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CONVENANT BEWONERS INITIATIEF VEILIGHEID NIEUW WALDECK 
 
A.  Partijen, 
Het Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck, namens deze, 
de heren H.J Snijder en L. Holleman, coördinatoren. 
Het wijkberaad Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt, namens deze, 
de heer H.A de Valk, voorzitter. 
De Politie Eenheid Den Haag, namens deze, 
de teamchef de heer M. van den Bosch. 
De vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag, namens deze, 
de stadsdeeldirecteur Loosduinen, de heer drs. H. Benthem. 
 
B.  Gezamenlijke intentie van de partijen, 
De partijen komen overeen het Buurt Interventie Team  (verder genoemd  BIT NW) in de buurten 
Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt aan te wijzen als project, met als doel de participatie van bewoners 
bij de verbetering van de sociale veiligheid, het toezicht op het straatmeubilair, de infrastructuur en de 
preventie van criminaliteit in de buurten Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt. 
 
C.  Looptijd van het convenant, 
De looptijd van het convenant is voor onbepaalde tijd tot het moment dat één van de deelnemende 
partijen het convenant opzegt. Tijdens het kalenderjaar zal de surveillance met vrijwilligers tenminste 
150 maal worden georganiseerd. Minimaal 1x per jaar vindt een schriftelijke evaluatie plaats waarin 
de wederzijdse bevindingen en werkwijze worden besproken.  
 
D.  Doel van het convenant, 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project BIT NW, evenals de ondersteunende rol 
van de andere deelnemers op een transparante en inzichtelijke wijze zichtbaar te maken en uit te 
dragen. Te voldoen aan door de gemeente gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. 
 
E.  Verdeling taken, 
1. Coördinatie BIT NW 
De coördinatoren van het BIT NW dragen zorg en zijn aanspreekbaar voor: 

• Het aanvragen van subsidie, het beheren en verantwoording van de subsidie, samenstellen van 
het inhoudelijk verslag ter verantwoording van de ontvangen subsidie. 

• Het formeren van de surveillanceteams en het opstellen van de surveillanceroosters. 
• Het verzorgen van teambijeenkomsten en teambuilding. 
• Het organiseren van (en deelname aan) de benodigde cursussen met het team. 
• De aanschaf van de benodigde materialen. 

 
2. Wijkberaad Nieuw Waldeck en de Tuinenbuurt (verder te noemen WB NW) 

• WB NW treedt als intermediair/rechtspersoon op voor wat betreft de te verlenen subsidie aan 
het BIT NW. 

• Het WB NW stelt de ruimte en faciliteiten bij het wijk- en dienstencentrum  MFC De Geest en 
eventueel administratieve ondersteuning ter beschikking. 

• Het WB NW heeft een faciliterende rol ten aanzien van de PR van het BIT NW. 
• Hierbij geldt als voorbeeld het in onderling overleg plaatsen van berichten van het BIT NW op 

de website en de facebook pagina van het WB NW. 
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3. Gemeente Den Haag 

• Verstrekt subsidie - na toetsing van de aanvraag op basis van de stimuleringsregeling 
bewonersinitiatieven Veiligheid 2015-2018- conform de gemaakte afspraken zoals vermeld in 
de subsidieaanvraag. 

• Levert een bijdrage aan het inhoudelijk proces m.b.t. kwaliteit, structuur en voortgang. 
• Levert een constructieve bijdrage bij het zoeken naar antwoorden en/of oplossingen op grond 

van vragen en signalen voortkomend uit de activiteiten van het BIT NW. 
• Evalueert één keer per jaar de werkzaamheden waarbij alle relevante partijen aanwezig zijn. 

 
4. Politie 

• Het BIT NW meldt elke loopronde aan en af bij de wachtcommandant op het hiervoor aan het 
BIT ter beschikking gestelde telefoonnummer;  

• De Chef Handhaving/wnd. Bureauchef Loosduinen zal ervoor zorgdragen dat de 
wachtcommandant van genoemd bureau tijdens de uit te voeren surveillances aanspreekpunt is 
in de communicatie. Ook zal van hieruit in voorkomende gevallen advies gegeven worden en 
zal als dat nodig is fysieke ondersteuning door inzet van een surveillance eenheid geboden 
worden. Hierbij dient te worden aangetekend dat de inzet van een surveillance eenheid ter 
beoordeling is van de dienstdoende wachtcommandant en dat de inzet altijd afhankelijk is van 
de prioriteitstelling ten opzichte van overige meldingen en incidenten. Afwegingen 
hieromtrent zullen door de dienstdoende wachtcommandant zo snel mogelijk worden 
teruggekoppeld aan de coördinatoren en/of dienstdoende vrijwilligers, zodat er zo weinig 
mogelijk ruimte is voor misverstanden; 

• De wijkagenten van dit gebied zullen op regelmatige basis de teambijeenkomsten van de 
vrijwilligers bijwonen en adviezen verstrekken betreffende de werkwijze. De communicatie 
tussen het BIT NW en de politie zal zoveel mogelijk via genoemde wijkagenten lopen. 

 
F. Werkplek  
Het BIT NW heeft een vaste uitvalsbasis in MFC De Geest. Er wordt met de looprondes gestart vanuit 
dit centrum. Voor bijeenkomsten en cursussen wordt waar mogelijk en in afstemming met het WB 
NW, gebruik gemaakt van de vergaderruimtes in het MFC De Geest, Georges Bizetstraat 25. 
 
G. Financiën en eigendom 
Alle aangeschafte materialen ten behoeve van het BIT NW die gefinancierd zijn door de gemeente 
Den Haag blijven eigendom van de gemeente Den Haag. 
 
H. Evaluatieverslag 
Jaarlijks wordt het convenant geëvalueerd, bijgesteld en indien van toepassing, gecontinueerd, dit 
conform de voorwaarden van de stimuleringsregeling bewonersinitiatieven Veiligheid 2015-2018. Het 
verslag van deze evaluatiebijeenkomst is onderdeel van een eventuele vervolgsubsidieaanvraag. 
Het BIT NW verplicht zich actuele ontwikkelingen voor zover van belang voor de voortgang van de 
activiteiten van het BPT NW te melden en indien nodig het initiatief te nemen om bij het BIT 
betrokken partners bij elkaar brengen. 
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I. Slotparagraaf 
 
Ondergetekenden verklaren dat zij zich zullen inspannen de afspraken in dit convenant na te leven en 
aan de uitwerking van dit convenant met onmiddellijke ingang vorm en inhoud te zullen geven.  
 
 
Loosduinen      Datum:     
 
 
 
Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck. 
De coördinator,  
De heer H.J  Snijder. 
 
 
 
 
Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck. 
De coördinator, 
De heer L. Holleman. 
 
 
 
 
Wijkberaad Nieuw Waldeck en Tuinenbuurt. 
De voorzitter, 
De heer H.A. de Valk. 
 
 
 
 
 
Politie Eenheid Den Haag | District B | Loosduinen. 
De teamchef,     
De heer  M. van den Bosch. 
 
 
 
 
Stadsdeel Loosduinen van de gemeente den Haag. 
De stadsdeeldirecteur, 
De heer drs. H. Benthem. 
 
 
 


