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Kop: Ondoordachte noodplannen in de Gemeente Soest 
 
Wat leek op een misplaatste grap, bleek toch echt de waarheid. Gemeente Soest wist ons rustige 
wijkje op 1 april op te schrikken met de mededeling dat een idyllisch weilandje met koeien en kikkers 
plaats moet maken voor 200 noodopvang wooneenheden voor maar liefst 600-800 vluchtelingen. 
Ons mooie weilandje die door onze gemeente als braakliggend terrein wordt omschreven. Een grap 
dachten wij als buurtbewoners. Want de communicatie van de Gemeente Soest liet te wensen over. 
Slechts enkele omwonenden van het weiland kregen een brief van de gemeente. De rest van de 
bewoners, zelfs de nabije scholen en sportverenigingen moesten het bericht over dit ogenschijnlijk 
ondoordachte plan uit de krant lezen of de Facebookpagina van Soest. Waar de gemeente zelf de 
mond vol heeft van (burger)participatie, we doen het ‘samen’ en met vertrouwen in elkaar. Is ze nu 
voor het gemak de burgers even vergeten. Dat is namelijk best handig als je haast hebt. Dan neem je 
een besluit en drop je een brief in een paar brievenbussen. Met als gevolg dat de bewoners rondom 
het weiland van de Insingerstraat al ruim een week wakker liggen. Het plan van de gemeente om 200 
noodopvang wooneenheden te plaatsen, met elk 3 kamers, 3 tot 4 woonlagen boven elkaar is een 
schrikbeeld voor ons. Natuurlijk moeten we allemaal ons steentje bijdragen aan huisvesting, 
iedereen verdient een dak boven z’n hoofd. Maar noodopvang in een straatje dat totaal niet 
berekend is op zoveel extra bewoners is vragen om grote problemen. De locatie zou gekozen zijn 
omdat winkels en scholen in de buurt zijn. Scholen waar al jaren een wachtlijst geldt? De veiligheid 
van de schoolgaande kinderen lijkt van ondergeschikt belang. Ook is onze wijk een drukke weg met 
fietsende en autorijdende mensen en kinderen op weg naar de hier nabijgelegen sportvelden, Wij 
zien het al voor ons; al die mensen met kinderen, fietsen en auto’s, ook van alle vrijwilligers en 
hulpverlening, door deze toch al drukke straat. Niks kansrijk deze locatie, een drama! Al deze 
kinderen hebben hier niet eens een speelveldje, ze kunnen nergens heen op het straks volgebouwde 
terrein. En natuurlijk is de grond eigendom van de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat zij zonder 
inspraak van burgers de eigen plannen om kan gooien. In de omgevingsvisie staat nota bene dat dit 
landelijk gebied moet blijven. Nee, dat vertrouwen dat de gemeente zo belangrijk vindt is bij ons 
volledig weg. Het lijkt erop dat de gemeente plannen aan het doordrukken is, door zich te 
verschuilen achter een noodwet en deze naar eigen inzicht toe lijkt te passen. De zojuist gekozen 
gemeenteraad is gepasseerd en de kiezers staan in hun hemd. Om het vertrouwen in de buurt te 
herstellen roepen wij op tot echte communicatie en geen rauw-op-je-dak brief, gevolgd door nu al 
anderhalve week radiostilte vanuit de gemeente en mails met daarin vragen pas rond medio mei 
afgehandeld kunnen worden. We roepen op om het gesprek met ons aan te gaan, meningen te 
horen, alternatieven te bedenken sámen met ons. Want als deze gemeente wil leren van de dingen 
die zij doet en wil leren van haar omgeving dan moet zij in contact staan met de lokale samenleving. 
Dus gooi die dubbele agenda overboord, zet dit plan in de ijskast en kom met niet alleen ons maar 
met alle inwoners van Soest tot een plan dat echt draagvlak heeft. Uitgevoerd door deskundigen die 
zich ook echt hebben ingelezen in dit plan, weten wat er speelt bij bewoners en onze massaal 
ingediende bezwaren daadwerkelijk hebben gelezen en dus serieus nemen. Dat is nu namelijk niet 
het geval. De handelswijze van de gemeente ervaren wij als bewoners als aanmatigend en 
beschamend. 
 
Namens meer dan 170 direct omwonenden van het weilandje op de Insingerstraat in Soest  
 


