JAARVERSLAG BPT-BEZUIDENHOUT 2016
1. Algemeen
In het kader van de subsidieverantwoording ten behoeve van de Gemeente Den Haag dient er een
jaarverslag geschreven en ingediend te worden. Dit jaarverslag behoort bij de subsidieaanvraag zoals
ingediend op 1 december 2016. Aangezien wij beperkt tijd hebben als vrijwilliger is er voor gekozen
om het verslag zo kort mogelijk te houden en ons te beperken tot de hoofdzaken.

2. Uitgevoerde patrouilles en aantal manuren op straat
Via het communicatiesysteem Teamwebs worden alle activiteiten gepland. In de agenda worden
vooraf de surveillances aangekondigd, waarna de surveillanten zich kunnen aanmelden/afmelden.
Ook kan men onderling contact met elkaar opnemen via een mailsysteem en een prikbord. De
wijkagenten hebben ook toegang tot dit systeem.
In 2016 zijn 64 patrouilles uitgevoerd. Dit vermenigvuldigd met het aantal uren van de deelnemers
komt neer op 256 manuren buiten op straat. Een gedeelte hiervan is te fiets uitgevoerd. Dit komt
ongeveer neer op 5 uur per week en dat is weer ongeveer 3/4 uur per dag. Hoeveel effect dit heeft
op evt. criminaliteit weten we niet. Wel horen we van buurtbewoners dat de subjectieve veiligheid
hierdoor toeneemt. Ook het simpele: ‘de weg wijzen’ wordt als prettig ervaren.
N.B. Doordat de ondertekening van het convenant bijzonder lang op zich liet wachten werd besloten
de surveillances op te schorten. Dit had ook tot gevolg dat de subsidie niet kon worden aangevraagd,
dit bracht ons behoorlijk in de problemen. Er is dus gedurende een half jaar niet gesurveilleerd.
Uiteraard heeft dit en de leegloop zijn invloed op de jaarcijfers.
Overzicht jaarlijkse inzet
Jaar
Aantal Patrouilles
2012
35
2013
145
2014
178
2015
113
2016
64

Aantal Uren
364
600
1102
606
256

3. Aantal deelnemers:
We hebben het laatste half jaar een bezetting gehad van ongeveer 20 personen. 1 persoon is gestopt
omdat deze het te druk had gekregen. Ook heeft een nieuwe surveillant zich aangemeld. Een aantal
van de vrijwilligers is terug.

4. Gedane meldingen openbare ruimte
In 2016 zijn tientallen meldingen openbare ruimte gedaan. Bij de gemeente zou het exacte aantal
opgevraagd moeten worden. We krijgen het niet voor elkaar om de registratie strak te regelen.
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5. Burgeracties/Interventies Openbare Orde
Onderstaande opsomming is slechts ter illustratie en bedoeld als voorbeeld. De lijst is daadwerkelijk
veel langer maar we kiezen er bewust voor om niet alles bij te houden om de administratieve
overlast zo laag mogelijk te houden.
•
•
•
•
•
•
•

Veelvuldig vragen mensen ons de weg.
Wij spreken mensen op straat aan en leggen uit wie we zijn en wat we doen.
Diverse acties i.s.m. Politie, zoals actie ‘Donkere Dagen’ en surveillances rond jaarwisseling.
Er wordt actief gezocht naar vermiste huisdieren.
In stand houden en uitbreiden van de 6-minuten-zone.
Reanimatieoproepen tientallen. Nog geen daadwerkelijke reanimatie.
Opvang geëvacueerden na fikse brand C. van der Lijnstraat

6. Overig uitgevoerde activiteiten
a. Opleidingen
•
•

EHBO en herhaling
Reanimatie/AED-bedienaar

b. Vergaderingen en evaluaties
•
•
•
•
•
•

Coördinatorenoverleg met SBN
Uitvoeringsoverleg (UVO) Stadsdeel
Maandelijkse stafvergadering BPT/BB
Kwartaalevaluaties BPT
Jaarevaluatie BPT
Informatiebijeenkomsten op bureau Overbosch

c. Preventieve acties
•
•

Donkere dagen.
Actie Oud en Nieuw

d. Aanwezigheid bij wijkevenementen
•
•
•

Buurtfeest Punt Zuid
Stuyvesantplein decembermarkt
Kaarsjesavond PuntZuid

e. Werkbezoeken
•

Werkbezoeken Bureau Overbosch, waarbij informatie wordt uitgewisseld

f. Teambuilding en saamhorigheid
•
•
•

Kleiduivenschieten in december
Per kwartaal een borrel
Gezamenlijke maaltijd
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7. Jaarplan
Ook het komende jaar zullen onze mensen in de gelegenheid worden gesteld om de geldigheid van
hun EHBO of AED certificaat te verlengen. Nieuwkomers kunnen tot volledig EHBO-er of reanimatie
met AED worden opgeleid.
Wij zullen wederom deelnemen aan vooraf aangekondigde acties van Gemeente en Politie.
Daarnaast zullen bijeenkomsten buiten de operationele sfeer worden gehouden: stafvergaderingen,
saamhorigheidsbijeenkomsten en een nieuwjaarsreceptie. De coördinator zal aan tal van overleggen
deelnemen of zich daar laten vertegenwoordigen.
De coördinator zal contact opnemen met Bizz Theresiastraat.

8. Organisatorische maatregelen
a. Lopende/ toekomstige projecten
i. Werven vrijwilligers
Dit is voortdurend een aandachtspunt. Het werven van voldoende vrijwilligers
zou ook op gemeentelijk niveau ondersteund kunnen worden met bijvoorbeeld
een wervingscampagne op Tv West of iets dergelijks. De vrijwilligers van een
buurtpreventieteam stoppen er te makkelijk mee. Wellicht kunnen wij door
middel van straatcoaches het aantal ogen en oren in de wijk verhogen.
ii. Uitbreiding 6 minuten zone
Dit project hebben we geadopteerd om de wijk nog veiliger te maken.
Gedurende een aantal jaren hebben wij de voor handen zijnde AED’s
geïnventariseerd en deze bedrijven benaderd om de AED aan te melden bij het
bestaande Alarmsysteem. Dankzij de gewonnen Lenteprijs 2015 van Fonds
1818 hebben wij op de plaatsen waar onvoldoende dekking was buitenkasten
met een AED laten plaatsen. Deze AED’s zijn nu 24/7 beschikbaar in geval van
een reanimatie. Zo is een 6-minuten-zone gerealiseerd in Bezuidenhout, die op
12 februari 2016 officieel is geopend.
iii. Uitbreiding materiaal BPT
Een groot deel van de subsidie is benut en zal benut gaan worden om het
materiaal uit te breiden en in stand te houden voor het team. Fondsenwerving
zal ook gebeuren bij andere instanties zoals bijv. Fonds 1818.

Pagina 3 van 4

