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Inhoudelijk verslag 2019 
 

Algemene gegevens 

Naam team    Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck 

Coördinator    H. J. Snijder 

Email adres     bit.nieuwwaldeck@gmail.com 

Contactpersoon Politie  C. M. Duivenvoorden 

Email adres    kees.duivenvoorden@politie.nl 

Contactpersoon gemeente W. Van Nieuwkerk (SDK Loosduinen) 

Email adres    wendy.vannieuwkerk@denhaag.nl 

Het team 

Het team bestaat eind 2019 uit 16 vrijwilligers ( 9 M en 7 V ) 
Er wordt volgens het 6-wekelijkse rooster gesurveilleerd. 
Per ronde wordt er minimaal met 2 personen gelopen. 
De surveillance wordt geregeld via het rooster, afmelden bij de sleutelhouder. 
Het team kan wel uitbreiding gebruiken, door vergrijzing en gezondheid van de 
vrijwilligers komt de continuïteit in 2020 / 2012 in gevaar. 
In de wijkkrant en op de site en facebook wordt steeds om nieuwe leden 
gevraagd. Deelname aan Veiligheidsdag Loosduinse Hoofdplein werving leden. 
Het team is goed herkenbaar in de wijk door de felgele kleding met logo’s. 
Op facebook wordt steeds verslag gedaan van bijzonder activiteiten in de wijk. 
Het team is extra in de wijk aanwezig bij straatspeeldagen, wijkdagen en 
voorafgaand aan de oud en nieuw viering om zo min mogelijk brandbare 
stoffen en illegaal vuurwerk op straat te krijgen. Samenwerking met politie en 
handhaving helpt het team om adequaat in te grijpen. 
Er zijn geen wijzigingen in de afspraken met de partners zoals vastgelegd in het 
convenant.  
Ook in 2020 zullen de vrijwilligers zich inzetten voor het BIT NW. 
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Samenwerking 
 
Er is maandelijks overleg met de politie, samen met alle teams in Loosduinen 
Aan het politieoverleg wordt ook regelmatig deelgenomen door het SDK LSD. 
Nieuw in Loosduinen is het Operationele Overleg met de politie. In dit overleg 
wordt ingegaan op zeer actuele ontwikkelingen die voor de politie van belang 
zijn. De teams wordt gevraagd uit te kijken naar specifieke personen en 
voertuigen en daar direct melding van te maken. 
Er wordt niet regelmatig overlegd met de woningcorporaties. 
De samenwerking met de partners verloopt goed, als er problemen zijn kunnen 
we altijd contact opnemen. 
 

Meldingen 
 
De misstanden in de openbare ruimte worden direct doorgegeven aan 14070 
Tijdens de looprondes ook met de BuitenBeter app. 
Het team gebruikt daarvoor de Gsm’s die via subsidie zijn aangekocht in 2016. 
Misstanden aan de woningcorporaties worden via mail doorgegeven aan de 
contactpersonen. 
Misstanden aan de politie worden doorgegeven via mail aan de wijkagenten of 
als het dringend is tijdens de loopronde aan de OPCO of via 112. 
Misstanden aan de andere partners worden doorgegeven via mail, telefoon. 
 

Loopgebied 
 
Het loopgebied is Nieuw Waldeck, begrenst door de navolgende straten, 
Mozartlaan, Groen van Prinstererlaan, Oude Haagweg, Lisztstraat, Pauline de 
Haan Manifargespad, Catharina van Renessestraat. 
 

Scholing / cursussen 
 
Een aantal leden hebben via AmbuWerk de cursus EHBO/EAD gevolgd. 
Hiervoor worden ook de verplichte herhaling cursus gevolg. 
De behoefte aan andere scholing/ training is niet aanwezig bij de leden. 
Er is wel eens gevraagd om een cursus omgaan met verwarde personen. 
Loosduinen kent door de aanwezigheid van Parnassia veel personen op straat 
die aanleiding kunnen geven tot problemen met aanspreken. 
 
 


