Voor een leefbare en veilige
wijk!
Wie zijn wij?
Het BIT Nieuw Waldeck bestaat uit een groep enthousiaste
vrijwilligers die ter bevordering van de leefbaarheid en de sociale
veiligheid in een wisselende samenstelling twee keer per week een
loopronde maken in (een deel van) de wijk. De teamleden zijn
herkenbaar aan het opschrift BIT op hun kleding. Het BIT is in
overleg met gemeente en politie opgericht in 2006 naar aanleiding
van klachten van bewoners over de veiligheid en het onderhoud van
de openbare ruimte.
Wat is het doel?
Een BIT is een vorm van een georganiseerde sociale controle met
een sterke nadruk op het signaleren van onveilige situaties met
daarnaast een oog voor leefbaarheid in de wijk. Enkele voorbeelden:
• gebreken in de openbare ruimten (straatmeubilair,
wegen/voetpaden, verlichting, vuilnisbakken, speeltuinen);
• onveilige verkeerssituaties;
• sociaal ongewenst gedrag en vandalisme;
• zwerfvuil;
• speelterreinen;
• leefomgeving rondom huurcomplexen of VvE’s.
De bevindingen van de loopronden worden verzameld en via een
meldingsysteem bij de diverse organisaties kenbaar gemaakt.
Organisatie
Het BIT overlegt op regelmatige basis met allerlei organisaties zoals:
• Stadsdeel Loosduinen
• Politie
• Woningcorporaties

Het BIT maakt deel uit van het wijkberaad Nieuw Waldeck, dat op zijn
beurt met andere wijkberaden zitting heeft in de Commissie
Loosduinen. Het is ook aangesloten bij het Stedelijk Netwerk
Bewonersinitiatieven, dat de inspanningen van alle BIT’s in Den
Haag coördineert.
Meedoen
Het BIT is er voor alle bewoners van Nieuw Waldeck. De bewoners
hebben echter ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarom is het
erg belangrijk dat de bewoners zelf ook signaleren en meldingen
doen bij gemeente, politie en woningcorporaties/VvE’s. Vindt uw
klacht geen gehoor, dan kunt u altijd contact opnemen met het BIT
voor informatie of ondersteuning. Als u belangstelling heeft voor de
werkzaamheden van het BIT nodigen wij u van harte uit om op een
dinsdag- of donderavond ons kantoor in het wijkcentrum De Geest
aan de Georges Bizetstraat 25 te bezoeken. Behalve het verkrijgen
van nadere informatie en een heerlijk bakje koffie of thee is er dan de
mogelijkheid als belangstellende deel te nemen aan een loopronde
of zich op te geven als BIT-er.
Contactadressen
Hieronder zijn een aantal belangrijke telefoonnummers en internetadressen weergegeven.
Buurt Interventie Team
tel. algemeen 070-3979606; direct contact: 06-17998887
bit.nieuwwaldeck@live.nl
Gemeente (o.a. gebreken in openbare ruimte, verlichting, straatmeubilair)
Gemeentelijk contactcentrum:
telefoon: 14070
per email: zie www.denhaag.nl ga naar “contact”
Politie
Algemeen:
Melding Anoniem:

0900-8844
0800-7000

