden het onderlopen van 
omliggende woningen en straten. 

Met opmerkingen [AV84]: Is dit punt relevant voor een 
participatieondezoek gehouden onder omwonenden 
Insingerstraat en zijn omwonenden hierover op de hoogte 
gesteld? Gezien de wens van deze Oekraïners is de termijn 
van 3, 5 of 10 jaar helemaal niet in beeld. Ook niet de wens 
voor een flexwoning, maar een reguliere woning. 

Met opmerkingen [AV85]: De heer Metz heeft gezegd 
dat het  

Met opmerkingen [AV86]: Gezien de berekening van het 
Rijk is Soest verplicht 79 mensen op te vangen. Bij verhoging 
naar 75.000 plaatsen landelijk is dat voor Soest 115. Echter 
deze verhoging is naar draagvlak, de buurt heeft niet het 
draagvermogen zoveel mensen op te vangen, laat staan 400 
– 700. 

Met opmerkingen [AV87]: Er zijn veel vragen gesteld 
over het gebruik van bestaande leegstaande gebouwen 
binnen de gemeente Soest. Het Rijk adviseert leegstand te 
benutten en geschikt te maken voor gebruik. Hierbij mag 
gedoogd worden als het een andere functie betreft. De heer 
Metz heeft dit echter afgedaan als maatschappelijk te duur. 
Van bewijzen dat dit ook daadwerkelijk is onderzocht en 
berekend ontbreekt elk spoor. 

Met opmerkingen [AV88]: hoeveelheid 



 

 

acceptabel is. Ook moet het binnen het landelijk karakter ingepast worden. In de eerste 

participatiebijeenkomst werd gesproken van:  

- Een wens van maximaal 3 jaar  

- Voor puur en alleen Oekraïners 17  

- Geen flats  

Al snel werd het draagvlak hiervoor ook minder. Soms kwamen nog uitspraken als 50 woningen is 

nog wel acceptabel. Steeds vaker werd echter gezegd van dat men liever geen compromis sluit of 

toezeggingen doet, omdat dan voor hun gevoel ingestemd wordt met het plan. De verdeeldheid 

en boosheid werd groter, het wantrouwen in het proces werd groter en er werd geen draagvlak 

meer uitgesproken voor de huisvesting van Oekraïners. Laat staan andere doelgroepen.  

Later werd wel nog het draagvlak uitgesproken voor de spreiding van vluchtelingen over de hele 

gemeente Soest. Om het leed te delen maar ook om een grote groep bij elkaar te zetten te 

voorkomen. Volgens de bewoners zou gemeente Soest 115 vluchtelingen moeten opvangen en 

hier zou alleen draagvlak voor zijn als dit verspreid zou zijn over gemeente Soest.  

Bezwaar  

Gezien de bewoners meerdere keren hebben aangegeven dat zij in bezwaar zullen gaan en naar 

de rechter zullen stappen, is de kans op bezwaar procedures groot tot zeer groot als de gemeente 

overgaat tot een vergunningsaanvraag. Er is meerdere malen gesproken over advocaten in de mail 

en tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast heeft een advocaat gebeld om te kijken of al een zaak kon 

worden gemaakt. Daarbij is ook aangegeven dat de participatiebijeenkomsten opgenomen 

moesten worden, omdat vastlegging noodzakelijk is voor de advocaten van de bewoners. Dinsdag 

28 juni is een aangetekende mail met voorlopige zienswijze verstuurd naar de gemeente, waarin 

de bewoners hun voorlopige zienswijze nader specificeren.  

Conclusie  

Uit de gevoerde individuele gesprekken en de participatiebijeenkomsten blijkt dat bij direct 

omwonenden (veelal) het draagvlak voor de ontwikkeling van het plangebied voor de realisatie 

van tijdelijke verplaatsbare wooneenheden voor de huisvesting van gevluchte Oekraïners 

ontbreekt. Hoewel een groot aantal aspecten naar voren is gebracht, waar ook aandacht voor 

nodig is, is een groot deel van de weerstand te vatten in drie aspecten: 4. De aantallen 

wooneenheden en te huisvesten bewoners. Een lager aantal wooneenheden en te huisvesten 

bewoners leidt tot een verkleining van de weerstand bij de omwonenden. 5. De doelgroepen van 

bewoners na het vertrek van de gevluchte Oekraïners. Er leeft een zorg met betrekking tot 

toekomstige bewoners met ‘rugzakje’ (bijvoorbeeld psychische achtergrond of komende uit 

detentie) en bijvoorbeeld statushouders. Een concrete maximering van de verschillende 

doelgroepen binnen de sociale huur leidt tot een verkleining van de weerstand bij de 

omwonenden. 6. De duur dat de locatie in gebruik is voor tijdelijke woningbouw. Een kortere 

periode leidt tot minder weerstand bij de omwonenden dan een langere periode. Genoemde 

aspecten laten onverlet dat er ook omwonenden zijn die geen enkele ontwikkeling van het 

plangebied acceptabel vinden. Het is aan het College van Burgemeester en Wethouders om de 

belangen van omwonenden af te wegen met het algemeen belang. Dit is de eindconclusie van het 

draagvlak wat uit het participatietraject is gekomen. De resultaten zijn opgehaald uit de twee 

informatieavonden, vier participatiesessies, het gesprek met de burgemeester en persoonlijke 

gesprekken. De resultaten van de participatiebijeenkomsten zijn samen te vatten als: 18 

Belangrijkste conclusie bij voorzieningen: 3. Grote zorgen over de scholencapaciteit, 

sportverenigingen, speeltuinen en of het winkelcentrum het aan kan. 4. Het liefst wordt dit plan 

zelfvoorzienend met voorzieningen op het eigen terrein met een school, medisch centrum etc. 

Zorg dat zelfvoorzienend zijn niet mogelijk is met zoveel bebouwing en de nodige 

parkeerplaatsen. Belangrijkste conclusie bij veiligheid: 3. Grote angst voor massaliteit en 

gettovorming bij aantallen van 400. 4. De huisvesting zal zorgen voor gevoel van onveiligheid, 

rondhangende jongeren en meer criminaliteit in de wijk. Belangrijkste conclusie bij ontwerp: 3. Het 

plan moet ingepast worden bij het landelijk karakter van de wijk, wat met deze aantallen 

onmogelijk. 4. Er moet meer ruimte komen voor speeltuinen, groen en het landelijke karakter. 

Met opmerkingen [AV89]: op uitnodiging van de heer 
Metz. Op 20 april heeft hij tijdens de bijeenkomst 7 x gemeld 
dat we elkaar bij de rechter zullen treffen. 



 

 

Belangrijkste conclusie bij verkeer: 3. Parkeren moet op het terrein zelf geregeld worden. 4. Grote 

zorgen over de verkeersveiligheid en drukte op de weg. In de huidige situatie wordt al hard 

gereden, gebeuren er ongelukken en is het erg druk richting de voorzieningen. Het projectteam 

heeft het proces ervaren als erg moeizaam, mensen zijn boos, men ging veel in de weerstand en 

het werd soms zelfs onveilig. Mocht het plan door gaan op deze locatie, houdt dan rekening met: 

1. (Vertraging door) juridische bezwaarprocedures 2. Tegenwerking bij de realisatie 3. Risico’s bij 

de integratie binnen de wijk Geadviseerd wordt om in een vervolg te zorgen dat men een constant 

dialoog kan voeren, dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat de omgeving zich vrij voelt in het 

uiten van de belangen. Besteedt ook extra aandacht aan de integratie van deze groep in de wijk.  

Vervolgtraject  

Hoe zou het vervolgtraject er uit kunnen zien wanneer het project verder wordt uitgewerkt? Enkele 

belangrijke punten om mee te nemen in het omgevingsmanagement:  

1. Maak een uitgebreide stakeholderanalyse in combinatie met een issuematrix  

2. Stel samen met de aannemer een BLVC plan op (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 

communicatie) Participatie in het uitwerken van het ontwerp  

3. Betrek bewoners bij het ontwerpproces: buitenruimte, gemeenschappelijke ruimte en het groen  

4. Zorg voor een goede integratie van de bewoners en besteedt hier extra aandacht aan  

Om een goede strategie in een plan van aanpak voor de volgende fase op te stellen, is een 

uitgebreide stakeholderanalyse in combinatie met een issuematrix nodig. Door in kaart te brengen 

wie allemaal betrokken moeten worden, welke relatie ze hebben tot het project en hoe zij 

betrokken moeten  

worden is het verdere participatieproces goed voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast biedt 

dit ook de basis en structuur van een BLVC plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 

communicatie) dat gemaakt kan worden in de uitvoeringsfase. In dit plan worden de maatregelen, 

verantwoordelijkheden en afspraken beschreven en hoe de overlast op de omgeving kan worden 

beperkt.  

Participatie in het uitwerken van het ontwerp  

Er is aangegeven dat de belanghebbenden betrokken zullen worden wanneer het ontwerp wordt 

uitgewerkt na mogelijke haalbaarheid van het project. Onderstaand een aantal aanwijzingen voor 

het betrekken van bewoners.  

• Omliggende en belanghebbende bewoners betrekken bij het ontwerpproces, tijdens één of 

meerdere bewonersbijeenkomsten;  

• Er kan worden meegedacht over de inrichting van de buitenruimte, gemeenschappelijke ruimte 

en het groen;  

• Steek deze sessies op een zo creatief mogelijke manier in, maak het zo concreet en visueel 

mogelijk;  

• Van te voren kan worden gevraagd naar inspiratiebeelden van de bezoekers om zo de 

betrokkenen mee te nemen in het ontwerp;  

• Verschillende tools kunnen worden ingezet om het ontwerpproces te ondersteunen, zoals 

wellicht de website denkmeeover.nl.  

Sociale betrokkenheid bij ingebruikname  

Om een goede leefomgeving te waarborgen is de verbinding tussen bestaande bewoners en de 

nieuwe bewoners van groot belang. Bestaande bewoners kunnen actief gevraagd worden op de 

juiste momenten hoe zij de nieuwe bewoners zich thuis kunnen laten voelen in hun nieuwe 

leefomgeving. Hierbij is initiatief van de huidige bewoners uit de directe omgeving van grote 

waarde. Dit vergt een goede aanpak van het omgevingsmanagement, het opbouwen van een 

netwerk van actieve bewoners, de verbinding leggen en samen activiteiten organiseren. Dit kan 

ook heel goed met behulp van participatietools en een externe partij die hierin is gespecialiseerd. 

Tijdens het opzetten van het participatieproces zullen de verschillende mogelijkheden worden 

verkend en vastgesteld welke zullen worden gebruikt.  

Bijlagen  

Bijlage 1. Brief van de raad aan bewoners  

Met opmerkingen [AV90]: Dit is een herhaling van de 
eerste 3 pagina’s zie opmerkingen daar. 

Met opmerkingen [AV91]: Dit is een onmogelijke zaak bij 
400 – 700 nieuwe bewoners. 

Met opmerkingen [AV92]: Een omgevingsmanager met 
ervaring die toegerust is om dergelijk grote projecten te 
begeleiden. 



 

 

Open brief van de gemeenteraad Soest  

Beste inwoners van de gemeente Soest, beste bewoners van de wijk Overhees, De mogelijke 

opvang van Oekraïense vluchtelingen op de hoek Insingerstraat/Den Blieklaan heeft veel stof doen 

opwaaien. Wij als gemeenteraad zien dat er veel draagvlak en begrip is voor het opvangen van 

vluchtelingen uit Oekraïne. U ziet net als wij de noodzaak voor het bieden van onderdak aan 

mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.  

Maar ook zien wij dat u zorgen heeft over de locatie die nu voor onderzoek voor ligt. We hebben 

in de bewonersbijeenkomst van woensdag 20 april geluisterd naar uw zorgen over het verlies van 

groen en natuur, de verkeersveiligheid en of de wijk in staat is om grote aantallen mensen op te 

vangen. Wij zien ook 20 dat sommigen van u niet gelukkig zijn met de manier waarop er met u is 

gecommuniceerd. Ook dat begrijpen we.  

Wat kan de gemeenteraad doen?  

Het aanwijzen van een tijdelijke locatie voor noodopvang is een bevoegdheid van het college van 

Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad gaat daar niet over. Wel hebben wij als 

gemeenteraad een aantal mogelijkheden om mee te praten over het vervolg van dit traject. Als 

volksvertegenwoordigers van de gemeente Soest zien we dat sommige inwoners zich niet goed 

betrokken voelen bij de locatiekeuze voor vluchtelingenopvang en meer duidelijkheid willen over 

hoe die keuze is gemaakt. Wij willen graag dat mensen zich wél gehoord voelen – en betrokken 

worden - bij de resterende keuzes rondom de vluchtelingenopvang op de hoek van de 

Insingerstraat/Den Blieklaan. Wij volgen deze komende periode hoe deze afwegingen worden 

gemaakt. We letten daarbij bijvoorbeeld op het aantal vluchtelingen, de duur van de opvang en 

het type bebouwing.  

Ons doel als gemeenteraad van Soest is dus tweeledig. We moeten én willen een veilige haven 

bieden voor de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. We hebben vlak voor de verkiezingen dan ook 

een oproep aan het college gedaan om actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit 

dit oorlogsgebied in de gemeente Soest op te vangen. We willen ook uw zorgen erkennen en u 

betrekken bij de beslissingen die voorliggen. Dat is ook voor ons een hele worsteling.  

Wij staan graag open voor uw signalen. Schroom niet om die met ons te delen. U kunt ons 

bereiken via griffie@soest.nl. Verder kunt u onze emailadressen vinden op de website van de 

gemeenteraad: soest.nl/gemeenteraad.  

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Soest  

Karin Scholten (Soest2002), Jan Paauw (GGS), Liesa van Aalst (VVD), Ties de Ruijter (GroenLinks), 

Gerben Stormbroek (POS), Ad Witlox (PvdA), Tineke Flinterman (D66), Margriet Walraven (CU-

SGP), Peter Lucas (CDA) en Johan Baks (BBS). 21  

Bijlage 2. Petitie inwoners Soest  

Bijlage 3. Doelgroepen inventarisatie  

Doelgroep Content Kanaal Middel Het college van B&W Informeren over de resultaten van het 

haalbaarheidsonder zoek • collegevoorstel Gemeenteraad Informeren over laatste ontwikkelingen 

over de opvang van vluchtelingen • e-mail • Wekelijkse update nieuwsbrief Gemeentelijke 

organisatie Informeren over crisisorganisatie (wie doet wat); • iSoest • e-mail • Schriftelijke 

updates, hiervoor wordt de 22 Doelgroep Content Kanaal Middel stand van zaken opvang 

vluchtelingen; lijn die we inslaan als organisatie; wat dit betekent voor jouw werk • 

teamoverleggen/we ekstarts • plenaire bijeenkomst raadsnieuwsbrief als basis gebruikt. • Korte 

video’s Vluchtelingen Warm welkom in onze gemeente; informeren over regelingen; belang van 

inschrijven; informatie over verblijfsduur en hulp; wegwijs worden in de gemeente • persoonlijk 

contact (intake) • aan de balie gemeentehuis • website gemeente Soest • contact met vrijwilligers 

(?) • Welkomstpakket met niet alleen eten, maar ook informatie en welkom heten in onze 

gemeente • Inschrijfformulier bij balie met evt. ook extra informatiefolders ui het welkomstpakket • 

Engelstalige informatie op de website van gemeente Soest over opvang en regeling vluchtelingen 

• Wegwijs maken in de gemeente (met vrijwilligers, rondleidingen e.d./in groepen of per gezin?) 

Vrijwilligers Wil je vrijwilliger worden (we hebben ze nodig); wat kun je doen om te helpen?; waar 

kun je je aanmelden Wat als je een vluchtelingen in huis hebt; wat moet je dan regelen en weten? 

Met opmerkingen [AV93]: Volgens welke wet is dit het 
geval? 



 

 

Waardering voor vrijwilligers: hard nodig en mooi wat jullie doen • Website soest.nl • Social media 

• Website vrijwilligerscentrale • Ledborden bij toegangswegen • Advertentie huisaan-huiseditie 

Soester Courant • FAQs op de website actueel houden • Social posts met duidelijke informatie • 

Social posts met waardering • Misschien zelf een bedankje/bedankwo ord? • Ledbord met 

‘Gemeente Soest bedankt alle vrijwilligers!’ Omwonenden GOO Er komt een opvanglocatie; waar 

komt die; waarom komt die • Persoonlijke communicatie (brieven, • We versturen 

bewonersbrieven (ter informatie en 23 Doelgroep Content Kanaal Middel er; voor hoeveel mensen; 

voor hoelang; waarom hier en niet een andere oplossing; wat gebeurt er als de vluchtelingen weg 

zijn; waar heb ik nog invloed op; waar kan ik terecht bij overlast/problemen ; et cetera 

bijeenkomsten, spreekuren, gesprek) • Media als uitnodiging bijeenkomst) > we kunnen zelfs QR-

code naar persoonlijke video van de burgemeester hierin opnemen, zodat het echt wat 

persoonlijker is dan alleen een brief. • Het doel van bewonersbijeenkom sten moet van te voren 

duidelijk zijn (informeren, participeren of allebei) • We organiseren (participatie)bijeenk omsten 

met een onafhankelijke gespreksleider (afhankelijk van tijdspad, kunnen er meerdere 

bijeenkomsten worden georganiseerd) • We delen persberichten (we zorgen ervoor dat we eerst 

de bewoners inlichten, en dan pas de pers) • Gesprekken met omgevingsmanager 

Belanghebbenden Informeren over opvanglocatie; wat dit voor hen betekent; wat er van hen 

wordt verwacht; relatie met de gemeente • Persoonlijke communicatie • Telefonisch • E-mail • 

(Voor)gesprek • Uitnodigen op bijeenkomst Belangen/maatschapp elijke organisaties Wat kunnen 

jullie betekenen? • Persoonlijke communicatie Media Laatste ontwikkelingen • Persbericht(en) • 

Persgesprek • Evt. rondleiding pers op betreffende locatie(s) Inwoners & ondernemers 

gemeentebreed Informeren over opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente • 

Pers • Social media • Website soest.nl • We versturen persbericht(en) • Zorgen voor updates op 

pagina gemeentenieuws 24 Doelgroep Content Kanaal Middel • Informeren inwoners voor de 

eerste keer (eenmalig) met een huis-aan-huisbrief aan alle huishoudens • Video van Rob aan hele 

gemeente • Houden onze website up-to-date • Delen posts via social media  

Bijlage 4. Communicatie en participatiestrategie  

Communicatie  

De hoofdoelen van de communicatie zijn de nadelige gevolgen van de crisis zoveel mogelijk 

beperken door de vluchtelingen een goede plek te geven en het voorkomen en verminderen van 

maatschappelijke onrust. Dit doen we door enerzijds de omgeving zo goed mogelijk te informeren 

en anderzijds de omgeving te betrekken. Doormiddel van heldere en transparante communicatie 

doen we dit door te informeren, betekenisgeving te creëren en door de omgeving te betrekken bij 

het proces.  

De hoofd uitgangspunten van de communicatie zijn:  

• We zijn open, eerlijk en duidelijk. Hoe concreter, hoe beter;  

• We communiceren op een persoonlijke wijze;  

• We zorgen voor tijdige communicatie in de juiste volgorde;  

• Er zijn vaste aanspreekpunten en plekken waar de omgeving terecht kan;  

• Er is aandacht voor het belang van opvang en de situatie in Oekraïne;  

• Er is aandacht voor belangen die indirect samenhangen met de opvang van vluchtelingen 

(leefbaarheid in de wijken, woningnood, inflatie, sociale cohesie en dergelijke);  

Daarnaast zijn we altijd empathisch, tonen we begrip en luisteren we goed, zijn we terughoudend 

met het in beeld brengen van vluchtelingen en gebruiken we stockbeelden of algemene beelden.  

Oorspronkelijke planning voor communicatie  

1. Raad informeren laatste stand van zaken;  

2. Collega’s informeren (ook over opbouw crisisorganisatie en verantwoordelijkheden);  

3. Website en informatie up-to-date houden – continue;  

4. Pers inlichten over laatste ontwikkelingen - continue, persgesprek;  

5. URGENT Warm welkom voor Oekraïense vluchtelingen met welkomstpakket (verder uitbreiden 

met relevante informatie);  

6. Informeren en betrekken omwonenden locatie(s) die we op het oog hebben;  

Met opmerkingen [AV94]: Hier is dus sprake van een 
Gemeentelijke Opvang Oekraïners waarmee de gemeente 
dus zelf uitsluit dat er andere doelgroepen in gehuisvest 
kunnen worden. 

Met opmerkingen [AV95]: Gezien het feit dat op 20 april 
de heer Metz 23 keer een uitspraak heeft gedaan die 
bezijden de waarheid ligt hebben wij hier geen vertrouwen 
in. 



 

 

7. Informeren en betrekken belanghebbenden (eigenaren/pachters) locatie(s) die we op het oog 

hebben;  

8. Na besluitvorming daarover huis-aan-huis verspreiden (eenmalig).  

Participatie  

Naast de transparante communicatie is participatie ook een wezenlijk deel van deze opgave. Er is 

echter niet overal en op elk moment ruimte voor participatie, dus duidelijke kaders stellen is van 

belang. We zoeken de ruimte op die er is om de belanghebbenden en vooral de bewoners uit de 

directe omgeving te betrekken en zullen ook duidelijk aangeven welke ruimte er niet is. Duidelijke 

kaders geven richting en structuur, maar geven ook aan waar de ruimte en vrijheid ligt om juist 

wel te kunnen participeren. Het hoofddoel van de participatie is 25 acceptatie en draagvlak 

creëren en vooral voor een goede verbinding zorgen tussen de huidige en nieuwe bewoners. Dit 

participatieproces wordt met de omgeving verder uitgewerkt.  

Om het participatieproces goed te laten verlopen is het van belang om de middelen en organisatie 

goed op orde te hebben. De omgevingsmanager is het directe aanspreekpunt, hierbij hoort een 

algemeen emailadres: oekraine@soest.nl en is de omgevingsmanager voor belanghebbenden ook 

telefonisch bereikbaar. Daarnaast worden een inloopspreekuur, een nieuwsbrief en een website 

opgezet. Regelmatig worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd met een duidelijk doel en 

wordt teruggekoppeld wat we doen met de reacties, vragen en participatie.  

Participatie in het ontwerpproces  

Er is al aangegeven dat de bewoners betrokken worden bij het ontwerp. Dit houdt in:  

• Omliggende en belanghebbende bewoners worden betrokken bij het ontwerpproces, dit zal 

tijdens een of meerdere bewonersbijeenkomsten gebeuren;  

• Er kan worden meegedacht over de inrichting van de buitenruimte en het groen;  

• Deze participatiesessies worden op een creatieve manier ingestoken, zo concreet en visueel 

mogelijk;  

• Van te voren kan worden gevraagd naar inspiratiebeelden van de bezoekers om zo de 

betrokkenen mee te nemen in het ontwerp;  

• Andere tools kunnen worden ingezet om het ontwerpproces te ondersteunen en te voorzien van 

bruikbare content, zoals wellicht de website denkmeeover.nl.  

Sociale betrokkenheid  

Om een goede leefomgeving te waarborgen is de verbinding tussen bestaande bewoners en de 

nieuwe bewoners van groot belang. We zullen de bestaande bewoners actief gaan vragen op de 

juiste momenten hoe zij de nieuwe bewoners zich thuis kunnen laten voelen in hun nieuwe 

leefomgeving. Hierbij is initiatief van de huidige bewoners uit de directe omgeving van grote 

waarde. Dit vergt een goede aanpak van het omgevingsmanagement, het opbouwen van een 

netwerk van actieve bewoners, de verbinding leggen en samen activiteiten organiseren. Dit kan 

ook heel goed met behulp van participatietools en een externe partij die hierin is gespecialiseerd. 

Tijdens het opzetten van het participatieproces zullen de verschillende mogelijkheden worden 

verkend en vastgesteld welke zullen worden gebruikt.  

Planning voor participatie:  

• Participatiestrategie uitwerken, intern in samenwerking met het projectteam en de 

communicatiespecialisten;  

• Participatieproces opstellen gezamenlijk met de omgeving: in de week van 9 mei d.m.v. een 

bewonersbijeenkomst;  

• Nieuwsbrief voorbereiden en (naar verwachting tweewekelijks) uitsturen;  

• Website opzetten; • Spreekuur in gang zetten in juni;  

• Persoonlijke kennismakingsgesprekken voeren;  

• Verschillende tools verkennen en bespreken welke te gaan gebruiken.  

Rollen en verantwoordelijkheden  

In het kernteam zit tenminste één communicatieadviseur en een omgevingsmanager. Dat kan 

worden uitgebreid als dat nodig is. Ook de bestuursadviseur communicatie is daarnaast betrokken. 

De omgevingsmanager is het directe aanspreekpunt voor de verschillende belanghebbenden en 

Met opmerkingen [AV96]: Belofte maakt schuld. 

Met opmerkingen [AV97]: Zie opmerkingen bladzijde 19 



 

 

de bewoners uit de directe omgeving. Tevens is de omgevingsmanager verantwoordelijk voor het 

coördineren van de participatie. De communicatieadviseur en de omgevingsmanager werken nauw 

samen en zorgen gezamenlijk voor de communicatie en participatie strategie. Voor de uitvoering 

van de verschillende middelen is administratieve ondersteuning van belang.  

Uitgevoerd van de participatieplanning:  

• Participatiestrategie uitgewerkt in samenwerking met de communicatiespecialist   

• Participatieproces opgesteld aan de hand van de input op de bewonersbijeenkomst van 9 mei: 

verzoek gekregen om ons ‘huiswerk’ te doen en op basis van alle zorgen uit de brieven zijn de vier 

onderwerpen gekozen  

• Vier participatiebijeenkomsten opgezet  

• Website opgezet – actueel gehouden, vragen beantwoord en verslag gelegd van de 

bijeenkomsten  

• Nieuwsbrief één keer uitgestuurd  

• Drie persoonlijke gesprekken gevoerd  

Bijlage 5. Vragen/opmerkingen/zorgen over de politiek en het proces  

Veel van deze vragen zijn al aan bod gekomen tijdens het gesprek met de burgemeester op 29 

juni.  

Hierbij nog een overzicht van de vragen die bij de bewoners spelen wat betreft het politieke 

besluit en het proces.  

Politiek en proces  

Men wil de politieke grondslag weten  

-Wat is precies de politieke grondslag van dit plan? De basis ontbreekt.  

-Waarom kunnen wij onze vragen niet aan het college zelf stellen?  

Wanneer mag de gemeenteraad iets vinden en wanneer horen wij daar over?  

-De gemeenteraad is buiten spel gezet  

-Wanneer gaat het college luisteren naar de raad?  

Heeft het projectteam verstand van wat de impact is van dit plan?  

-Er zijn niet de juiste experts ingehuurd. Jullie hebben geen verstand van de enorme sociale impact 

van 400 mensen met een rugzakje hier neerzetten.  

-Wordt er nog een onderzoek gestart naar de sociale impact?  

Waarom hebben we het niet van te voren over de doelgroepen?  

In hoeverre wordt het als tijdelijk gezien wanneer er zoveel gegraven gaat worden en ingericht gaat 

worden?  

Hoe zou dit kunnen worden hersteld?  

Hoe zit het met de vergunningsaanvraag en wat doet de gemeente als er in bezwaar gegaan wordt?  

Dit zal tot vertraging zorgen.  

Hoe wordt omgegaan met de waardedaling van de woningen in de buurt?  

Kan er gebruik worden gemaakt van planschaderegeling? Wordt daar ook rekening mee 

gehouden in de financiële doorrekening?  

Waarom niet gelijk naar een locatie kijken waar permanente woningbouw mogelijk is?  

Is dat niet veel duurzamer? De huidige contracten van de opvang van vluchtelingen lopen tot 

einde van het jaar. Kunnen die niet worden verlengd, zodat er meer tijd is om het proces voor 

permanente woningen zorgvuldiger te laten verlopen?  

Vluchtelingendoelstelling gemeente  

Waarom vangt Soest dit aantal vluchtelingen op en waarop is deze keuze gebaseerd?  

Graag hadden bewoners samen gesproken over wat we als Soest moeten doen binnen dit 

vraagstuk en hoe we dat samen gaan aanpakken. 

Hoeveel Oekraïners moeten we huisvesten in Soest? Kan dat bevestigd worden? Kan de raad dit op 

zich nemen?  

Knelpunt: over hoeveel mensen opvangen hebben we het nou?  

Kruimelregeling Vrees dat de kruimelregeling gebruikt gaat worden om na 10 jaar permanent 

bestemmingsplan procedure in gang te zetten.  

Met opmerkingen [AV98]: Door alle vragen uit te 
werken, uitgesproken op de participatieavonden, kunnen 
alle betrokkenen zich een beeld vormen van wat er 
daadwerkelijk is gezegd en hoe het bedoeld is binnen de 
context. Deze beeldvorming is van wezenlijk belang bij het 
nemen van het besluit. 



 

 

“Wordt in het haalbaarheidsonderzoek meegenomen hoe gewaarborgd kan worden dat er geen 

permanente bestemming komt op het weiland?”  

Participatieproces  

Veel opmerkingen over het participatieproces. Wordt meermaals gesproken van schijnparticipatie.  

-Ook vragen de bewoners zich af hoe de gemeente naar draagvlak kijkt en hoe het participatie 

rapport wordt meegewogen in het besluit. -De bewoners willen dat het college, de 

verantwoordelijke, aanwezig was geweest bij de participatiebijeenkomsten.  

Summiere verslaglegging  

Men vindt dat er te summier verslag wordt gelegd en zou liever een woordelijk verslag willen. (met 

name voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn en voor de advocaten) 

 

ONZE Conclusie: 

Het participatieonderzoek heeft zich gericht op de komst van Oekraïense vluchtelingen. Door de 

heer Metz is en verschillende medewerkers vanuit de gemeente is meerdere malen gezegd dat het 

niet mogelijk is om daadwerkelijk uit te gaan van uitsluitend deze groep, maar dat verschillende 

groepengebruik zullen gaan maken van de woonunits. Het aangenomen aantal bewoners is veel te 

hoog. Het is de grote vraag of het weiland na deze bebouwing ooit nog in oorspronkelijke staat 

terug gebracht kan worden. Als de onderzoeksvraag dan luidt: “wat is de haalbaarheid van het 

plaatsen van tussen de 150 – 200 verplaatsbare wooneenheden aan de Insingerstraat voor een 

periode van 3, 5 en 10 jaar voor de opvang van 400 Oekraïners?” dan is het antwoord daarop: 

Nee, dat is niet haalbaar. 

Een participatieproces dient een volledig beeld te geven van de zorgen, de belangen en de 

wensen van de betrokken partijen. Echter, in het verslag wordt al vermeld dat niet alle 

doelgroepen in dit traject betrokken zijn, dat er tijdgebrek is voor het participatietraject en dat niet 

alle doelgroepen in dit traject zijn meegenomen.  

Aan de randvoorwaarden voor een goede participatie wordt niet voldaan. Op deze manier is er 

geen transparantie. (zie ook het document van de Rijksoverheid “Aan de slag met de 

omgevingswet”). 

Tijdens de participatiebijeenkomsten heerste over het algemeen sterk de indruk dat de leiders van 

deze bijeenkomsten niet op de hoogte waren van alle facetten van dit onderwerp, noch van de 

wijze waarop participatie dient te worden gevoerd. Hoe vragen, opmerkingen en zorgen uit het 

publiek zouden worden meegenomen in de besluitvorming is tot op de dag van vandaag 

onduidelijk. 

Ons inziens maken de aangehaalde persoonlijke gesprekken, interviews, gesprek met Oekraïners 

geen deel uit van dit proces. Er is ook geen vastlegging van deze gesprekken dus de rol hiervan is 

onmogelijk vast te stellen. Bovendien is te constateren dat in de verslaglegging veel persoonlijke, 

subjectieve uitspraken zijn gedaan. Dit maakt dat het geen objectief rapport is.  

In het hele proces valt ons op dat de Alliantie een onevenredig grote rol inneemt. 

Dat dankbaar gebruik wordt gemaakt van Oekraïense vluchtelingen als haakje om een 

verstedelijkingsproject aan te hangen, dat haalt de onderzoeksvraag volledig onderuit.  

De technische onderzoeken zijn zeer vluchtig en onzorgvuldig gedaan, terwijl er voor de sociale 

aspecten van dit plan en de ruimtelijke inpassing geen onderzoeken zijn gedaan. De gevolgen 

hiervan zijn niet te overzien. De gemeente Soest draagt hier de volledige verantwoordelijkheid 

voor. 

 

Bovendien barst het van de taalfouten. 

Gaarne zijn wij bereid een en ander nader aan u toe te lichten, uw uitnodiging zien wij met 

belangstelling tegemoet, 

 

 


