
Oproep Kledingruil
Wie vindt het leuk om mee te 
helpen met het organiseren van een 
kledingruil in het Lab van Leusden 
ZeT? Iep Fink zoekt vrijwilligers die 
willen helpen met het innemen, 
beoordelen en uitstallen van de 
kleding. Ook zoekt Iep kledingrekken 
en hangers. Als dank krijg je eerste 
keus bij het ruilen. De datum wordt in 
overleg vastgesteld. 

Mail naar Iep Fink: hoiiep@gmail.com.

Wijkfeest Vier de Lente 
28 maart 2020!!
Mathias (9) hielp afgelopen jaar bij Vier 
de Lente.

In 2019 hielp jij mee bij het wijkfeest, 
wat deed jij precies?
“Ik hielp mee met de bloemen in de 
plantenbakken zetten, de vlaggen 
klaarzetten en de tent opbouwen.”
 
Waarom hielp je mee?
“Gewoon. Ik vind zulk soort klusjes 
leuk. En dan heb ik een leuk feest en 
anderen hebben er ook plezier van. Op 
28 maart 2020 help ik weer mee met 
de voorbereiding, want ik wil zelf naar 
de attracties gaan.”

Wat wil jij doen om het feest nog 
leuker te maken? 
Laat het ons weten op 
info@leusdenzet.nl. Ook zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die ons helpen 
op de dag zelf. 

WhatsApp buurtpreventie
Nu de dagen korter worden en de feest-
dagen zich aandienen is het goed om 
stil te staan bij de veiligheid in onze wijk. 
In Leusden-Zuid en Tabaksteeg is de 
WhatsApp buurtpreventie opgericht. 

Wie zijn de mensen achter de WhatsApp 
buurtpreventie?
“Jessica en Robert. In 2011 hebben we 
een woning gekocht in Tabaksteeg. 
Inmiddels zitten onze 2 kinderen op 
school in de wijk en is Robert werkzaam 
als fysiotherapeut in het gezondheids-
centrum.”

Hoe is de BWA ontstaan?
“De WhatsApp buurtpreventie is gestart 
door een politieagent die 
woonachtig was in Tabaksteeg. Toen hij 
de wijk verliet heeft hij ons gevraagd het 
stokje over te nemen en de appgroep te 
beheren.”

Wat is het doel van de WhatsApp buurt-
preventie?
“Preventie en waarborgen van veiligheid. 
Vooral in de periode van de donkere 
dagen zijn er over het algemeen veel 
verdachte situaties. Met verdachte situ-
aties wordt bedoeld (poging) tot auto/
woninginbraak of vandalisme. Middels 
deze app hebben wij korte lijntjes met 
de buurtbewoners.”

Hoe werkt de BWA?
“Er zijn 3 WhatsApp buurtpreven-
tie-groepen met totaal bijna 400 
deelnemers. Als er in een appgroep een 
melding wordt gedaan, kijken de beheer-
ders naar de prioriteit hiervan. Mocht 
deze ‘hoog’ zijn dan wordt de melding 
naar de andere groepen doorgezet.”

Waarom is het belangrijk dat mensen 
zich aanmelden?
“Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe 
meer ogen situaties kunnen waarnemen 
die een bedreiging kunnen zijn voor de 
veiligheid in onze wijk.”

Wat is de belangrijkste boodschap die 
jullie kwijt willen aan de wijkbewoners?
“Wij streven ernaar dat de app puur 
zakelijk gebruikt wordt. Mocht je twijfe-
len over een melding, neem dan eerst 
contact op met de beheerders. 
Ook verzoeken wij de bewoners niet 
onnodig te reageren op berichten. Dit 
om te voorkomen dat mensen de app 
verlaten.”

Wat willen jullie verder nog vermelden 
in deze wijkkrant? 
“Meld verdachte situaties eerst bij de 
politie (0900-8844) en bij spoed of 
levensbedreigende situaties 112. Dit in 
verband met de aanrijdtijd van de hulp-
diensten. Denk daarnaast bij verdachte 
situaties altijd aan je eigen veiligheid.”

Hoe kunnen mensen zich aanmelden? 
“Mensen kunnen elkaar aanmelden bij 
de beheerders. Wij voegen hen dan toe.”

Kent u niemand die bij de WhatsApp 
buurtpreventie van Leusden-Zuid of Tabak-
steeg is aangesloten? Stuur dan een be-
richt naar info@leusdenzet. Dan koppelen 
wij u aan Jessica en Robert.


