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Alle lichten op groen 

Voor de zomer hebben we alle bewoners persoonlijk gesproken over het verplaatsen 

van de geplande huisbezoeken. We vonden het jammer dat we het sociaal plan nog 

niet met u konden bespreken. Maar we weten uit ervaring dat er in grote omvangrijke 

projecten soms iets gebeurt waardoor de planning toch wat verschuift.  

 

Gelukkig staan alle lichten nu op groen en pakken we de 

draad weer op. Bewonersbegeleider Astrid Kuiken maakt 

binnenkort een nieuwe afspraak met u voor het bespreken 

van het sociaal plan. 

 
 

Afronding inzet meedenkgroep sociaal plan 

Een groep van vijf betrokken bewoners heeft met ons meegedacht over het sociaal 

plan. In het voorjaar hebben we in een aantal sessies besproken wat belangrijk is in 

het sociaal plan. We hebben met elkaar de vier pijlers die al op de informatieavond 

eind januari zijn gepresenteerd, verder uitgewerkt. De vier pijlers die de basis vormen 

voor het sociaal plan zijn de urgentieregeling, terugkeergarantie, 

verhuiskostenvergoeding en 

hulp/ begeleiding door onze 

bewonersbegeleider. Met het 

afronden van het sociaal plan 

zit de klus voor de 

meedenkgroep sociaal plan er 

op. We danken de vijf 

betrokken bewoners hartelijk 

voor hun positieve bijdrage en 

de plezierige samenwerking! 

 

Oeh! Verhuizen is een hele klus….. 

Het duurt allemaal nog wel even, maar …. straks gaat u verhuizen. Sommige 

bewoners vinden dat heel spannend. Dat is ook niet zo raar want verhuizen is iets wat 

je gemiddeld maar een paar keer in je leven doet. Nederlanders verhuizen gemiddeld 

zeven keer in hun leven. Dat is dus gemiddeld één keer in de 10 jaar. Daarbij valt op 

dat jongeren vaker verhuizen dan ouderen. Ouderen geven ook vaker aan dat ze 

opzien tegen de verhuizing.  

 

Ook in de meedenkgroep is over het verhuizen gesproken. Portaal heeft daarom 

vrijblijvend contact opgenomen met een gespecialiseerd verhuisbedrijf dat studenten 

inzet. Het voordeel van dit bedrijf is dat zij voor een gunstig tarief en met diverse 

kortingen uw verhuizing uit handen kunnen nemen.  

Meer informatie vindt u op www.studentverhuisservice.nl. 
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Als er breed belangstelling is voor het studentenverhuisbedrijf, organiseren we samen 

met Student Verhuis Service een informatiebijeenkomst voor belangstellende 

bewoners. Het verhuisbedrijf kan uw vragen dan persoonlijk beantwoorden en goede 

verhuistips geven.  

 

Tip!  

Alvast een belangrijke praktische tip is om nu alvast te beginnen met opruimen. 

Spullen die toch niet meegaan naar de nieuwe woning, kunt u beter nu al uitzoeken en 

wegbrengen naar de kringloop of een andere goede bestemming. Meestal is het zo dat 

spullen die al twee jaar niet meer gebruikt zijn, net zo goed wegkunnen. De kans dat 

die toch nog weer van pas komen is minimaal. 

 

Terug van weg geweest 

Vanaf 1 september keert Michael van den Bosch terug als wijkbeheerder in 

Soesterberg. We zijn blij dat er een ‘oude bekende’ terug komt in de wijk. Iemand die 

de wijk kent en enthousiast en betrokken is. Michael begint eerst weer op de 

woensdagen en vanaf januari staat hij van maandag t/m donderdag klaar voor de 

bewoners in de wijk. 

 

Waar komt de naam Moerbessenberg eigenlijk vandaan? 

Dat hebben we even opgezocht! De Moerbessenberg heeft niets te maken met de 

moerbessenstruik, maar De Moerbessenberg was ooit de naam van een boerderij.  

 

In 1952 is in Soest ook gekozen om 

met de straatnaam van de toen 

nieuwe woningen te verwijzen naar 

de vroegere bestemming van het 

gebied. De boerderij 

Moerbessenberg was eigendom 

van boer Hermanus van 

Burgsteden. (info archief Eemland)  

 

 

Wie wil meedenken over het ontwerp van de nieuwbouw? 

We hebben tijdens de voorbereiding van het project al goed gekeken naar de 

mogelijkheden voor de nieuwbouw. Zo is bepaald dat we sociale huurwoningen 

bouwen, waarschijnlijk 58 appartementen met een lift. Samen met het programma van 

aan eisen dat Portaal hanteert bij het ontwikkelen van nieuwbouw is dat de basis voor 

de architect die het gebouw verder gaat vormgeven.  

 

In het najaar gaat de architect aan de slag met 

ontwerpen. Dan krijgt de nieuwbouw ook echt 

vorm. Wij vinden het belangrijk om onze bewoners, 

en misschien zelfs wel toekomstige bewoners, te 

betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. 

We willen graag met een aantal bewoners in 

gesprek over het ontwerp voor de nieuwbouw.  

 

Heeft u belangstelling om met ons mee te denken, dan kunt u zich voor de 

meedenkgroep nieuwbouw opgeven. U stuurt dan een mail naar 

moerbessenberg@portaal.nl. Het is niet nodig dat u beschikt over technische kennis, 

wel vragen we u om tijd vrij te maken om bij de overleggen aanwezig te zijn. We gaan 

uit van 3 à 4 overlegmomenten. 
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