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Jaarverslag 2014 Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck
Het BIT NW is in het najaar 2005 met ondersteuning van de Stichting Boog van start gegaan. Het team
functioneert als zelfstandig onderdeel van de Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck en heeft tot doel het
signaleren van misstanden en gebreken in de wijk en het melden hiervan aan de betrokken autoriteiten (politie,
woningbouwcorporaties en gemeentelijke diensten). Het team is ook aanspreekpunt voor bewoners die het
gevoel hebben dat hun meldingen door gemeentelijke diensten, woningbouwcorporaties e.d. niet worden
behandeld. Het BIT probeert waar mogelijk overlast bezorgende personen op hun gedrag aan te spreken.
Het kantoor van de Stichting Wijkberaad in het wijkcentrum De Geest wordt als onderkomen voor het team
gebruikt.
Begin januari 2014 bestond het team uit 16 vrijwilligers
Eind december 2014 bestond het team uit 19 vrijwilligers

(8 mannen en 7 vrouwen).
(11 mannen en 8 vrouwen).

Het functioneren van het BIT in 2014 is een voortzetting van de trend die is ingezet in 2010.
Er wordt nu op 5 avonden in de week gelopen en soms ook overdag als er extra aandacht nodig is.
De portofoons die beschikbaar zijn voor contact tussen de teams onderling en de mogelijkheid om in geval van
nood of urgentie direct met het bureau van politie in Loosduinen worden bij elke loopronde ingezet.
De veiligheid van het team is hierdoor sterk verbeterd. De samenwerking tussen de teams in Houtwijk en
Kraaijenstein is ook in 2014 voortgezet.
De gebreken en storingen die de BIT-leden hebben doorgegeven, werden snel verholpen door de
verantwoordelijke instanties. Slechts in een gering aantal gevallen moest er een herhaalde melding volgen.
De aard van de meldingen betrof meestal de openbare verlichting, mankementen aan de bestrating en
straatmeubilair, begroeiing, zwerfvuil, winkelwagens, afval en foutparkeerders die de doorgang voor
hulpdiensten belemmeren. Ook de waterkwaliteit in de wijk wordt in 2014 nauwlettend gevolgd.
Er is ook extra aandacht voor de veiligheid en netheid van de in de wijk aanwezige kinderspeelplaatsen.
Meldingen van bewoners aan het team op het gebied van veiligheid worden samen met de bewoners
doorgesproken en opgenomen met de gemeente, woningcorporaties en VVE’s.
De meldingen openbare ruimtes worden doorgegeven aan 14070 of in het geval van verlichtingsdefecten direct
aan de dienst openbare verlichting.
Het gaat globaal om de navolgende soorten meldingen:
32 maal meldingen betreffende Afval/ vuil/ ongedierte » Wrakken » Winkelwagens;
4 maal Straten en straatmeubilair » Straatmeubilair (bank);
4 maal Verkeerslichten/ borden/ straatverlichting » Borden » Aanduidingsbord;
20 maal Verkeerslichten/ borden/ straatverlichting » Straatverlichting » Lamp brandt niet.
In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling 2014 – 2015 heeft het BIT NW wederom een waardevolle
bijdrage geleverd aan de veiligheid in de wijk, vooral in het opsporen van illegale opslag van brandbare
materialen en het informeren van de bewoners over risicovolle situaties, b.v. het aanwezig zijn van blauwe
papiercontainers en afvalcontainers op de openbare weg. Bewoners werden er op gewezen de brandbare
containers ’s avonds binnen te zetten en losse brandbare objecten als houten tuinbanken etc. vast te maken of
te verplaatsen. De goede samenwerking met de wijkagenten, stadsdeelkantoor en de uitgebreide briefing
samen met de teams Houtwijk en Kraayenstein heeft mede bijgedragen tot het slagen van de inzet van het BIT.
In de laatste uitgave van het blad van het wijkberaad NW het “MUZI(K)RANTJE” was een gehele pagina gewijd
aan de veilige en gezellige viering van de jaarwisseling en de nieuwe regels over het afsteken van vuurwerk.
In 2014 was het team even als in 2013 in de persoon van de coördinator of diens plaatsvervanger in een aantal
werkgroepen van het stadsdeelkantoor Loosduinen en het Wijkberaad Nieuw Waldeck vertegenwoordigd in de
onderstaande bijeenkomsten en vergaderingen:
- het Uitvoeringsoverleg Nieuw Waldeck (gemeente, politie, stichting VÓÓR Welzijn, woningbouwcorporaties);
- het decentrale ACON overleg (Ambtelijke Commissie Oud en Nieuw) met gemeente en partners;
- coördinatorenoverleg van het Stedelijk Netwerk Veiligheid en welzijn vanuit de gemeente Den Haag;
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- bewonersvergaderingen die door het Wijkberaad NW werden georganiseerd. (voorlichtingsmateriaal);
- maandelijks overleg met alle BIT teams in Loosduinen bij de politie Haaglanden in Loosduinen;
- vergaderingen met betrokken bewoners betreffende zaken in de openbare ruimte die extra uitleg vragen.
De zichtbaarheid van het team werd in 2014 verder verhoogd door de aanschaf van gele fluorescerende jacks
met op de voorzijde in reflecterende letters BIT NW en op de achterzijde BUURTINTERVENTIE TEAM NIEUW
WALDECK. De jacks verhogen het comfort van de drager ten opzicht van de oude zwarte jacks.
Mede hierdoor is in 2014 de veiligheid in het verkeer van het team beter gewaarborgd en de aanwezigheidsbeleving bij de bewoners verbeterd, de donkere kleding viel niet zo goed op in het verkeer en bij de bewoners!
Het BIT NW heeft nu dezelfde uitrusting en herkenbaarheid als het team in Houtwijk.
Op de website http://www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl werd door het BIT de BIT TIP geplaatst. Bewoners
kunnen hier informatie en tips lezen op het gebied van veiligheid en welzijn.
Ook werd in 2014 de Facebook pagina van het wijkberaad actief (https://www.facebook.com/nieuwwaldeck)
en plaatst het BIT hier ook tips en actualiteiten op betreffende veiligheid en welzijn. Deze tips werden ook in
2014 regelmatig aangepast aan de tijd van het jaar en de actualiteit. Ook in de wijkkrant werd hier aandacht
aan gegeven.
De samenwerking met de politie Loosduinen is ook in 2014 zeer goed en dat geeft een beter resultaat tijdens de
looprondes. Er wordt nu meer gerichter gesurveilleerd op het gebied van inbraakpreventie en hangjongeren.
In 2014 is er door het team niet aan cursussen deelgenomen, dit gaat in 2015 wel gebeuren.
In 2014 is er door het BIT NW een aantal ondersteunende activiteiten in het kader van de veiligheid uitgevoerd.
- Voorlichting en raadgeving aan bewoners bij het overleg over de herinrichting Rossinipleintje.
- Assistentie aan het wijkberaad bij de Snoei en Bloei actie in de wijk.
- In het kader van de veiligheid was het BIT aanwezig bij de straatspeeldag op de Louis Armstrongkade.
- Ondersteuning van het wijkberaad tijdens de opening van het Franse Pleintje aan de Rossinilaan.
- Aanwezig met voorlichtingsmateriaal tijdens de bewonersvergaderingen van het wijkberaad.
- In 2014 was ook de landelijke NIET INBREKEN DAG. Samen met politie heeft het BIT NW de gehele dag een
aantal teams in de wijk ingezet.
- Assistentie tijdens de Halloween avond, georganiseerd door de stadsboerderij “De Kakelhof” in de wijk.
- Uitvoering van de activiteiten aangestuurd door het Stedelijk netwerk Veiligheid en Welzijn, zoals de preventie
acties ter voorkoming van diefstal van fietsen, auto’s en uit woningen, veilig pinnen en zakkenrollerij.
Het BIT gaat in 2015 opnieuw verder op de ingeslagen weg en zal zich met zijn 19 vrijwilligers weer inzetten
voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt.
Henk Snijder
Coördinator BIT Nieuw Waldeck
bit.nieuwwaldeck@live.nl
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