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Samenvatting 
Het jaar 2019 was het tweede jaar dat wijkvereniging Leusden ZeT operationeel was.  
 
Een korte terugblik: 
 

➢ Als wijkvereniging zijn we flink gegroeid. Er meldden zich 111 nieuwe leden in 
2019! De teller stond aan het begin van het jaar op 150 leden en eind van het jaar op 
261 huishoudens!  
 

➢ Onze eigen verenigingsruimte ‘het LAB’ in Antares is op zaterdag 2 november 
2019 feestelijk geopend. 
 

➢ Er zijn nieuwe bewonersinitiatieven gelanceerd, zoals het Theaterterras en de 
Coderdojo’s. Veel andere bewonersinitiatieven zijn gecontinueerd in 2019.  
 

➢ De tweede keer van het wijkfeest Vier de Lente was een groot succes! 
 

➢ De wijkkrant Leusder gaZeT werd tien keer uitgegeven en werd ook twee keer 
huis-aan-huis bezorgd bij alle huishoudens in Leusden-Zuid en Tabaksteeg. 
 

➢ Er werd een wijkvrijwilliger van het jaar 2019 gekozen: Sara Dirkse-Versteeg! 
 

➢ Meerdere fondsen gaven een financiële bijdrage voor activiteiten, zoals het Fonds 
Samenlevingsinitatieven en het Oranjefonds. 
 

➢ Veel partners ondersteunden Leusden ZeT, mede door diverse mooie matches 
gemaakt tijdens de Matchbeurs Leusden. 
 

➢ Er is veel werk verricht voor het nieuwe school- en buurtplein. 
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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van wijkvereniging Leusden ZeT van het jaar 2019. Met dit 
jaarverslag blikken we terug op 2019, leggen verantwoording af voor de keuzes die gemaakt 
zijn en kijken kort vooruit naar 2020.  
 
Achtergrond Leusden ZeT 
In de Leusdense wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid staat sinds 2011 het prachtig 
multifunctionele centrum Antares met daarin twee basisscholen, een kinderopvang, een 
sportschool, een crèche en een horecagelegenheid. Hoewel het gebouw centraal gelegen is 
tussen de twee wijken, kwam het pand wat moeizaam tot leven, aldus bewoners, de 
gemeente Leusden en de Woningstichting Leusden van wie het pand is. Voorheen was er 
een vestiging van de bibliotheek gevestigd maar sinds deze vertrokken is, weten veel 
bewoners de weg naar het gebouw niet meer te vinden. Bewoners weten niet meer wat er 
gebeurt in het gebouw of missen voorzieningen waar zij behoefte aan hebben. Daarom heeft 
een groep bewoners de handen ineengeslagen en de wijkvereniging Leusden ZeT (Zuid en 
Tabaksteeg) opgericht.  
 
Zoals omschreven in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de vereniging is het doel van 
Leusden ZeT ‘het bevorderen van betrokkenheid en samenhang tussen de wijkbewoners, in 
het bijzonder in en rondom het multifunctioneel centrum Antares’. 
 
In 2019 zijn ontzettend veel stappen gezet om deze doelen te bereiken. Daartoe hebben we 
voor 2019 een beleidsplan opgezet. Als structuur van dit jaarverslag hebben we de opzet 
gekozen die centraal stond in dat beleidsplan, te weten de vier doelen voor 2019:  

1. organisatie op orde, 
2. activiteiten, 
3. communicatie, 
4. belangenbehartiging.  

 
Als aparte bijlage is het financieel jaarverslag opgenomen. 
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Hoofdstuk 1 - Organisatie op orde  
Het bestuur van Leusden ZeT bestaat momenteel uit de volgende vijf personen: 

● Martijn Kleppe, voorzitter, woonachtig op de Koningin Julianalaan.  
● Inge van Os, bestuurslid en contactpersoon activiteiten & vrijwilligers, woonachtig op 

de Arnhemseweg; 
● Monique Disseldorp, penningmeester, woonachtig op het Damreesche Spoor; 
● Giovanna van den Ham, bestuurslid communicatie, woonachtig op De Klamp; 
● Frits Ringers, ambtelijk/bestuurlijk secretaris, woonachtig op het Maximaplein. 

 
 

In 2019 hebben twee wisselingen plaatsgevonden in het bestuur: 
- Allereerst is Sara Dirkse-Versteeg gestopt als bestuurslid communicatie. Na een 

oproep heeft Giovanna van den Ham zich aangemeld als nieuw bestuurslid. 
- Vanwege persoonlijke omstandigheden van Monique, heeft Marc Dohmen 

woonachtig aan De Hank, een deel van 2019 opgetreden als plaatsvervangend 
penningmeester. 

 
Ook in 2019 hebben verschillende partners zich aan Leusden ZeT verbonden; zij 
ondersteunen ons op allerlei manieren, zie https://www.leusdenzet.nl/over-leusden-
zet/partners/. 
 
Belangrijk om te noemen is dat we verschillende aanvragen bij fondsen hebben gedaan om 
zaken tot stand te brengen. 

● Gemeente Leusden heeft een subsidie verstrekt voor de verdere uitbouw van de 
vereniging. 

● Het Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden heeft bijdragen toegekend voor het 
Wijkfeest Vier de Lente, de Filmclub en het nieuwe School- en Buurtplein. 

● Het Fonds Duurzame Initiatieven ondersteunt de Schoon Maximapleinacties. 
● De KNHM heeft met de Kern met Pit de realisatie van de Leusder gaZeT mogelijk 

gemaakt. 
 

  



 

4 
 

 

Hoofdstuk 2 - Activiteiten    
Leusden ZeT drijft op bewonersinitiatieven. Deze worden gedragen door wijkbewoners die 
zelf behoefte hebben aan de activiteit. Zij nemen vervolgens zelf de organisatie ter hand, 
vaak met hulp van andere vrijwilligers.  
 
Dit jaar heeft Leusden ZeT een eigen verenigingsruimte gecreëerd; het LAB op de eerste 
verdieping in Antares aan het Maximaplein. Op 2 november 2019 werd deze ruimte feestelijk 
geopend door burgemeester Bouwmeester.  
 

 
 
De ruimte is ingericht door Leusden ZeT i.s.m. Café Maxima’s. Zo staan er nu grote 
comfortabele banken, staan er kasten en hangen er gordijnen. Het logo van het LAB, de 
prachtige grote foto’s van bewonersinitiatieven en twee grote krijt- en prikborden maken het 
een fijne ruimte. Alles kan bovendien makkelijk verplaatst worden, zodat de ruimte voor 
iedere activiteit optimaal benut kan worden. Crea ZeT en de Coderdojo’s hebben hier al 
plaatsgevonden in 2019. En ook de vergaderingen van de wijkvereniging vinden hier plaats.  
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Bewonersinitiatieven 
In 2019 zijn nieuwe bewonersinitiatieven gestart, maar er zijn ook bewonersinitiatieven 
gecontinueerd vanuit 2018. Onderstaand een overzicht van de activiteiten van het afgelopen 
jaar. 
 
Nieuw in 2019 

● Groen Maximaplein: in 2019 zijn een aantal plantenbakken geplaatst op het 
Maximaplein om het plein een stukje groener te laten worden. Er zijn een aantal 
vrijwilligers druk bezig geweest om deze bakken te vullen met planten. 

● Theaterterras: het Theaterterras 2019 is een samenwerking tussen Leusden Zet, 
Café Maxima’s en de Cultuurkoepel Leusden. Dit is de derde keer dat het 
Theaterterras georganiseerd wordt in Leusden, maar was nog nooit eerder in 
Leusden-Zuid. Op vrijdagavond 28 juni 2019 gaf de Franse theatergroep Saut om 
20:00 uur een spectaculair en gratis openluchtoptreden voor jong en oud met hun 
voorstelling Big Binôme. Het Maximaplein was het decor voor deze acrobatische en 
indrukwekkende voorstelling. Emmers vormden het decor, de kostuums én de 
rekwisieten. De voorstelling was een groot succes en trok zo’n 250 bezoekers. 

  
 

● Coderdojo vanuit het TECHlab: kinderen leren programmeren m.b.v. Scratch, 
Ozobots, Arduinos, Dash en Micro:bits.  
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● Nieuw schoolplein: in 2019 is er hard gewerkt aan een nieuw school- en wijkplein 

bij Antares. Al langer bestond de wens om het plein aan te pakken zodat het groener 
wordt en leukere speeltoestellen krijgt. Maar ook: meer ruimte door het weghalen van 
de bulten en meer schaduwplekken te creëren. Een groep ouders en wijkbewoners 
hebben samen met de scholen gewerkt om tot het nieuwe schoolplein te komen; 
denk daarbij aan de plannen en aan de financiering. 

 
 
Gecontinueerd in 2019 

● Koffieochtend: iedere donderdagochtend is iedereen tussen 10.00 en 11.30 uur van 
harte welkom bij Café Maxima’s voor een kopje koffie of thee, een gezellig praatje en 
eventueel een spelletje. Organisatoren: Rita Cloosterman & Kees Menken. 

● Boekenruilkast: in Café Maxima’s kun je tijdens de openingstijden kosteloos een 
boek meenemen, ruilen of inleveren. Organisatoren: Marloes Swaab Visser, Judith 
Muller, Marjolein Zweverink-Hoekstra, Mariska Roestenburg, Monique Disseldorp en 
Ellen Jumelet. 

● Brei- en haakcafé: op maandagmiddag is iedereen van 13.30 tot 16.00 uur welkom 
in Café Maxima’s om samen te haken en breien. Organisator: Froukje Heijdt-Bijkerk. 

● Schoon Maximaplein: het initiatief waarbij bewoners en ondernemers de omgeving 
van het Maximaplein en de wijk Tabaksteeg & Leusden-Zuid schoonhouden. 
Organisatoren: Arie Kars & Like van der Ham-van Hulten. 
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● TECHlab: In een ruimte in Antares is TECHlab Leusden ZeT gecreëerd, waar jong 

en oud kennis kunnen maken met nieuwe technieken zoals 3D-printen, 
programmeren, werken met robots, een drone bouwen, je vlog monteren of een 
eigen virtual reality-film maken. Organisatoren: Lomme van der Hulst, Marjan 
Crabtree, Geert-Jan IJszenga & Martijn Kleppe. 

      
 

● Crea ZeT: er zijn diverse creatieve inloopavonden georganiseerd op 
donderdagavonden tussen 19:30 – 21:30 uur in het Lab in Antares. Organisatoren: 
Mariska Stehouwer, Froukje Heijdt-Bijkerk. 

● Proeverijen i.s.m. Maxima’s: er zijn vijf zeer succesvolle drankproeverijen in 2019 
georganiseerd door Marc Dohmen en Frits Ringers. Vergezeld van tal van leuke 
weetjes over de dranken en het land van herkomst, en hapjes, die passen bij de 
smaakbeleving van de geserveerde dranken was het compleet Op de dagen van de 
Proeverijen serveert Maxima’s een bijpassende daghap. 

● Fiets APK: op zaterdag 12 oktober 2019 organiseerde een groep bewoners een 
Fiets APK-actie. Wijkbewoners konden vanaf 9 uur ‘s ochtends langskomen om hun 
fiets te laten controleren op remmen, verlichting of andere kleine problemen. 
Gedurende de dag zijn er in totaal 48 fietsen door de vrijwilligers onder handen 
genomen!  

    
 

● Filmclub: één keer per maand organiseerde een club wijkbewoners de Leusden ZeT 
Filmclub. De aankondiging was als volgt: Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur, de film 
begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro, inclusief 1 consumptie. Leden van 
Leusden ZeT krijgen korting en betalen 4 euro. Organisatoren: Sara Dirkse-Versteeg 
en Frits Ringers. Halverwege 2019 is dit initiatief (tijdelijk) gestopt vanwege de 
afwezigheid van een beamer en scherm. Verwachting is dat dit initiatief nieuw leven 
ingeblazen wordt in 2020. 

● Wijkfeest Vier de Lente: Wat een geweldige dag was het zaterdag 30 maart 2019 
tijdens het tweede wijkfeest Vier de Lente. Op een zonovergoten Maximaplein 
genoten ruim 750 wijkbewoners van optredens op het podium, attracties op het plein 
en workshops in Antares. Ze maakten kennis met ondernemers uit de wijk, 
schaakten tijdens een schaaksimultaan, lieten zich fotograferen voor 
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een greenscreen, hielpen met de Schoonmaakactie of genoten heerlijk van de zon! 
Kijk hieronder nog eens terug naar de foto’s van Jet Kraanen. 
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Hoofdstuk 3 - Communicatie  
Om de activiteiten van de bewonersinitiatieven en andere activiteiten in Antares en de wijk 
zo veel mogelijk aandacht te geven, is in 2019 veel energie en tijd gestoken in het 
communiceren over de Leusden ZeT-activiteiten: 

● De website www.leusdenzet.nl is verder ontwikkeld, wordt continu bijgehouden en is 
de centrale communicatieplek voor al het nieuws van de wijkvereniging. De agenda 
op de website staat in verbinding met de Leusden Leeft-app. 

 
De homepage van onze website www.leusdenzet.nl 

 

● We plaatsen het laatste nieuws en de agenda met wijkactiviteiten in de wijkkrant de 
Leusder gaZeT. Deze krant verschijnt maandelijks (m.u.v. de zomervakantie 
juli/augustus), tien keer per jaar. Leden van Leusden ZeT kunnen bij inschrijving 
aangeven of ze de wijkkrant thuisbezorgd willen hebben (indien woonachtig in kern 
Leusden-Zuid of Tabaksteeg) of per e-mail willen ontvangen. Daarnaast kan de 
gaZeT gedownload worden via www.leusdenzet.nl/leusdergazet. 

      
De voor-, midden-, en achterpagina van de Leusder gaZeT van oktober 2019. 
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● De e-mailnieuwsbrief gaat nog steeds twee keer per maand via Mailchimp de deur 

uit naar alle leden en partners. Deze nieuwsbrief wordt goed gelezen: bijna elke 
nieuwsbrief wordt door 65 procent van de leden geopend. 

● De activiteiten op de Social Media-kanalen Facebook, Twitter en Instagram zijn 
gecontinueerd. Hierop werden ook in 2019 diverse aankondigingen en oproepen 
voor buurtactiviteiten gedaan. Ook werd belangrijk wijkgerelateerd nieuws gedeeld 
en werd verslag gedaan van activiteiten. 

● Ook hebben we een YouTube-kanaal opgezet met video’s van onder meer de 
Minecraft Bouwwedstrijd, Dronebouwworkshop en the making of van de tekeningen 
van Koosje die regelmatig in de Leusder gaZeT geplaatst worden. 

● Tenslotte hebben we hard gewerkt om nieuwsberichten geplaatst te krijgen in lokale 
kranten en op de radio. Regelmatig staan er nieuwsberichten in de Leusder Krant 
en zijn vrijwilligers geïnterviewd door Golfbreker Radio en RTV Utrecht.  

● Een oude wens is een Narrowcastscherm waarop het laatste nieuws en de 
activiteiten in Antares gemeld worden. Vooralsnog is dit nog niet mogelijk gebleken. 

● In mei 2019 is er een buurtbord geplaatst nabij de parkeerplaats op het 
Maximaplein. Hier wordt het laatste nieuws geplaatst, maar ook kunnen 
buurtbewoners er zelf oproepjes, aankondigingen of nieuws plaatsen. 
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Hoofdstuk 4 - Belangenbehartiging  
Op het gebied van belangenbehartiging zijn in 2019 drie belangrijke activiteiten 
ondernomen.  
 

- Allereerst het eerdergenoemde school- en buurtplein. Met het verder bebouwen 
van open groenplekken in de wijk is er steeds minder ruimte voor kinderen om te 
spelen. Daarom spelen veel kinderen uit de wijk op het schoolplein van ‘t Palet en de 
Loysderhoek. Echter, dit plein is dringend aan vernieuwing toe. Het gras op de 
heuvels is in de loop der tijd afgesleten. Daarnaast is er weinig groen waardoor het 
geluid van spelende kinderen weerkaatst tegen de muren van de omliggende 
gebouwen, hetgeen tot geluidsoverlast leidt voor de omwonenden. Samen met de 
scholen, kinderopvang en een aantal ouders is een werkgroep gevormd die zowel 
meedacht met de plannen als de fondsenwerving. In deze werving heeft Leusden 
ZeT een actieve rol gespeeld in zowel het opstellen van de aanvragen als 
administratieve afwikkeling. En met succes: in het voorjaar van 2020 wordt het 
school- en buurtplein opnieuw ingericht. 

 
- Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van Leusden ZeT actief meegedacht met het 

Samenlevingsakkoord ‘Samen Sterk’ van de gemeente Leusden. 
 

- Tenslotte staan we in nauw contact met andere buurtverenigingen in Leusden, te 
weten DAVA (Achterveld) en Buurkracht Alandsbeek om ervaringen en ideeën uit te 
wisselen. 

 

 

 
 

 

 


