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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van wijkvereniging Leusden ZeT van het jaar 2021. Met dit
jaarverslag blikken we terug op 2021 en leggen verantwoording af voor de keuzes die
gemaakt zijn. Leusden ZeT is een wijkvereniging met drie doelen:
1) Het bundelen en faciliteren van activiteiten in de wijk
2) Communiceren over deze activiteiten
3) De belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om het bevorderen van
voorzieningen en wijkinitiatieven.
Dit jaarverslag is ingedeeld volgens deze drie hoofddoelen:
1) Bewonersinitiatieven
2) Communicatie
3) Belangenbehartiging.
We sluiten het jaarverslag af met een aantal ontwikkelingen rond de organisatie van de
vereniging.

2

Samenvatting
Het jaar 2021 was alweer het vierde jaar dat wijkvereniging Leusden ZeT operationeel was.
En ook in 2021 had corona helaas toch weer veel invloed, ook op Leusden. Tegelijk hebben
we toch van alles gedaan en voor elkaar gekregen.
Een korte terugblik:
➢ Als wijkvereniging zijn we weer verder gegroeid. Er meldden zich 46 nieuwe leden
aan in 2021. We namen ook afscheid van een aantal leden zodat de teller eind 2021
op 333 huishoudens stond.

➢ En het jaar begon met de uitreiking van de Annie de
Beaufortspeld aan onze voorzitter Martijn Kleppe. Hij was
helemaal verbouwereerd en moest er spontaan van blozen.
Maar daarom was het niet minder verdiend. Want al vindt
Martijn dat dat we het met elkaar doen, zijn enthousiasme werkt
daarin erg inspirerend.

➢ Corona zorgde er ook dit jaar nog voor dat activiteiten niet doorgingen. Maar
inmiddels zijn we zo flexibel geworden dat er vlot wordt overgeschakeld naar online
ontmoetingen. En zodra het weer mogelijk was werd er weer gewandeld en koffie
gedronken.
➢ Op 4 maart bracht Hans Oosters, de commissaris
van de Koning, samen met onze burgemeester
Gerolf Bouwmeester, een bezoek aan onze
wijkvereniging. Zij waren belangstellend te horen wat
de vereniging doet in coronatijd. We hebben verteld
over de bewonersinitiatieven en de online activiteiten
zoals de pubquiz en de meedenkavond over het
sportpark. En zij waren vol lof over het grote
enthousiasme binnen Leusden ZeT.

➢ Hoe leuk is dat! Wordt je geïnterviewd in de Leusder gaZeT en
dan zeg je dat wel eens een XXL-frikandel speciaal wil eten.
Je wijst iets aan van wel drie frikandellen lang. En dan zie je
ineens dat je mag melden bij Eten bij Dirk. Dirk heeft speciaal
voor jou en je zusje Lieke een heerlijke XXL gemaakt. Fantastisch
toch?
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➢ Met de Ommetje app kon er gewandeld worden voor de Voedselbank. En dat werd
massaal gedaan door veel wijkbewoners en bewoners van Leusden en Achterveld.
De 32.681 Ommetjes waren goed voor 500 euro. En Guimar uit onze wijk eindigde in
de Top-10!
➢ Dit jaar namen we afscheid van twee gewaardeerde bestuursleden, Monique
Disseldorp (Penningmeester) en Frits Ringers (Secretaris), die vanaf het begin van
Leusden ZeT betrokken zijn geweest en we verwelkomden Mariëlle Jansen
(Penningmeester) en Peter Nierop (Secretaris) die het bestuur kwamen versterken.
➢ De wijkkrant Leusder gaZeT werd 11 keer uitgegeven en werd daarvan 2 keer
huis-aan-huis bezorgd bij alle huishoudens in Leusden-Zuid en Tabaksteeg.
➢ De website van Leusden ZeT is in afgelopen jaar helemaal vernieuwd. De techniek is
weer up-to-date en de site ziet er schitterend uit.

➢ Ook dit jaar werd er weer een wijkvrijwilliger van het jaar
2021 gekozen. En met 85 enthousiaste mensen die zich
inzetten om met elkaar onze wijk nog fijner te maken om in
te wonen, valt het dan niet mee om een keuze te maken.
Uiteindelijk waren er drie genomineerden:
Dhr. Ackers, Jan Streppel en Like van Hulten.

En na een spannende stemming was Like de zeer gelukkige winnares. Zij poseerde
trots met de wisselbeker.

4

➢ En net in het nieuwe jaar was er
die hartverwarmende actie om alle
medewerkers in de zorg, het
onderwijs en bij de politie te
verrassen. Op initiatief van Arie
Kars (en in samenwerking met
Sara Dirkse-Versteeg en Berlinda
Harkink) kregen zij allemaal een
attentie. Als dank en als een hart
onder riem.
Met dank aan ondernemende wijkbewoners, zoals Van Beest Bloemen, patisserie
Nijtmans Amersfoort, Melody & Symphony Fashion, Liefs op Papier en Leusden ZeT
zelf.
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Hoofdstuk 1 - Impact corona
Donderdag 27 mei 2021 was de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Leusden ZeT. En
omdat de coronapandemie nog steeds voortduurde, werd het een online bijeenkomst.
Bezocht door een flink aantal leden, waarbij ook diverse bewonersinitiatieven even in het
zonnetje werden gezet.
De pandemie bleef invloed houden op Leusden ZeT. Het wijkfeest ‘Vier de Lente’ ging voor
de tweede keer niet door, en ook de kleinere activiteiten zoals de koffie- en theemiddag, het
Brei- en haakcafé en de Coderdojo’s werden regelmatig getroffen door lockdowns en andere
beperkingen.
Ook in 2021 bracht de gemeente Leusden alle partijen bij elkaar die actief zijn op het gebied
van welzijn in Leusden binnen het platform Leusden voor Elkaar om ervaringen te delen.
Want hoewel er meer mogelijk was dan aan het begin van de coronacrisis, bleven er genoeg
aandachtspunten over. Leusden ZeT heeft van het begin af aan deelgenomen.

Deze deelname is in de loop van het jaar afgebouwd. Wij blijven geïnformeerd maar
laten het over aan de professionele partijen binnen het platform. De goede contacten
die wij met de gemeente hebben, zorgden ervoor dat we snel konden anticiperen
wanneer de coronaregels werden aangepast. En in de periodes dat corona meer op
de achtergrond verdween, werden de activiteiten snel weer opgepakt.
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Hoofdstuk 2 - Bewonersinitiatieven
Leusden ZeT drijft op bewonersinitiatieven. Deze worden gedragen door wijkbewoners die
zelf behoefte hebben aan de activiteit. Zij nemen vervolgens zelf, vaak met hulp van andere
vrijwilligers, de organisatie ter hand. In 2021 zijn nieuwe bewonersinitiatieven gestart, maar
er zijn ook een groot aantal initiatieven gecontinueerd. Onderstaand volgt een overzicht van
de activiteiten van het afgelopen jaar.

Nieuwe bewonersinitiatieven in 2021
Outdoor Fitness Park:

●

Op 22 februari zag dit initiatief het daglicht. Hoe geweldig zou het niet zijn om een openlucht
sportaccommodatie te realiseren in onze eigen wijk. Er werd een online brainstorm
georganiseerd op 10 maart 2021. Deze werd druk bezocht, ideeën gespuid en vier
kartrekkers gingen aan de slag aan de hand van de volgende speerpunten:
●
●
●
●
●
●
●

Een parkachtige omgeving met sport- en speeltoestellen.
Vrij en open toegankelijk.
Geschikt voor alle leeftijden, jong en oud.
Niet alleen voor buurtbewoners, maar voor alle Leusdenaren.
Voor zowel actieve als recreatieve sporters.
Voor bewoners met een lichamelijke beperking en toevallige voorbijgangers.
In samenwerking en ter aanvulling op alle andere bewegings-initiatieven en aanbod in
de wijk, zoals fysiotherapiepraktijken, huisartsen, scholen, BSO, sportscholen en
-clubs.

Er werd gesproken met de gemeente, afspraken gemaakt. Het enthousiasme is groot.
inmiddels is dit wat getemperd, door de stroperigheid van de besluitvorming. Maar we
vertrouwen erop dit goed gaat komen. Al is het alleen al omdat de kartrekkers van geen
opgeven willen weten.

7

●

Herinrichting Maximaplein:

Op 30 september 2021 werd de eerste meedenkavond ‘Herinrichting
Maximaplein’ georganiseerd. Een groep enthousiaste leden
brainstormden over hoe het plein eruit zou kunnen gaan zien.
Er ontstond een werkgroep die ideeën verder uitwerkt. Er is contact
met de gemeente, want die zijn onontbeerlijk bij een dergelijk
initiatief. In het nieuwe jaar gaan we er meer van horen.

●

Flower Power actie i.p.v. Wijkfeest Vier de Lente:

Op zaterdag 28 maart 2021 hebben de organisatoren van Vier de Lente toch nog een vrolijke
actie georganiseerd voor de wijkbewoners. Zij deelden bloemen uit met een kaartje eraan.
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●

Vossenjacht:

Vier de Lente werd weer getroffen door corona. Maar op 12 september was daar de
vossenjacht. Een fantastisch initiatief. En aan enorme belangstelling was te merken hoe
iedereen hunkerde naar een leuke activiteit voor de
hele buurt. Bijna 150 deelnemers wandelden door de
wijk op zoek naar de boomchirurg, de vogelspotter, de
indiaan en nog veel meer gekke types die verscholen
zaten in de wijk. Met de app in de hand, beantwoordden
ze vragen en genoten ze van het fantastische weer. De
geweldige organisatie had gezorgd voor een vlekkeloos
verloop, rekening houden met de coronaregels die nog steeds golden. Aan het einde van de
wandeling was er voor iedereen limonade en een portie poffertjes, gebakken in een prachtige
oude brandweerwagen.

●

Partytent:

De partytent die bij de Vossenjacht werd
gebruikt, beviel zo goed dat het bestuur
op zoek ging naar een echte Leusden
ZeT partytent. Compleet met wanden en
het logo van de vereniging goed
zichtbaar. En na korte speurtocht was dit
het resultaat.
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●

Kerstversiering Máximaplein:

Binnen het bestuur werd gesproken over “en wat doen
we met de Kerst?” En dan vooral de versiering van het
Máximaplein. Een echte boom bleek al snel een hele
operatie te zijn. Om op te vallen wordt de boom al gauw
een meter of 8 hoog. De ervaringen uit het verleden
gaven aan dat dit slapeloze nachten oplevert bij harde
wind, het plaatsen van de boom vraagt hoogwerkers,
kranen en meer van dat alles. En zo werd gekozen voor
een Fairybell. Ook 8 meter, niet windgevoelig, duurzaam
en wel 1500 lampjes. Met de gemeente werd gezorgd
voor een gat in de grond zonder dat er leidingen werden
geraakt en op 20 november werd de Bell opgetuigd. De
reacties waren erg enthousiast.

●

Warme choco op het Máximaplein:

En net voor alles weer op slot ging, wisten we nog
één keer de bewoners te verrassen. Op zaterdag 18
december was er warme chocolademelk, met
kransjes, oliebollen en zelfs twee heerlijke vlaaien
meegebracht door twee bewoners. Maar het was
vooral een fijn en knus samenzijn. De volgende dag
ging Nederland weer op slot maar wij konden er
even tegen.
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Gecontinueerde bewonersinitiatieven
●

Koffie- en theemiddag:

Iedere donderdagmiddag was iedereen ‘s middags van harte welkom bij Café Maxima’s voor
een kopje koffie of thee, een gezellig praatje en eventueel een spelletje. De koffie- en
theemiddag is een activiteit die bewoners van Leusden-Zuid en Tabaksteeg met elkaar in
contact wil brengen. Deze activiteit krijgt steeds meer bekendheid en wordt steeds meer
bezocht. Wekelijks komen er 10 tot 15 vaste bezoekers en het breidt zich steeds meer uit.
Ook in 2021 heeft corona z’n tol geëist en zijn ontmoetingen niet doorgegaan. Maar zodra
het weer kon, werd er opnieuw begonnen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de
RIVM-maatregelen ter voorkoming van verspreiding van corona.
●

Boekenruilkast:

in Café Maxima’s kun je tijdens de openingstijden kosteloos een boek meenemen, ruilen of
inleveren. Hoewel het horecadeel van Maxima’s ook in 2021 best vaak dicht was, konden
wijkbewoners wel nog steeds een boek ophalen.
●

Nieuw schoolplein:

In 2020 is het nieuwe school- en buurtplein bij Antares vernieuwd.
En in 2021 heeft een clubje ouders en wijkbewoners zich
regelmatig ingespannen om alles netjes bij te houden.

●

Brei- en haakcafé:

is er afwisselend op dinsdag- of donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur met in het totaal
12 deelnemers. Naast haken en breien is ook het sociale contact belangrijk en hecht. Voor
velen is het een belangrijk samenzijn ook in het licht van het tegengaan van de
eenzaamheid.
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●

Crea ZeT:

CreaZeT heeft in 2021 ondanks corona toch een aantal
keren een leuke bijeenkomst weten te organiseren. Vier
creatieve avonden voor en vier na de zomer, zorgden
voor enthousiasme bij de deelnemers.

●

Schoon Máximaplein:

Het initiatief waarbij bewoners
(met name kinderen) en
ondernemers de omgeving van
het Máximaplein en de wijk
Tabaksteeg & Leusden-Zuid
schoonhouden, is in 2021
uitgegroeid tot een regelmatig
terugkerende activiteit, als de
regels en beperkingen het
toelieten.

●

Wijkfeest Vier de Lente:

Het Vier de Lente-organisatiecomité had de hoop gevestigd op 2021. Maar al snel werd
duidelijk dat corona hen ook in dit jaar dwong om alle geplande activiteiten in de ijskast te
zetten. Met nimmer aflatend optimisme wordt gekeken naar 2022 en is er een nieuwe datum
gepland: zaterdag 14 mei 2022.

●

Wandelclub:

De wandelclub heeft, ondanks de
corona-maatregelen die ook in dit jaar roet in het
eten gooien, veelvuldig gewandeld en de animo
blijft groot (inmiddels 24 leden in de appgroep,
gemiddeld lopen er zo’n 10 deelnemers mee per
keer).

En het levert ook mooie plaatjes op:
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●

TECHlab:

Tijdens een Coderdojo leren kinderen programmeren m.b.v. Scratch, Ozobots, Arduinos,
Dash en Micro:bits. En de lockdowns hebben ook hun invloed gehad op de Coderdojo's die
we maandelijks organiseren in het Lab. Desalniettemin hebben er toch meerdere fysieke
Coderdojo's plaatsgevonden. De animo voor de fysieke bijeenkomsten blijft groot: elke
bijeenkomst is vol en heeft altijd een wachtlijst met meerdere kinderen die willen meedoen.
Maar om ook activiteiten te organiseren tijdens de lockdown hebben we een online
Coderdojo georganiseerd. Met de hulp van de Nederlandse Coderdojo organisatie waren we
in staat om mbv videobel software kinderen toch te leren programmeren via Scratch.
Tenslotte hebben we het aantal vrijwilligers voor de Coderdojo's uitgebreid na een oproep
(https://www.leusdenzet.nl/nieuws/techlab-zoekt-hulp/) Maar liefst 10 nieuwe vrijwilligers
hebben zich gemeld en helpen met de organisatie.

13

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Om alle vrijwilligers van Leusden ZeT te bedanken hebben zij op 22 januari een aardigheidje
gehad als dank voor hun geweldige werk dit jaar. Het liet maar weer eens zien hoeveel
mensen zich inzetten voor onze wijkvereniging: maar liefst 85 mensen (!) kregen een
bedankje.

Van redactie en bezorgers van de gaZeT tot organisatoren van de bewonersinitiatieven, van
technische helpers bij Het Lab en de buurtborden, tot Coderdojo-giganten, en van vossen
waarop gejaagd kon worden tot actieve ledenwervers; er is een vast team ontstaan van
vrijwilligers. Fantastisch!
En natuurlijk hebben we ook dit jaar een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje gezet door
hen te nomineren als Wijkvrijwilliger van het Jaar.

En dit jaar waren dat van links naar rechts:

Like van Hulten, Jan Streppel en de heer Ackers.

En op 22 januari 2022 werd duidelijk dat
Like de meeste stemmen had gehaald. De
lockdown maakte het onmogelijk om de
prijsuitreiking groots te vieren. Maar ondanks dat
werd het toch wel een feestelijke huldiging.
wethouder Wim Vos sprak heel lovende woorden
en reikte de bloemen uit. En daarna ontving Like
de wisselbeker uit handen van Froukje
Heijdt-Bijkerk, de winnaar vorig jaar.
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Hoofdstuk 3 - Communicatie
Om de activiteiten van de bewonersinitiatieven en andere activiteiten in Antares en de wijk
zoveel mogelijk aandacht te geven, is in 2021 veel energie en tijd gestoken in het
communiceren over de Leusden ZeT-activiteiten:
●

De website www.leusdenzet.nl is verder ontwikkeld en de loop van 2021 zelfs volledig
vernieuwd. De techniek is geactualiseerd en het uiterlijk verfrist. De website is steeds
meer de centrale communicatieplek van de wijkvereniging. Het nieuws wordt continu
bijgehouden en de agenda wordt, telkens wanneer corona het weer toestaat, gevuld met
de activiteiten die weer mogen.

Onze vernieuwde website www.leusdenzet.nl
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● Uit de webstatistieken blijkt dat de website ruim 7500 keer is bezocht. Daarbij bleken de
homepage, Leusder gaZeT en agenda, ook in 2021, de meest bezochte pagina’s te zijn.
Het merendeel van de bezoeken werd gedaan via de mobiele telefoon of tablet (54%),
46% van de bezoeken gebeurde via de computer. Een opvallend nieuwsitem dat dit jaar
veel bezocht werd, was het bericht over de actie waarin we mensen opriepen om mee te
lopen met de Ommetje app. Doordat de website in december werd vernieuwd, ontbreken
de statistieken van die maand in de cijfers.
●

We plaatsen het laatste nieuws in de wijkkrant de Leusder gaZeT. De gaZeT is afgelopen
jaar elf keer verschenen. Elke maand een nieuw nummer en in de zomermaanden een
gecombineerd juli/augustus nummer. En inmiddels is de gaZeT een niet meer weg te
denken communicatiemiddel binnen Leusden ZeT.
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 mail willen
ontvangen. In dat laatste geval kan de gaZeT, nadat je via mail een bericht hebt
ontvangen, gedownload worden via www.leusdenzet.nl/leusdergazet.
Wij promoten de wijkvereniging door maandelijks een aantal exemplaren bij de
ondernemers op en rondom het Máximaplein neer te leggen. Daarnaast bezorgen we de
wijkkrant, aangevuld met een inschrijfformulier, in principe twee keer per jaar (in 2021 in
maart en september) huis-aan-huis bij alle bewoners van Leusden-Zuid en Tabaksteeg.
Sinds 2020 zijn wij ook gestart met het beperkt plaatsen van advertenties van lokale
ondernemers om de kosten van deze huis-aan-huisbezorging te kunnen dekken.
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De Leusder gaZeT wordt iedere maand samengesteld door een redactie van zes
wijkbewoners. De redactie vergadert enkele keren per jaar om na te denken over de
inhoud van de gaZeTs.

Een impressie van de wijkkrant de Leusder gaZeT van september 2021.

●

Voor aankondigingen van buurtactiviteiten gebruiken we de buurtborden. Daarvan staan
er inmiddels twee in de buurt. Op deze borden wordt het laatste nieuws verkondigd door
middel van posters, maar ook kunnen buurtbewoners er zelf oproepjes, aankondigingen
of nieuws plaatsen. Ze worden goed gebruikt!

Het tweede buurtbord op het Máximaplein.

In juni is 1 van de buurtborden opgeknapt tijden de NL Doet actie waar ook
burgemeester Bouwmeester een hulpende hand kwam bieden.
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●

De vormgevers die betrokken zijn bij de wijkkrant, zorgen ook voor het
ontwerpen van posters voor het aankondigen van activiteiten.

●

De e-mailnieuwsbrief gaat nog steeds twee keer per maand de deur uit naar alle leden
en partners. De nieuwsbrief wordt met Laposta verspreid en wordt wordt goed gelezen:
bijna elke nieuwsbrief wordt door ongeveer 60 tot 65 procent van de leden geopend.

●

Leusden ZeT is actief op de Social Media-kanalen Facebook, Twitter en Instagram.
Hierop werden ook in 2021 diverse aankondigingen en oproepen voor buurtactiviteiten
gedaan. Verder werd er belangrijk wijkgerelateerd nieuws gedeeld en werd verslag
gedaan van activiteiten.

●

Het YouTube-kanaal bestaat nog wel maar daar is het afgelopen jaar niets mee gedaan.

19

●

Tenslotte hebben we hard gewerkt om nieuwsberichten geplaatst te krijgen in lokale
kranten en op de radio.
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Hoofdstuk 4 - Belangenbehartiging
Om de belangen van wijkbewoners te behartigen op het gebied van voorzieningen en
wijkinitiatieven hebben we de volgende activiteiten ondernomen:
●

Right to Challenge. De ideeën zijn vanwege de coronacrisis ook in 2021 niet verder
opgepakt.

●

We namen een aantal keren actief deel aan de reguliere telefonische conferenties van het
Platform Leusden voor Elkaar, geïnitieerd door de gemeente Leusden. In de loop van
het jaar hebben deze deelname omgezet in geïnformeerd d.m.v. toezending van agenda
en verslag.

●

30 september werd de eerste meedenkavond Herinirichting Maximaplein
georganiseerd. De werkgroep heeft inmiddels contacten gelegd met de gemeente. Er
wordt gewerkt aan een beleidsnota en er zijn contacten gelegd met de lokale politiek.

●

We denken mee met het Leusdens Sportakkoord en de mogelijkheden voor een digitaal
platform.

●

We onderhouden actief contact met andere wijkverenigingen uit Leusden en Achterveld
om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

●

Ook dit jaar hebben we contact onderhouden met projectontwikkelaar Heijmans die de
Maanwijk bouwt. De straatnamenactie voor de wijk was een succes. Samen met
Heijmans informeert Leusden ZeT de nieuwe bewoners over de wijkvereniging.
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Hoofdstuk 5 - Organisatieontwikkeling
Ook in 2021 bleven we kritisch kijken naar de manier waarop we een en ander organiseren.
nog de meest geschikte is. Derhalve hebben we in 2021 de volgende verbeteringen
doorgevoerd:
●

We hebben de wijze waarop aanmeldingen van nieuwe leden worden verwerkt
aangepast om op manier beter te voldoen aan de eisen die de AVG ons stelt.

De incassering van lidmaatschapsgelden is in 2021 verder gestroomlijnd. Het proces voor
het verkrijgen van een fysieke handtekening ophalen bij de nieuwe leden wordt nu
voortvarend uitgevoerd. Het incasseren van de contributies heeft daardoor eerder kunnen
plaatsvinden.
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