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Beste omwonende, 
 
Met deze brief nodigen we u uit om uw inbreng kenbaar te maken voor het op te stellen beeldkwaliteitplan 
voor het toekomstige natuur inclusieve woongebied Oude Tempel. 
 

Korte terugblik: bijeenkomsten 26 en 27 oktober 

Tijdens de eerste online bijeenkomsten op 26 en 27 oktober deelde we de actuele stand van zaken met u en blikten we 

vooruit naar het vervolg. We verwelkomden bijna 40 betrokken deelnemers. We spraken met hen over het proces voor 

Oude Tempel en welke inbreng zij kunnen leveren voor het beeldkwaliteitsplan dat we de komende tijd opstellen. 

Iedereen die de tijd en moeite nam om deel te nemen, heel hartelijk dank daarvoor! Heeft u deze bijeenkomsten gemist 

of wilt u de informatie nogmaals bekijken? Dat kan via projectnieuws op www.meedenkover.nl/oudetempel. Hier vindt u 

de video presentaties en ook de inhoudelijke opbrengst van de bijeenkomsten terug.  

 

Uitnodiging voor vervolg bijeenkomsten op 30 november en 1 december 

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan geeft duidelijkheid over de beoogde ontwikkeling van Oude 

Tempel conform de afspraken binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Het geeft aanknopingspunten om samen 

met Soesterbergers invulling te geven aan deze nieuwe natuur inclusieve woonwijk. Daarvoor stellen we eerst een 

beeldkwaliteitsplan op. Uw inbreng daarvoor is waardevol en kunt u op verschillende manieren met ons delen. Tijdens de 

volgende online bijeenkomsten, via ons online participatieplatform of eventueel via individuele gesprekken. 

 

✓ Meedenken tijdens de online bijeenkomsten kan door u aan te melden via 

www.denkmeeover.nl/oudetempel. U kunt zich hier inschrijven voor de volgende thema’s: 

➢ Thema ‘Wonen’    ma 30 november van 15:00 tot 17:00 uur 

➢ Thema ‘Verkeer/Infrastructuur’  ma 30 november van 19:30 tot 21:30 uur 

➢ Thema ‘Natuur/Bos/Centrale Park’  di 1 december van 15:00 tot 17:00 uur 

➢ Thema ‘Inrichting/De Randen’  di 1 december van 19:30 tot 21:30 uur 

 
Kunt u zich niet online inschrijven? Dan kunt u dit telefonisch doen bij projectondersteuner Nancy Mulder via 035 
– 609 36 02. 

 

✓ Meedenken via het online participatieplatform kan door uw inbreng te leveren via 

www.denkmeeover.nl/oudetempel. U kiest in het menu dan voor de optie ‘Denk mee!’. Nadat u een account 

heeft aangemaakt kunt u hier meedenken en reageren op de bovengenoemde thema’s. 

 

✓ Meedenken tijdens een individueel gesprek kan door een afspraak te plannen met een van onze collega’s 

via bij projectondersteuner Nancy Mulder via 035 – 609 36 02. 
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Meer informatie? 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met projectleider Reinier Kalt via  r.kalt@soest.nl . 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

 

Reinier Kalt 

Projectleider Oude Tempel 

 


