
  
  

Hoe is de zorg en ondersteuning geregeld in onze gemeente en waar kun je terecht? Die informatie is vaak pas écht interessant als je het nodig hebt: voor jezelf of als je 
mantelzorger bent. Op deze gemeentepagina delen we een aantal actuele en nieuwe mogelijkheden. Want we vernieuwen deze trajecten en activiteiten regelmatig. Dat 
doen we om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen als je ondersteuning nodig hebt. Samen met zorgorganisaties en vrijwilligers werken wij dagelijks aan passen-
de zorg en ondersteuning, laagdrempelig en dichtbij. Dat doen we speciaal voor de volgende thema’s:

Volg de gemeente Leusden digitaal op Facebook          Twitter           Instagram           en YouTube  
Redactie/vormgeving: Communicatiemeisjes Leusden (een samenwerkingsverband tussen Herder Communicatie, Myra Verkuijl en UNE ontwerpstudio)

Volgende editie: 29.09.2021 

Agenda gemeenteraad 
Donderdag 16 september
19.30 uur: informatiemarkt (alleen digitaal), over alle onder-
werpen van de informatieronde én de bestemmingsplannen 
Princenhof, Groot Agteveld Actua en Veld 1 Zuid en de eerste 
bestuursrapportage 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Utrecht.
20.30 uur: informatieronde over: Winkeltijdenverordening 
Leusden 2021, Lariks toekomstgericht en bestendig, Regiovisie 
‘Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp’, Regiovisie 
‘Samen in de wijk’, Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ en 
Ontwikkelkader locatie voormalige sporthal De Meent.

Via gemeentebestuur.leusden.nl kijk je live mee of lees je de 
vergaderstukken. Reageren op een onderwerp uit de informatie-
ronde? Bespreek de mogelijkheden vóór de vergadering met de 
griffie. Mail naar griffier@leusden.nl.

Gemeente Leusden
8 september 2021

De gemeentepagina voor Pascal en ongeveer 30.000 andere inwoners van Leusden, Stoutenburg en Achterveld 

Zorg en ondersteuning: waar kun je terecht?

Hennie Caarels, raadslid VVD
“Leusden krijgt steeds meer zorgtaken van het Rijk, maar niet evenredig 
extra budget: er is een noodzaak om de uitgaven te beperken. Het motto is 
daarom ‘samen aan de lat staan’. Een mooi voorbeeld is het Maatjesproject 
dementie. Kundige vrijwilligers gaan op pad met inwoners met beginnende

dementie. En de gemeente faciliteert de groep vrijwilligers. Geweldig dat 
Leusden oog houdt voor dit en veel ander groot en klein leed.”

Ondersteuning en hulp voor jeugd
Ook voor kinderen is de coronatijd niet makkelijk 
(geweest). Er zijn verschillende manieren waarop je 
een kind kunt ondersteunen. 

• Vrijwilligers kunnen jouw gezin ondersteunen.        lariks-leusden.nl/voom       
• Training Get Stronger voor jongeren van 13 t/m 17 jaar, gericht op 
  de eigen identiteit, kracht en sociale vaardigheden.        lariks-leusden.nl
• Praktijkondersteuners verlenen hulp dichtbij, bij de huistarts.
• Advies en ondersteuning nodig?        lariks-leusden.nl

Reina Dijksterhuis, fractievertegenwoordiger ChristenUnie-SGP
“De zorg in Leusden is eigenlijk best heel goed geregeld. Fijn dat steeds meer 

inwoners - waaronder zzp’ers - het Geldloket benaderen voor vragen over geld 
en inkomen. Toch is dit nog maar het topje van de ijsberg. Ook in Leusden 
bestaat verborgen armoede. Verder moet de huisvesting van kwetsbare groe-
pen nog meer aandacht krijgen. Want als je bijvoorbeeld vanuit beschermd 

wonen of een zorginstelling weer een zelfstandige woning zoekt, moet er wel 
een goede plek zijn, met voldoende ambulante begeleiding.”

Armoede
Inwoners die geraakt zijn door de coronacrisis, 
hebben we geholpen met steunpakketten en 
advies. En een minimacoach ondersteunt inwoners die 
de dupe zijn geworden van de Toeslagenaffaire.

• Advies over geld en inkomen? Bel het Geldloket.        geldloket.nl / 033 800 99 70
• Financiële tips?       rondkomeninleusden.nl
• Nieuw: het ‘Kindpakket’ voor kinderen in gezinnen met een inkomen tot 130% van 
  de geldende bijstandsnorm of met schuldsaneringstrajecten. Voor kleding, school-
  spullen, activiteiten, luiers of huiswerkbegeleiding.        rondkomeninleusden.nl

Mensen met verward gedrag
In coronatijd heeft de politie meer meldingen 
ontvangen over mensen met verward gedrag. 

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag? Dan is 
het goed om dit te melden bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd.  
      030 630 54 80 / meldpunt@ggdru.nl

Inclusie: iedereen kan meedoen in Leusden

Wonen, vervoer, openbare ruimte, informatie: het moet toegankelijk 
zijn voor iedereen. 

• Ziet u iets dat beter kan in de openbare ruimte? Meld 
  het via leusden.nl/melden.
• Wilt u uw verhaal kwijt? Mail naar gemeente@leusden.nl.

Arbeidsparticipatie
Dankzij lokale werkgevers vonden meer mensen met 
een bijstandsuitkering en mensen met een arbeidsbeperking een baan. 

• In september organiseert het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort een  
  bustour om mensen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, onder de aan-
  dacht te brengen bij lokale werkgevers.

Ook meedoen? 
In Leusden bieden we deze zorg en ondersteuning met zorgorganisaties en 
vrijwilligers. Wil je hier ook - als vrijwilliger - aan bijdragen? Neem contact op 
met Lariks via info@lariks-leusden.nl of 033 303 44 44.

Dementievriendelijke gemeente
Leusden heeft het officiële keurmerk 
‘Dementievriendelijke gemeente’ ontvangen.

• Mantelzorger? Meld je bij je wijkvereniging of Lariks, 
  voor ondersteuning en advies.       lariks-leusden.nli

i

i

i   

i

i

i

Oog voor elkaar

Zeker in coronatijd is er extra aandacht voor 
het tegengaan van eenzaamheid vanuit zorgorganisaties 
en vrijwilligers. En er zijn verschillende activiteiten 
om anderen te ontmoeten.

• Nieuw: download de app LeusdenLeeft of haal 
  de folder op bij Lariks in Huis van Leusden en ontdek 
  activiteiten om anderen te ontmoeten.
• Bekijk alle sociale activiteiten op lariks-leusden.nl.
• Vraag wat je kunt doen bij je wijkvereniging.
• Heb je hulp van een vrijwilliger nodig? De Huiskamer van Leusden kan helpen.       
        huiskamervanleusden.nl
• Is vervoer lastig? Vraag een vrijwilliger via automaatjeleusden.nl.
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