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Het BIT NW is in het najaar 2005 met ondersteuning van de voormalige 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 Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt 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 Nieuw Waldeck in het wijkcentrum De Geest wordt als onderkomen
voor het team gebruikt. In januari 2006 was het team in de wijk actief met de eerste vrijwilligers.

Sinds eind december 2017 bestaat het team uit 15 vrijwilligers.
Helaas hebben wij door het plotseling overlijden van Loe Holleman een gewaardeerde een
gemotiveerde vrijwilliger verloren. Wij gaan hem missen als vriend en als teamlid.
INZET LOOPRONDES
Er wordt op vijf avonden in de week gelopen en soms ook overdag als er extra aandacht nodig is.
De portofoons en de smartphones die beschikbaar zijn voor communicatie tussen de teams worden bij elke
loopronde ingezet. In geval van nood of urgentie kan direct met het bureau van politie in Loosduinen contact
worden opgenomen. Op het kantoor wordt een logboek bijgehouden van de gebeurtenissen tijdens de rondes.
VOORLICHTING
Ook in 2017 was het wijkberaad op facebook actief via https://www.facebook.com/nieuwwaldeck
Het BIT plaatste hier regelmatig tips en actualiteiten over veiligheid en welzijn. Deze tips werden steeds
aangepast aan de tijd van het jaar en de actualiteit. De pagina werd goed bekeken en gedeeld.
Ook in de wijkkrant Het Muzik(r)antje werd aandacht gegeven aan BIT-zaken.
De website van het wijkberaad Nieuw Waldeck is in 2017 wegens veroudering uitsluitend in de rubriek Actueel
bijgewerkt. Er komt een nieuwe site (april 2018) waarin het BIT NW opnieuw de bewoners gaat voorzien van
informatie over veiligheid en welzijn.
OPLEIDINGEN
EHBO/AED-herhalingscursus werd in maart 2017 gevolgd. De meeste leden zijn gediplomeerde EHBO’er!
In 2017 werden er verder geen cursussen gevolgd door het team.
MELDINGEN
De gebreken en storingen in de openbare ruimte die de BIT-leden hebben doorgegeven, worden snel verholpen
door de verantwoordelijke instanties. Slechts in een aantal gevallen moet er een melding herhaald worden.
De aard van de meldingen betreft de openbare verlichting; mankementen aan de bestrating en straatmeubilair,
begroeiing, zwerfvuil, winkelwagens, afval en foutparkeerders die de doorgang voor hulpdiensten belemmeren.
Er was ook extra aandacht voor de veiligheid en netheid van de kinderspeelplaatsen in de wijk.
De meldingen openbare ruimte (MOR) werden doorgegeven aan 14070 of via BuitenBeter in de app.
Meldingen van bewoners aan het team op het gebied van veiligheid werden samen met de bewoners besproken
en opgenomen met het wijkberaad, de gemeente, woningcorporaties en VVE’s.
EXTRA INZET
In 2017 zijn er een aantal ondersteunende activiteiten in het kader van de veiligheid ondernomen.
-Assistentie van het wijkberaad bij de snoei en bloei acties in de wijk.
-In het kader van de veiligheid was het BIT (EHBO) en toezichthoudend aanwezig bij de straatspeeldag op de
Louis Armstrongkade en bij de straatspeeldag op het Franse Pleintje aan de Rossinilaan.
- Tijdens activiteiten georganiseerd door de Stichting tot behoud van het landgoed Ockenburgh werd er door
het BIT ook bijstand verleend met inzet van EHBO’ers en toezichthouders bij Stichting de OCK en de Openbare
Bibliotheek in Nieuw Waldeck
-Aanwezigheid met voorlichtingsmateriaal bij de bewonersvergaderingen van het wijkberaad.
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-Uitvoering van de activiteiten aangestuurd door het Stedelijk netwerk Veiligheid en Welzijn, zoals de preventie
acties ter voorkoming diefstal van fietsen, uit auto’s en woningen, veilig pinnen, zakkenrollerij en babbeltrucs en
de actie “zet inbrekers in het licht”. Bewoners werden gevraagd tuinen en voordeuren te voorzien van
verlichting. De ‘gadgets’ die door de gemeente Den Haag werden aangeleverd om de acties te ondersteunen,
zijn aan de bewoners aangeboden met als doel de veiligheid in de wijk te vergroten en diefstallen te
verminderen.
CONVENANT
In 2017 is het convenant nabesproken met het BIT NW, het Stadsdeelkantoor Loosduinen, de politie van bureau
Loosduinen en het Wijkberaad Nieuw Waldeck. De partners hebben regelmatig overleg.
OVERLEG
In 2017 was het team met de coördinator of zijn plaatsvervanger vertegenwoordigd tijdens:
-Het Uitvoeringsoverleg Nieuw Waldeck (gemeente, politie, stichting VoorWelzijn, 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.
-Bewonersvergaderingen die door het Wijkberaad NW werden georganiseerd. (Voorlichtingsmateriaal).
-Maandelijks overleg met alle BIT-teams van Groot Loosduinen samen met de politie Loosduinen.
-Vergaderingen met betrokken bewoners betreffende zaken in de openbare ruimte die extra uitleg vergen.
-Bewonersbijeenkomsten georganiseerd door politie en stadsdeelkantoor en wijkberaad Nieuw Waldeck.
INZET JAARWISSELING
Coördinatoren van het BIT NW namen actief deel aan de vergaderingen van de ACON in het SDK Loosduinen.
In de periode voorafgaand aan de jaarwisseling 2017 – 2018 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 via Facebook over risicovolle situaties. In het bijzonder het op de
openbare weg aanwezig zijn van papiercontainers en afvalcontainers. Bewoners werden geadviseerd deze
containers in de avond binnen te zetten en losse brandbare objecten als houten tuinbanken, fietsen etc. vast te
zetten of te verplaatsen. De samenwerking met de wijkagenten, stadsdeelkantoor en de uitgebreide briefing
door de politie en het jeugdwerk, in combinatie met de teams Houtwijk en Kom Loosduinen heeft belangrijk
bijgedragen tot het succes van de inzet van het BIT NW om de schade tijdens de jaarwisseling te beperken.
In en om de stadsboerderij De Kakelhof in de wijk en het vogeleiland worden de borden “vuurwerkvrije zone”
gecontroleerd door het BIT NW.
SAMENWERKING
De samenwerking met de politie Loosduinen is ook in 2017 uitstekend en resulteerde in verbetering van de
looprondes. Er wordt nu meer en gerichter gesurveilleerd. Er is maandelijks overleg met de Politie.
De zichtbaarheid van het team in de wijk is door de bewoners steeds meer opgevallen, mede door het dragen
van de gele fluorescerende jassen met opdruk. Het BIT NW heeft dezelfde uitrusting en herkenbaarheid als het
team in Houtwijk. Er zijn korte communicatielijnen met het stadsdeelkantoor Loosduinen. Problemen werden
direct opgelost. De samenwerking met team Houtwijk is sterk gegroeid in het afgelopen jaar. Met het nieuwe
team Kom Loosduinen is er ook een goed contact, de intentie is om met elkaar mee te gaan lopen om de wijken
beter te leren kennen. De coördinatoren zijn met elkaar verbonden middels een WhatsApp groep.
SUBSIDIE 2017
De verstrekte gemeentelijke subsidie is verantwoord door het BIT volgens de geldende Regels voor
subsidieverstrekking Bewoners Initiatieven Veiligheid. De subsidie is gebruikt voor het aanschaffen van kleding
en hulpmiddelen voor het team. In december wordt er traditioneel afgesloten met een etentje als
teambuilding. Er zijn altijd frisdrankjes en versnaperingen in de Geest na de looprondes om even na te praten.
Al deze zaken worden vanuit de subsidie betaald en verantwoord. De verantwoording is openbaar en wordt
gepresenteerd in de Bewoners Vergaderingen van het Wijkberaad.
2018
In 2018 zal er opnieuw extra aandacht worden gegeven aan het werven van nieuwe vrijwilligers om het team
te versterken. Het is nodig dat er nieuwe vrijwilligers instromen om het team slagvaardig te houden.
Henk Snijder
Coördinator BIT Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt
bit.nieuwwaldeck@live.nl
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