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1 De context  

1.1     Buurtinterventieteam Morgenstond  

Het buurtinterventieteam Morgenstond is een groep van twintig bewoners die in hun eigen wijk 

Morgenstond in Den Haag werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Zij doen dit door één 

avond in de week in hun wijk Morgenstond in teams van minimaal twee personen rond te lopen. 

Tijdens deze ronde zijn zij de ‘extra ogen en oren’ van de politie. De vrijwilligers geven aan de politie 

door wanneer zich incidenten voordoen in de wijk en melden bij de gemeente en betrokken 

woningbouwcorporaties wanneer vernielingen hebben plaatsgevonden, verlichting op straat kapot is en 

of er sprake is van vervuiling op straat. Naast het signaleren van grofvuil, incidenten en vernielingen, 

spreken zij mensen op straat aan op ongewenst gedrag. De bewoners van het interventieteam werken 

op deze manier zelf aan de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen wijk en werken hierin nauw samen 

met de politie, gemeente en woningbouwcorporaties. Het initiatief voor het oprichten van een 

buurtinterventieteam in de wijk Morgenstond is gestart nadat bewoners in de wijk het signaal hebben 

afgegeven dat zij zich in Morgenstond niet meer veilig voelden.  

1.2  Bewonersteams in de gemeente Den Haag 

Het buurtinterventieteam Morgenstond is een van de circa 24 bewonersteams die in de gemeente Den 

Haag actief zijn. Den Haag kent verschillende soorten bewonersteams, zoals:  

• buurtpreventieteams  

• buurtinterventieteams  

• nachtpreventieteams  

• buurtvaders  

• vrouwen aan zet  

• straatvertegenwoordigers. 

 

De bewonersteams in de gemeente Den Haag vallen onder het prestatieveld ‘bevorderen van de 

sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’ van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Leefbaarheid wil zeggen het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de 

mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en 

gemaksdiensten. De bewonersteams zijn opgericht om de veiligheid in de wijk te verbeteren. 

 

Om de veiligheid in Den Haag te verbeteren kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit 

betekent dat veiligheidsproblemen die samenhangen met geografische gebieden in de stad 

gebiedsgericht aangepakt worden (www.denhaag.nl). 
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Burgerinitiatieven 

‘De mening van de burger telt zwaar voor de gemeente en de politie. Nu in de afgelopen 

jaren de fysieke veiligheid is verbeterd, is het tijd voor het versterken van de sociale 

saamhorigheid en controle. Wonen en werken doe je immers niet alleen. Sociale veiligheid 

is een zaak van en voor iedereen. De durf om elkaar aan te spreken op gedrag en houding 

bijvoorbeeld. Samen veilig sporten, winkelen en uitgaan, ongeacht je herkomst of status. 

Een wijk is pas echt een wijk wanneer mensen met elkaar iets (willen) delen. In de komende 

jaren zal een beroep worden gedaan op particuliere initiatieven.’ 

www.denhaag.nl 

 

De bewonersteams in Den Haag zijn in elke wijk weer verschillend. Het ene team verzorgt bijvoorbeeld 

naast zijn kerntaak ook preventief voorlichtingsbijeenkomsten op scholen of spreekt bewoners eerder 

aan op hun gedrag dan het andere team. De gemeente Den Haag stelt hier geen regels voor op. Het 

initiatief laat men over aan de teams zelf. Wel stimuleert de gemeente om een convenant af te sluiten 

met de politie en moet het bewonersinitiatief aansluiting zoeken bij de bewonersorganisatie in de wijk 

om gebruik te maken van bestaande faciliteiten, zoals een kantoorruimte. De mate waarin 

bewonersteams samenwerken met de betreffende bewonersorganisatie verschilt per bewonersteam. 

Sommige bewonersteams wisselen ook informatie uit met het stadsdeelkantoor. Tijdens deze 

uitwisseling kijkt men of zich opvallende zaken voordoen in de signalen van de buurtinterventieteams 

en/of spreekt men over de inrichting van de openbare ruimte.  

 

Op stedelijk niveau is in Den Haag het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven (SNB) opgericht. Dit 

netwerk organiseert twee keer per jaar themabijeenkomsten waar de coördinatoren van de 

bewonersteams zich voor kunnen inschrijven. Deze bijeenkomsten hebben als doel om van elkaar te 

leren. Daarnaast is er twee keer per jaar een grote bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Het doel van 

deze bijeenkomsten is om de vrijwilligers in ‘het zonnetje’ te zetten en de waardering uit te spreken 

voor het werk dat zij verrichten.  
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Op 10 oktober 2009 werd er weer een halfjaarlijks 

groot stedelijk netwerkfeest georganiseerd. 

 

De burgemeester bedankte alle mensen die zich 

inzetten om de straten en wijken veilig te houden. 

‘Wij, ja wij, want ik spreek mede namens het 

voltallige college, kunnen niet zonder u! U doet 

zulk belangrijk werk en daarvoor willen wij u heel 

hartelijk danken!’  

 

http://sites.google.com/site/snbdenhaag/nieuws 

 

 

In Glasgow en Birmingham vinden pilots op het gebied van wijkveiligheid plaats die vergelijkbaar zijn 

met initiatieven in Den Haag. Op 24 en 25 januari 2008 kwamen delegaties van deze pilots op bezoek 

in Den Haag. Daarbij ging het om kennismaken met elkaar en met de problematiek die centraal staat in 

de verschillende projecten. Behalve bewoners van alle pilotwijken, uit Nederland en Groot-Brittannië, 

namen vertegenwoordigers van de gemeenten, buurtorganisaties en politie deel aan het 

uitwisselingsbezoek. Hoewel de aanpak per stad en zelfs per wijk verschilt, blijken er ook veel 

overeenkomsten te zijn. In bijna alle projecten spelen de aanpak van zwerfvuil, achterstallig onderhoud 

en onveilige plekken een belangrijke rol in de wijkverbetering. In Den Haag springt de samenwerking 

tussen alle samenwerkende partijen, inclusief de politie, eruit als bijzonder 

(www.wijkveiligheiddenhaag.nl). 

1.3 Financiering van de bewonersteams in Den Haag 

De gemeente Den Haag financiert voor een deel de bewonersteams. Behalve financiering die specifiek 

voor bewonersteams bedoeld is, zijn er andere gemeentelijke bronnen waar bewonersteams een 

beroep op kunnen doen. Daarnaast zijn er sponsors die in de wijk bijdragen aan het bewonersteam. 

 

‘Een van de ambities van de gemeente Den Haag is om initiatieven te beoordelen en waar nodig 

krachtig te ondersteunen om het vertrouwen in de buurt te (her)winnen en de verantwoordelijkheid van 

burgers te stimuleren.’ 

www.denhaag.nl 
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Gemeente Den Haag heeft beleid opgesteld waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie 

en de wijze waarop het geld besteed mag worden zijn weergegeven. Het stadsdeelmanagementteam 

heeft een belangrijke adviserende rol bij het bepalen of een bewonersteam subsidie krijgt.  

Een nieuw bewonersinitiatief krijgt van de gemeente Den Haag ondersteuning als aan de volgende 

spelregels wordt voldaan:  

- De wijk moet behoefte hebben aan het initiatief en achter het plan staan.  

- Surveillerende teams hebben minimaal twaalf deelnemers.  

- Buurtpreventieteams surveilleren minimaal een keer per week.  

- Nachtpreventieteams surveilleren minimaal een keer in de twee weken.  

- Afspraken met de politie worden schriftelijk vastgelegd.  

- Er worden afspraken gemaakt over het signaleren van onveilige situaties. Dat gebeurt met de 

politie en gemeente of woningcorporatie.  

- Het initiatief moet aansluiten bij een bestaande bewonersorganisatie, ook voor huisvesting, 

tenzij dat niet kan. 

 

Sinds 2007 hanteert gemeente Den Haag één vorm van financiering voor de bewonersinitiatieven. 

Daarvoor maakten bewonersteams gebruik van verschillende voorzieningen van de gemeente om hun 

activiteiten te bekostigen. De voorziening van 2007 loopt nu door tot 2011. Op dit moment vindt er een 

onderzoek plaats om te beoordelen of de financiering in een structurele voorziening kan worden 

omgezet. Voor het onderzoek wordt onder meer gekeken naar het functioneren van de 

buurtinterventieteams. Mocht de subsidie omgezet worden in een structurele voorziening, dan kunnen 

de bewonersteams daar een beroep op doen. Dit wil echter niet zeggen dat een team ook structureel 

subsidie ontvangt.  
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2    De start en voortgang van het initiatief  

 

In 2003 heeft een aantal bewoners van de wijk Morgenstond in Den Haag het initiatief genomen om 

een buurtinterventieteam op te richten in de wijk. Aanleiding voor dit initiatief was de overlast die vooral 

Antilliaanse jongeren veroorzaakten in de wijk, waardoor bewoners zich niet meer veilig voelden op 

straat. Met behulp van professionele ondersteuning van Stichting Boog in Den Haag is het 

buurtinterventieteam van start gegaan. Doel was om de veiligheid op straat te vergroten en te werken 

aan de sociale cohesie in de wijk.  

Toen het buurtinterventieteam Morgenstond van start ging, bestond er al nachtpreventie in de 

gemeente Den Haag. In de loop der jaren zijn er in meerdere Haagse wijken buurtinterventieteams 

gestart. Buurtinterventieteam Morgenstond is regelmatig gevraagd om voorlichting te geven over de 

wijze waarop zij functioneren.  

 

Het buurtinterventieteam Morgenstond richt zich op de wijk Morgenstond. Deze wijk valt onder het 

stadsdeel Escamp in Den Haag.  
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Morgenstond 

Morgenstond werd als tweede naoorlogse wijk in Escamp gebouwd (1951-1958). De wijk bestaat 

hoofdzakelijk uit kleine portiekwoningen in flats van vier lagen. Het aantal eengezinswoningen is 

beperkt. Veruit de meeste woningen zijn in handen van corporaties (80%). Maar liefst 53% van de 

huurwoningen is bestemd voor starters. 

 

Morgenstond is één van de vier herstructureringswijken. Kleine en verouderde portiekwoningen maken 

plaats voor eengezinswoningen en appartementen. In Morgenstond-midden is deze operatie al enige 

tijd gaande. Herstructurering heeft ingrijpende gevolgen op vele terreinen. Bewoners zijn onzeker over 

de toekomst van de buurt en hun eigen woonsituatie. Vooral ouderen hebben intensieve begeleiding 

nodig bij herhuisvesting. Zij kampen met financiële en emotionele problemen en hebben moeite om de 

formaliteiten rond de herhuisvesting zelfstandig te regelen. Daarnaast heeft de sloop van woningen 

gevolgen voor de leefbaarheid. Ook stromen veel nieuwe bewoners de wijk in. Zij voelen aanvankelijk 

nog weinig betrokkenheid bij hun woonomgeving. Leefstijlen kunnen botsen en conflicten oproepen. Bij 

herstructurering is dan ook de sociale dimensie van even groot belang als het bouwen van woningen. 

 

In Morgenstond wonen relatief weinig jongeren, maar voor hen is er ook weinig aanbod. Jongeren 

hebben de neiging zich te groeperen langs etnische lijnen, met het risico op onderlinge spanningen, 

sterk groepsdenken en het zich afkeren van de samenleving. Veel jongeren verlaten de school zonder 

diploma, hebben geen werk en daarmee weinig toekomstperspectief. In die situatie is de stap naar 

drugsgebruik en criminaliteit snel gezet. Bewoners van Morgenstond geven aan dat de beschikbare 

locaties voor jongerenwerk niet goed benut worden, waardoor er minder aanbod is dan mogelijk zou 

zijn. 

Stadsdeelplan Escamp 2008-2011, november 2007 

 

De gemeente Den Haag financiert voor een deel het buurtinterventieteam Morgenstond. De subsidie 

bedraagt jaarlijks circa 3.000 euro. Van dit geld worden onder meer de jassen en t-shirts met het BIT 

(Buurt Interventie Team)-logo gefinancierd. Cursussen en onderhoud van portofoons vallen buiten dit 

budget. 

Sinds 2003 is de subsidie meerdere keren verlengd. De huidige subsidieafspraken lopen tot 2011. Ter 

verantwoording maakt het team een financieel jaarverslag. 

 

Het buurtinterventieteam Morgenstond maakt gebruik van de faciliteiten van de bewonersorganisatie in 

de wijk. Elke donderdagavond voorafgaande aan de ronde die men in de wijk gaat lopen, verzamelen 
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de vrijwilligers in het wijkgebouw, worden de BIT-jassen en portofoons opgehaald en maakt men 

gebruik van de telefooncentrale en computer die in het wijkgebouw aanwezig zijn.  

 

Naast de bijeenkomsten van het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven nemen enkele leden van het 

buurtinterventieteam Morgenstond deel aan een coördinatorenoverleg van het stadsdeel Escamp. Dit 

overleg vindt één keer per drie maanden plaats. 

 

Bijeenkomst Stedelijk Netwerk ‘Safety is your Valentine’ 

Op 14 februari 2009 werd de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Stedelijk Netwerk gehouden in theater 

Diligentia.  

De dag werd geopend door de voorzitter Niek Rozenburg, die zijn toespraak geheel op rijm deed; 

aansluitend kwam de Haagse stadsdichter Harry Zevenbergen aan het woord. Daarna was er een 

sprankelend optreden van Max Douw, die, naar aanleiding van een avond meelopen met BIT 

Morgenstond, een leuke en komische interactieve act bracht met als slot het eigen Stedelijk 

Netwerklied. 

Verder waren er drie workshops te weten: 

- Echte liefde (of hoe herken je een loverboy?) 

- Speeddaten en lichaamstaal  

- Gedichten maken over je eigen wijk, onder leiding van Harry Zevenbergen. 

 

Aan de gedichtenworkshop waren drie prijzen verbonden; de stadsdichter en wethouder Kool hadden 

de moeilijke taak om uit alle gedichten de drie beste te kiezen, twee leden van BIT Morgenstond 

gingen weg met de eerste en tweede prijs. 

De derde prijs werd gewonnen door de eregasten, namelijk drie leerlingen van de mytylschool de 

Pyramide. 

Het was een leuke, maar zeker een leerzame dag. Na afloop kregen alle deelnemers een rode roos en 

een ballon uitgereikt. 

 

http://sites.google.com/site/snbdenhaag/nieuws 
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3 Proces van uitvoering  

3.1 De werkzaamheden  

Een groep van twintig vrijwilligers voeren het project uit. Veruit de meeste vrijwilligers wonen in de wijk 

Morgenstond. De groep bestaat uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en verschillende 

nationaliteiten. Op dit moment is de oudste vrijwilliger 82 jaar, en de jongste 22. Het 

buurtinterventieteam loopt elke donderdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 / 22.30 uur in duo’s 

zijn ronde in de wijk Morgenstond. Als een vrijwilliger op een donderdagavond niet kan, dan is de 

afspraak dat hij of zij zich voor die avond afmeldt.  

Minimaal twee vrijwilligers lopen samen een ronde in de wijk. Per donderdagavond wordt besproken 

wie welke ronde loopt en welke vrijwilligers samen de straat op gaan. Sinds kort is besloten dat 

vrouwen niet meer alleen lopen. Er is gekozen voor de donderdagavond omdat het dan koopavond is 

in de wijk. In de periode tussen kerst en oud en nieuw loopt het buurtinterventieteam ook op andere 

dagen in de week,omdat er in die periode vaak voorbereidingen worden getroffen voor het aansteken 

van vreugdevuren tijdens nieuwjaarsnacht. Het buurtinterventieteam zet zich dan in om signalen op te 

pikken van groepsvorming of het verzamelen van brandbaar materiaal.  

Als de wijkronde gelopen wordt, blijven er altijd een paar vrijwilligers op de wijkpost. Een van hen 

verzorgt de koffie en de thee voor en na de wandelronde in de wijk, en een ander blijft paraat om de 

meldingen te noteren die de teams tijdens hun wandeling via de portofoon doorgeven. 

Naast het observeren en signaleren op straat verzorgt het buurtinterventieteam op scholen in de wijk 

voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid op straat. Verder is het buurtinterventieteam een actie 

gestart onder de titel ‘Dialoog Oud en Jong’ om de contacten tussen oude en jonge buurtbewoners te 

activeren. 

 

‘Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend.’ 

Voorzitter buurtinterventieteam Morgenstond 

 

3.2 De kracht van de vrijwilligers  

Om ‘extra ogen en oren’ in de wijk Morgenstond te kunnen bieden, moet de vrijwilliger alert zijn en 

goed kunnen signaleren en observeren tijdens de wandeling door de wijk. Verder wordt van de 

vrijwilligers verwacht dat zij beleefd zijn, mensen op de juiste toon aanspreken, niet provoceren en de 

meldingen nauwkeurig doorgeven. De vrijwilliger wordt erop gewezen om aan zijn of haar eigen 

veiligheid te denken wanneer zich incidenten voordoen, en gebruik te maken van plastic 

handschoenen wanneer bijvoorbeeld drugspruiten worden gevonden. 
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‘We hebben een keer iemand van 17 jaar gehad die meeliep als vrijwilliger. Hij ging heel provocerend 

te werk. We hebben toen besloten om alleen vrijwilligers van boven de 17 jaar aan te nemen.’ 

Secretaris buurtinterventieteam Morgenstond 

 

Vrijwilligers worden meestal geworven via mond-tot-mondreclame door bewoners die al actief zijn bij 

het buurtinterventieteam.  

 

Het werk spreekt de vrijwilligers aan omdat ze zich zo kunnen inzetten voor de verbetering van hun 

eigen wijk. Ze vinden het vaak leuk om door de wijk te lopen en er zo weer nieuwe mensen te leren 

kennen.  

‘Door het werk krijg je herkenning en erkenning in je buurt.’ 

 

‘Ik ben vrijwilliger geworden omdat ik een hekel heb aan rommel in mijn straat.’ 

Vrijwilligers buurtinterventieteam Morgenstond 

  

Voor nieuwe vrijwilligers is er geen speciaal inwerkprogramma. Zij lopen mee met bewoners die al 

langer actief zijn bij het buurtinterventieteam. Daardoor krijgen zij een beeld van wat het werk inhoudt, 

en de bewoners die al langer betrokken zijn kunnen zo beoordelen of de nieuwe vrijwilliger in staat is 

om zijn of haar bijdrage te leveren aan het buurtinterventieteam. Het is niet de bedoeling om 

vrijwilligers van alles op te leggen, waardoor ze misschien afhaken. Het streven is om iedereen zo veel 

mogelijk in zijn of haar eigen waarde te laten. De ene vrijwilliger spreekt mensen eerder aan op straat 

dan de andere, en sommige vrijwilligers vinden het niet leuk om te flyeren. Het is wel eens moeilijk om 

nieuwe vrijwilligers te krijgen. Bewoners zijn soms bang om later herkend te worden op straat, en niet 

iedereen in de wijk is bekend met het fenomeen vrijwilligerswerk. Met name allochtone bewoners zijn 

hier vaak niet vertrouwd mee. Toch is het gelukt om er het afgelopen jaar drie nieuwe vrijwilligers bij te 

krijgen. 

 

‘De kracht is dat we iedereen in hun waarde laten.’ 

Voorzitter buurtinterventieteam Morgenstond 

 

3.3 De werkmethode 

Per avond gaan er vier á vijf teams de wijk in. Elk team heeft een portofoon bij zich om meldingen door 

te geven aan de centrale post. De teams worden samengesteld nadat de vrijwilligers zich rond 19.00 

uur hebben verzameld in het wijkgebouw.  
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Tijdens de wandeling door de wijk observeren de vrijwilligers de omgeving en geven ze via de 

portofoon door wat ze op straat aantreffen. Deze meldingen worden gerapporteerd en doorgegeven 

aan de gemeente, woningcorporatie of politie.  

De vrijwilligers geven de volgende meldingen door: 

- kapotte straatverlichting of kapotte verlichting in portieken 

- vuilnisbakken die stuk zijn 

- grofvuil dat op straat ligt  

- winkelwagentjes die niet zijn teruggebracht  

- ramen en deuren waarvan het verdacht is dat zij openstaan 

- incidenten op straat. 

 

Auto’s die verkeerd geparkeerd staan krijgen een briefje met een waarschuwing. Dit is een formulier 

van de politie waarbij de vrijwilligers aangeven dat zij als buurtinterventieteam zijn langs geweest. 

Soms delen de vrijwilligers folders uit over veiligheid.  

 

Naast het signaleren en observeren spreken de vrijwilligers mensen aan op ongewenst gedrag. 

Bijvoorbeeld wanneer een scooter in het winkelcentrum rijdt waar dit niet is toegestaan.  

 

‘Er zijn veel dingen waar je op moet letten,  dat moet je leren om allemaal te signaleren.’ 

 

‘We spreken nu mensen aan op negatieve punten. De dingen die niet mogen. Eigenlijk zou je mensen 

ook op positieve punten aan moeten spreken.’ 

Vrijwilligers buurtinterventieteam Morgenstond 
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4 Maatschappelijke effecten 

Wat het maatschappelijk effect is van de werkzaamheden van het buurtinterventieteam Morgenstond of 

een van de andere bewonersteams in Den Haag, is tot op heden niet onderzocht.  

Bekend is wel dat de gezamenlijke inspanning van diverse (gemeentelijke) partijen heeft geleid tot 

afname van de overlast. 

 

Bewoners, vooral de mensen van het Buurt Interventie Team (BIT), blijven de vinger aan de pols 

houden wat betreft overlast en veiligheid. Iedere donderdagavond komt een aantal bewoners bijeen in 

het wijkpand en gaat daarna op pad. BIT houdt ook het achterliggende gebied, onder andere de 

slooplocaties, goed in de gaten. Zij signaleren en hebben een intensief contact en overleg met o.a. de 

politie. 

www.wijkplatformmorgenstond.nl 

 

De vrijwilligers van het buurtinterventieteam Morgenstond merken zelf dat het rustiger is in de wijk dat 

en er minder troep op straat ligt. Er ligt minder grofvuil op straat, er zijn minder losse stoeptegels en de 

verlichting op straat en in de portieken wordt gerepareerd als die kapot is. Daarnaast merken de 

vrijwilligers dat de jas met het BIT-logo en de portofoon een zeker ontzag oproepen op straat.  

Dat de vrijwilligers het veiliger en leefbaarder vinden in hun wijk komt ook doordat er ondertussen veel 

gesloopt is in de wijk, en daar nieuwbouw voor terug is gekomen.  

 

Verder blijkt dat de buurtinterventieteams een belangrijke taak vervullen in de vroegtijdige signalering 

van groepsvorming en voorbereiding van brandstichting tijdens nieuwjaarsnacht. 

 

De waardering voor de buurtinterventieteams is groot in Den Haag. In 2005 heeft het 

buurtinterventieteam Morgenstond hiervoor de Haagse Heldenprijs ontvangen!  
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5 Voorwaarden en professionaliteit 

Het buurtinterventieteam Morgenstond heeft zelf de ervaring dat het van groot belang is de vrijwilligers 

in hun waarde te laten en de bewoners vooral zelf te laten aangeven wat ze wel oppakken en wat niet. 

Voorwaarde is dat de vrijwilliger zich afmeldt voor een avond waarop hij of zij niet aanwezig kan zijn.  

 

De gemeente wil (naast de voorwaarden die gesteld zijn aan de bewonersteams) geen extra regels 

opstellen. Belangrijk wordt geacht dat buurtbewoners zelf het initiatief op zich nemen en onderling 

afspraken maken over de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Bij de oprichting van een buurtinterventieteam kan men rekenen op professionele ondersteuning. Het 

wijkplatform Morgenstond biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij de oprichting van een bewonersinitiatief 

in de wijk. Uiteindelijk is het doel dat deze bewonersinitiatieven zelfstandig functioneren. Het 

buurtinterventieteam Morgenstond koopt nu zelf professionele ondersteuning in waar nodig en kan 

deelnemen aan de themabijeenkomsten die georganiseerd worden door het Stedelijk Netwerk 

Bewonersinitiatieven in Den Haag. 
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6 Ten slotte 

 

De succesfactoren van het buurtinterventieteam Morgenstond: 

• Het team bestaat uit een groep van twintig enthousiaste vrijwilligers, die met elkaar in staat 

zijn om een prettige sfeer te creëren. 

• De vrijwilligers dragen er in hun eigen wijk aan bij dat de veiligheid en leefbaarheid in de wijk 

toenemen. 

• Er wordt goed samengewerkt met politie, corporaties en de gemeente. 

• Het team krijgt waardering van de samenwerkingspartners en de gemeente Den Haag in het 

bijzonder. 

• Het bewonersinitiatief heeft bij de start en ook daarna professionele ondersteuning ontvangen 

van het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven. . 

• Wijkplatform Morgenstond biedt facilitaire voorzieningen (een ruimte, een computer, een kast 

voor de jassen en de portofoons).  

 

 

Zaterdag 6 juni 2009 vierde buurtinterventieteam Morgenstond zijn eerste lustrum. Ruim vijf jaar 

geleden ontstond uit betrokken buurtbewoners een groep vrijwilligers die bereid was een keer in de 

week een ronde door de wijk te lopen om de sociale cohesie en veiligheid in Morgenstond weer terug 

te brengen. Dit initiatief sloeg zo goed aan, dat buurtinterventieteam Morgenstond als voorbeeld werd 

genomen voor andere op te richten teams in Escamp.  

Buurtinterventieteam Morgenstond heeft daartoe regelmatig voorlichting gegeven over de wijze waarop 

zij functioneren. 

In navolging van buurtinterventieteam Morgenstond zijn er in Escamp meer teams opgericht. 

(http://www.wijkplatformmorgenstond.nl/morgenstond/bit/index.php) 
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7 Bronnen 
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