
250e lid 
Wist u dat Joop Lous het 250e lid is 
geworden? 

Hij heeft een cheque voor een proeve-
rij voor 2 personen gewonnen. 

Deze maand een interview met wijkagent 
Arjan Schelling. De heer Schelling 
zal vanaf dit nummer enkele malen 
per jaar in de gaZeT schrijven over 
Leusden Buitengebied, Leusden-Zuid en 
Tabaksteeg. 

Wat doet u en/of waar kennen 
wijkbewoners u van?
”Mijn naam is Arjan Schelling. Ik ben 
wijkagent van Leusden Buitengebied, 
Leusden-Zuid en Tabaksteeg sinds 
2015. Ik ken de samenstelling van 
de wijken goed en monitor wat er 
in de wijken 
gebeurt. Ik ken 
de inwoners, de 
ondernemers, het 
winkelcentrum 
en ben in contact 
met belangrijke 
netwerkpartners 
in de wijken, 
zoals Maxima’s. 
Er zijn meerdere 
zorgwoningen 
in de wijk 
Tabaksteeg. Daar 
heb ik contact 
mee. Ik zorg voor 
verbinding op 
de plekken waar 
dat nodig is en 
verwijs mensen 
door naar 
hulpverlening 
daar waar nodig. Samen met de overige 
wijkteammedewerkers zorg ik voor de 
veiligheid bij u in de wijk.”

Voor wat en hoe kunnen wijkbewoners 
bij u terecht?
”De wijkbewoners kunnen bij mij 
terecht voor wijkgerelateerde vragen 
over o.a. verdachte situaties, woning- 
of auto-inbraak en vernielingen. 
Bij problemen met de buren of 
parkeerproblemen verwijs ik door naar 
de gemeente en buurtbemiddeling. 
Men kan ons benaderen via 112 (bij 
verdachte situaties en spoed), via 0900-

Ondernemer van de maand
8844 of via internet: www.politie.nl. 
Berichten en meldingen komen altijd 
bij mij terecht. Ik en/of mijn collega’s 
nemen zo spoedig mogelijk contact 
met u op. U kunt het wijkteam volgen 
op haar social media (Facebook en 
Instagram) onder Politie Leusden en 
Woudenberg.”

Waar bent u trots op in de wijk?
“Op de groei van Maxima’s en Leusden 
ZeT. Er komt meer leven in Antares 
en de wijk. We leren elkaar kennen 

en raken meer 
verbonden met 
elkaar.” 

Waar kunnen we 
nog aan werken 
met elkaar?
“We hebben kinder- 
en puberrijke 
wijken. De pubers 
hebben recht op 
een eigen plek of 
hangplek. Die zijn 
er nu niet, maar 
die gun ik ze wel. 
Nu horen we wel 
eens dat ze overlast 
veroorzaken, terwijl 
dat niet zo hoeft te 
zijn. Het zou mooi 
zijn als we een 
(hang)plek kunnen 

regelen met de gemeente, misschien 
Leusden ZeT en andere partijen. De 
jeugd heeft evenveel recht binnen de 
maatschappij als iedereen.”

Wat wilt u nog vermelden in deze 
wijkkrant?
”Ik hoop dat de wijkbewoners elkaar 
blijven aanspreken als er iets misgaat. 
U heeft zelf een grote rol bij het leven 
in de wijken. Zoek elkaar op, blijf in 
contact, zie naar elkaar om. Als laatste: 
Bel direct de politie bij verdachte 
situaties. Met z’n allen houden we de 
wijk veilig!”
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Het bestuur van Leusden ZeT 
bestaat uit:

Boekenruilkast
Wist u dat in Maxima’s een 
boekenruilkast staat? Die wordt 
maandelijks nagelopen door een 
team vrijwilligers, bestaande uit: 
Marloes Swaab Visser, Judith Muller, 
Marjolein Zweverink-Hoekstra, Mariska 
Roestenburg, Monique Disseldorp, 
Sandra Holtslag en Alie Lambert. 

Facebook Toppers 
Na onze oproep om te helpen met 
Facebook hebben we twee nieuwe 
Facebook Toppers gevonden. Vanaf 
januari 2020 helpen Riny van Bokkum-
Savelberg en Derk Reijneker mee bij het 
plaatsen van berichten op Facebook. 
Als dank ontvangen zij binnenkort een 
zelfgebakken appeltaart!

Heel Leusden Bakt 
Fairtrade 2020 

Wie bakt de lekkerste taart in Leus-
den? Voor jong en oud, zoet of hartig, 
groot of klein. Een jury en het publiek 
kiezen de winnaar tijdens het Wijk-
feest Vier de Lente op 28 maart. 

Meer info over Heel Leusden Bakt 
Fairtrade 2020 is te vinden op www.
fairtradeleusden.nl

Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 
Inmiddels zijn al 265 huishoudens lid. 
Word nu ook lid voor slechts € 10,- per 
huishouden per jaar. Je krijgt voorrang 
bij activiteiten en blijft als eerste op de 
hoogte van het wijknieuws. 

Voor het 300e huishouden staat er een 
heerlijke zelfgebakken appeltaart klaar.


