
Maakt u zich zorgen om een kind of 
volwassene? Bijvoorbeeld iemand die 
rondzwerft op straat, zichzelf vervuilt 
of wartaal spreekt? Veroorzaakt iemand 
overlast? Of heeft u een vermoeden van 
huiselijk geweld? Fysiek, psychisch of 
verwaarlozing? Dan is het goed om dit te 
melden. 

Waar kunt u melden?
Als u het vermoeden heeft dat iemand een 
psychische aandoening heeft, een gevaar is voor 
zichzelf of anderen, of u twijfelt hierover, neem 
dan contact op met:
Meld- en Adviespunt Bezorgd van de GGD 
regio Utrecht.
Het meldpunt is ook bereikbaar buiten kantoor-
tijden en in het weekend. 
Telefoonnummer (030) 630 54 80.
Mail: meldpunt@ggdru.nl.

Gaat het alleen om overlast en/of geluids-
overlast? 
Meld dit bij gemeente Leusden via: 
www.leusden.nl/melden. 
Of bel de politie 0900 8844.
 
Is er spoed of direct gevaar? 
Bel dan 112.

Maakt u zich om een andere reden zorgen om 
iemand? En weet u niet wat u kunt doen?
Neem dan contact op met Lariks. Dit kan op 
werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur via 033 303 44 
44 of mail: info@lariks-leusden.nl.

Als u het (even) niet alleen redt
Iedereen met vragen of zorgen is welkom bij ons!

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeen-
te Leusden. Wij helpen inwoners weer op weg. We 
geven (kosteloos) informatie en advies en bieden 
passende oplossingen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Zo nodig zorgen we voor individuele 
ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet.

Meer weten?
Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem contact op met 
Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 12.30 
uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Wilt u een gesprek met een consulent van Lariks? 
Maak een afspraak via 033 303 44 44 (op werkdagen 
tussen 9.00 - 12.30 uur) of stuur een mail 
naar info@lariks-leusden.nl. Bij De Heelkom in Achter-
veld bent u op afspraak welkom op maandag en woens-
dagochtend. Vanaf 8.30 uur kunt u bellen voor een af-
spraak diezelfde ochtend. 

Maakt u zich zorgen over iemand of ervaart u overlast? Meld het!

Wilt u alleen overlast 
melden? 

Maakt u zich zorgen om 
een persoon en wilt u 
dat ergens melden of 
bespreken?

Ga naar: www.leusden.nl/melden 
of bel de politie 0900 8844
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Denkt u dat die 
persoon 
psychische 
klachten heeft? 

Denkt u dat de 
veiligheid van die 
persoon of zijn/
haar omgeving in 
gevaar is? Bijv. door 
zijn/haar psychische 
klachten of huiselijk 
geweld? 

Denkt u dat deze 
persoon vrijwillig 
meewerkt aan zorg 
of hulp? En heeft u 
toestemming?
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Neem contact op met 
Lariks. Op werkdagen tus-
sen 9.00 - 12.30 uur via
033 303 44 44 of mail: 
info@lariks-leusden.nl
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Bel of mail Meld- en Adviespunt Bezorgd: (030) 630 54 80, meldpunt@ggdru.nl

Zijn er kinderen of andere gezinsleden 
betrokken? Bel Veilig Thuis: het advies en 
meldpunt voor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. U kunt met hen uw zorgen 
bespreken. Tel: 0800-2000.

Over het Meld- en Adviespunt Bezorgd
Het Meld- en adviespunt Bezorgd valt onder de ‘Wet verplich-
te geestelijke gezondheidszorg’ (de Wvggz). Deze wet is sinds 
1 januari 2020 van kracht en regelt de rechten van mensen met 
verplichte geestelijke gezondheidszorg. 

Aanvraag verplichte zorg
Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aange-
vraagd. De rechter beslist  of verplichte zorg wordt ingezet. 

Verplichte zorg wil niet zeggen dat iemand altijd wordt op-
genomen. Het kan ook zijn dat iemand thuis verplichte zorg 
krijgt.

Over Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, 
kindermishandeling en ouderenmishandeling. Het is er voor u 
zelf, maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid van 
iemand anders, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. 

Samen ontdekken wat je kunt
Hier ben ik! training voor kinderen

Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. 
Bijvoorbeeld omdat ze verlegen of onzeker zijn, moeite 
hebben om voor zichzelf op te komen, het lastig vin-
den om vriendjes te maken of om samen te spelen en 
samen te werken met andere kinderen.  

Hier ben ik! leert kinderen met sport, spel en oefenin-
gen, steviger in hun schoenen te staan, weerbaarder te 
worden en meer plezier te hebben. Een ervaren trainer 
van Lariks, die gespecialiseerd is in de begeleiding van 
kinderen, geeft de training samen met een buurtsport-
coach. Er zijn 8 bijeenkomsten na schooltijd. 

5 oktober start nieuwe groep
De Hier ben ik training wordt gegeven aan kleine groe-
pen kinderen in de leeftijd van 9 - 12 jaar.

Aanmelden
Aanmelden: www.lariks-leusden.nl of bel Lariks: 033 303 
44 44. Eerst overleggen of het passend is voor uw kind 
kan natuurlijk ook. 

“Mick deed vaak boos. Dankzij Hier ben ik! is hij 
minder onzeker, vinden andere kinderen hem aardig 

en is hij een blijer kind.” 
- vader deelnemer -

“Ik vond het leuk bij Hier ben ik! Kim en Tom waren 
grappig en slim. Heb er ook vrienden gemaakt. En ik 

zit nu op hockey”
- meisje 10 jaar- 

JA

^

Is er direct gevaar? 
Bel 112!

Zelf een activiteit of evenement delen? 
Dat is heel eenvoudig via www.leusdenleeft.nl/
aanmelden. Met behulp van een formulier deelt 
u in een paar stappen uw evenement met alle 
gebruikers van de app.

Wilt u een evenement delen dat met regel-
maat plaatsvindt (bijvoorbeeld wekelijks)? 
Mail de informatie (omschrijving evenement, dag, 
begin- en eindtijd en locatie) naar 
e.willemsen@lariks-leusden.nl. Dan zorgen wij dat 
het elke week/maand zichtbaar is op de app.

Tegemoetkoming zorgkosten

Heeft u een chronische ziekte of beperking én een laag 
inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming van €180,-. Het aanvraagformulier staat 
op www.lariks-leusden.nl/tegemoetkoming en is af te 
halen bij de balie van Huis van Leusden.  

Heeft u vorig jaar de tegemoetkoming ontvangen? 
Dan hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen. Het aan-
vraagformulier invullen en opsturen is voldoende. 

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt én vorig jaar de 
tegemoetkoming ontvangen? 
Dan ontvangt u in 2022 automatisch €180,- op uw reke-
ning. Mensen voor wie dit geldt, ontvangen in oktober 
2022 een brief hierover van Lariks.

Volop activiteiten in Leusden en 
Achterveld; wel 69 per week!
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