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'De wijk is schoner en beter geworden'
Al bijna 15 jaar BIT Morgenstond
Helga Boudestein
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Het Buurtinterventieteam (BIT) Morgenstond is het oudste
team in-Den Haag. Volgend jaar lopen de leden al weer15jaar
elke·week hun inspectierondjes door de wijk. Wat is er veranderd in al die jaren? De wijk is veel schoner en beter geworden, klinkt het in koor.

DEN HAAG - Elke donderdag Soms spreken ze ook mensen
verzamelen de leden, 20 in to- aan op ongewenst gedrag.
taal, in basisschool De Wissel "Maar nooit als ze met een
aan de Steenwijklaan. Dat ge- hele groep zijn. Dan lopen we
beurt ook vanavond. In bijzijn door en bellen we de politie",
van wijkagent Bonnie Cour- legt Ronald uit. Onderling zijn
tar vindt·de briefing plaats en ze verbonden met een portoworden de zes wijken toege- foon. "Dat is veiliger", aldus
wezen. "Per wijk lopen mini- Kitty KeLilemans. "Als je 'hulp"
maal twee mensen, liefst geen roept, komt- iedereen gelijk
twee vrouwen", vertelt Mar- jouw kant op. Dat lukt niet met
gua, die de bijeenkomst leidt.
De BIT-leden zijn allemaal vrij- 'BIJ GROTE
willigers, wijkbeilvoners, ieder GROEPEN
met een eigen reden om zich
bij het team aan te sluiten. Zo BELLEN WE
wilde Ronald wat meer bewe- ALTIJD DE POLITIE'
gen en vond Klaas de Boer het
zijn taak om als echte Mor- een mobiele telefoon."
genstander wat voor zijn wijk Net op pad wordt door de porte doen. Het jongste lid, de tofoon al de eerste melding
rr-jarige Colin, wil bij de poli- gemaakt. Er staan vuilniszaktie. Tijdens hun rondje door de ken naast een Orac. De locatie
straten signaleren de BIT'ers wordt doorgegeven en later
wees.fietsen,
vuilniszakken gemeld bij het stadsdeelkannaast ondergrondse contai- toor op de Leyweg.
ners (Orac's), verkeersborden Ronald en Klaas lopen deze
die verbogen zijn, kapotte bui- avond in de straten rond wintenverlichting en sluiten ze kelcentrum Leyweg. Ze komen
portiekdeuren die openstaan. weesfietsen en verbogen ver-

Op de Leyweg ontdekken Ronald (links) en Klaas (rechts) de eerste slaapfiets. Het zal die avond niet de laatste zijn. (Fata: Jos van Leeuwen)

keersborden tegen. Volgens nu en dan wel degelijk pro- dealen. Als de politie kwam,
beiden klopt het beeld van blemen zijn, blijkt even later vlogen ze alle kanten op." ·
hun wijk in Den Haag Zuid- als we langs de KFC aan de Over de plannen om winkelwest niet. "Het is hier heel erg Leyweg lopen. Ronald wijst centrum Leyweg weer een
rustig." Het woord 'Krachtwijk' naar nieuwe plantenbakken boost te geven, halen ze hun
valt. Klaas die sinds zijn vijfde op een pleintje voor de winkel· schouders op. "Mensen kopen
in Morgenstond woont, heeft van de fastfoodketen. "Toen · tegenwoordig alles via interer niets mee.-"Dat is verzonnen die bakken er ~og niet waren, net. Dat verander je toch niet
verzamelden hier elke avond meer." Een bedelverbod en
door de minister."
Dat er in deze 'rustige' wijk zo jongeren. Ze stonden hier te strengere handhaving juichen

ze wel toe.
Ronald en Klaas vinden dat
hun wekelijkse rondje wel
degelijk verschil maakt. "Wat
wij melden wordt door de gemeente hersteld of opgeruimd.
Daardoor is de wijk netter geworden." En ook de wijkagent
is blij met het team. "Zij zijn de
extra ogen en oren op straat."
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