
2013RGW23 

Van: Menno Schuijt [mailto:njschuijt1949@kpnmail.nl]  

Verzonden: donderdag 10 januari 2013 11:01 
Aan: Statengriffie 

Onderwerp: FW: de verdere afbraak van de natuur in wijk Soest Zuid 

 
L.S. 
Bij deze wil ik u vragen notitie te nemen van onderstaande mails. Vervolgens wil ik u vragen, welke 
procedures als bewoners gevolgd dienen te worden om deze onzalige plannen een halt toe te 
roepen. 
Naar mijn weten beschikt de gemeente Soest niet eens over een Milieueffectrapportage, terwijl zij 
naast onderstaand plan ook nog bij Soest Zuid het laatste stukje natuur bij het gebied van de 
Hazelaar willen verwijderen t.b.v. het verplaatsen van de ene kant naar de andere kant van het 
busstation wat bijna iedereen in Soest kapitaalvernietiging vindt. 
Er is wel zeer vele miljoenen voor een ecoduct uitgegeven, waarbij men de evaluatie van effecten 
nalaat. 
De bestaande fauna en flora in de hofjes van de Schoutenkampweg wil men grotendeels vernietigen. 
Gaarne zou ik van u adviezen willen krijgen. 
Met de meeste hoogachting, 
N.J. Schuijt 
Schoutenkampweg 97 
3768AC Soest 
Tel. 0650856423 
 
From: Menno Schuijt [mailto:njschuijt1949@kpnmail.nl]  

Sent: woensdag 9 januari 2013 10:20 

To: 'postbus2000@soest.nl' 
Subject: FW: de verdere afbraak van de natuur in wijk Soest Zuid 

 
Geachte Burgemeester en Wethouders en de afdeling Realisatie 
Bij deze wil ik u kennis geven m.b.t. het inschakelen van milieu-organisaties en onderstaande mail 
aan de werkgroep “De Vliegden” voor wonen en leven in Soest Zuid. 
Gisteren heb ik gesproken met de heer E. Valkenburg die mij verder geen enkele informatie wilde 
verschaffen m.b.t. de plannen omtrent het hofje waarin wij wonen o.a. Schoutenkampweg 97.  Men 
zal het dan slechts moeten doen met de een-zininformatie uit de brief van 21 december 2012 
“Kappen van enkele bomen ten behoeve van aanleg van haakse parkeerplaatsen en volledig nieuw 
groenplan”. Bij deze is de beslissing al genomen en kan het mogelijk alleen nog maar veel erger 
worden. Zoals u weet heb ik eind 2011 een aantal brieven naar u toegestuurd met protest over uw 
besluiten waarbij ik geen antwoord kreeg. De ombudsman heeft u meermalen daaromtrent 
vermaand. Ook heb ik begin 2012 aan Realisatie van de gemeente Soest, behandelaar de heer R.P. 
Guldemond, een brief doen toekomen met het uitdrukkelijke verzoek namens vele bewoners om niet 
de auto’s haaks te doen parkeren. Desalniettemin bent u niet van zins van uw al m.i. jarenlange 
standpunt af te wijken.  Wellicht zou dat kunnen komen m.b.t. tot de slechte relatie die is ontstaan 
tussen gemeente en bewoners omtrent het al tientallen jaren niet goed functioneren van het 
hoofdriool en het ongelooflijk slechte onderhoud van de gemeenteperken waarover veelvuldig 
geklaagd is.  
Een aantal jaren geleden zijn er vlinderstruiken neergezet rond het grasveld. Mijn vrouw heeft 
bijgesprongen m.b.t. het onderhoud. Voor het pand 97 staan deze struiken er dan ook nog gezond en 
goed bij. Juist de bewoners die voor de haakse parkeeropstelling van auto’s zijn met gevolg dat perk 
en kappen van bomen gaan plaatsvinden hebben in de afgelopen 10 jaar dwars door hun 
vlinderstruiken gelopen of gefietst. Deze gezinnen gaat u honoreren! Wanneer u terugzoekt, kunt u 
waarnemen dat zelfs gras en struiken daarginder opnieuw aangelegd moest worden wat door de 
gemeente met rood-wit-lint een aantal maanden werd afgebakend! 
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U begrijpt, dat de inloopavond op 15 januari 2013 van 19.30 tot 20.30 een zeer onaangename zal zijn 
m.b.t. het interacteren. Mentaliteit van verschillende bewoners zal door uw initiatief van 
confrontatie omtrent uw plannen de omgang en leefbaarheid ten zeerste benadelen. Als 40 jaar 
leraar en orthopedagoog heb ik u daar in het telefonisch gesprek al op gewezen. 
Ik wil u vragen of u uw plannen tegen het licht hebt gehouden binnen het kader van uw 
Milieueffectrappoortage. 
Met vriendelijke groeten, 
N.J. Schuijt 
 
From: Menno Schuijt [mailto:njschuijt1949@kpnmail.nl]  

Sent: woensdag 9 januari 2013 9:12 

To: 'voorzitter@soest-zuid.nl' 
Subject: de verdere afbraak van de natuur in wijk Soest Zuid 

 
Geachte heer J. De Groot 
De gemeente Soest is van zins om in de hofjes op de Schoutenkampweg verdere afbraak te plegen 
aan de natuur(bomen en perken) en daarvoor in de plaats nog meer auto-parkeergelegenheden te 
creeren. Gezien het feit, dat deze hofjes in directe verbinding staan met het natuurgebied de Soester 
Duinen komen er via de aanlooppaden/natuurcorridors veel (beschermde) diersoorten in de tuinen 
op bezoek of nestelen zich daar. Geregistreed zijn egels, eekhoorns, zeer bijzondere vlinders, uilen 
etc. Op 15 januari a.s. wordt voor de buurtbewoners een gespreksavond georganiseerd door de 
gemeente, maar niemand mag vooraf van hun plan weten behalve dat er al bepaald is dat er in de 
hofjes nog veel meer auto-parkeerplaatsen worden ingesteld, zodat je 4 a 5 auto’s bij het naar buiten 
kijken uit je huiskamerraam ziet(staan dwars). Ruim 60 jaar geleden is het hofje op de 
Schoutenkampweg rond de nummers 97(daar ben ikzelf woonachtig) aan die kant twee blokken 
huizen geplaatst. 
Voor die tijd bestond het uit weiland/hei waarbij een boerderij “De Schoutenkamp” bestond. Men 
heeft uit financieel winstpunt op het laatste moment besloten om nog een blok van 6 huizen 
ertegenover te zetten. Het gevolg is, dat de afstand tussen de platte gevels van beide huizenblokken 
slechts ongeveer 5 meter is!!. Aan de groenvoorziening heeft men de laatste 30 jaar(zo lang ben ik 
daar bijna woonachtig) niets of nauwelijks iets gedaan.(zo ook aan het 60 jaar oude rioolstelsel wat 
dan ook 2x per jaar verstopping geeft). 
Naast vernietiging van natuuraanzicht, is dus ook sprake van het niet met rust laten van de 
(beschermde) diersoorten en vergroot het mede de onveiligheid van de kleine kinderen van 3 a 4 
gezinnen rond de twee jaar die spelend in een bedoeld veilig hofje achter een (dan wel 
mogelijke)snel wegrijdende auto aangereden kunnen worden. 
Zou u met mij contact op kunnen nemen, wat ik hier nog tegen kan doen of wat jullie als werkgroep 
“De Vliegden” voor wonen en leven kunnen doen? 
Mijn gegevens zijn 
N.J. Schuijt 
Schoutenkampweg 97  
3768 AC Soest 
Tel. 0650856423 
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