
 
Interview met Marcel ten Brinck, coördinator  pur sang 

‘Houtwijk leefbaar, dus veilig en schoon...!’ 
Volledig interview met 

Marcel ten Brinck 
Buurtpreventie Houtwijk 

     Marcel is een man van 
gewone woorden en zonder 
poeha. Hij zet zich in voor 
een leefbaar en dus veilig 
en schoon Houtwijk en kop-
pelt dit heel gemakkelijk aan 
zijn eigen wens ‘om fit en 
fris te blijven’.  

     Zo wandelt hij vrij veel 
door de wijk en als hij dan 
ergens afval of rotzooi ziet, 
maakt hij een foto met de 
app BuitenBeter en stuurt 
die naar de gemeente en 
dan is het meestal na een 
paar dagen opgeruimd. 
“Dus zo ben je bezig met de 
leefbaarheid, is het hier 
schoon. Héél belangrijk is 
ook de veiligheid: kun je hier 
spullen neerzetten zonder 
dat ze verdwijnen.” 

     Zijn inzet als vrijwilliger voor de wijk heeft dan ook precies dát thema. Zo stuurt hij het 
Buurtpreventieteam (BPT) aan, beheert een Whatsappgroep Veiligheid én coördineert ook 
de overkoepelende beheerdersapp Houtwijk Veilig. “Ik ben begonnen als Whatsappbeheer-
der door een tip van onze wijkagent tijdens het uitrollen van het SDNA-project, zo’n vier jaar 
geleden. Ik hoorde dat de veiligheid in de wijk verhoogd kan worden door de aanwezigheid 
van Whatsappgroepen, toen ben ik zelf zo’n groep gestart.” Inmiddels is het aantal van deze 
groepen aanzienlijk toegenomen en heeft Marcel met een collega-beheerder de beheerders 
per wijk georganiseerd door hen met elkaar in contact te brengen. 

     Hij coördineert (samen met René van der Vliet) Houtwijk Veilig waarin alle beheerders 
van Houtwijk zitten. In de coronatijd heeft dit tot gevolg dat hij voor Houtwijk door de politie 
maandelijks wordt bijgepraat over inbraak- en diefstalcijfers. Hij maakt daarvan notulen en 
deelt die dan met alle betrokkenen uit Loosduinen. 

     Inmiddels is hij anderhalf jaar geleden (samen met Andreas Dijk) ook BPT-coördinator 
geworden. “De leden daarvan zijn de mensen in de gele jassen die op een aantal avonden in 
de week door de wijk fietsen. Zij kijken dan naar hoe het met de leefbaarheid is gesteld. 
Vooral naar de bijzondere situaties in de wijk, waarvan je denkt ‘Hé, dat zit misschien niet 
helemaal goed’ of daar moeten we iets aan doen!’ ”  



 
     Als ik vraag naar wat dit coördineren inhoudt, komt er een hele lijst. Hij heeft contact met 
de gemeente en met de politie. Hij zoekt actief naar nieuwe leden: “We hebben 20 leden, 
maar er gaan wel eens mensen af en er komen eigenlijk te weinig nieuwe mensen bij!” Hij 
denkt na over waar de prioriteiten gelegd moeten worden en over de indeling van de teams: 
“Hoe zorgen we dat iedereen kleding heeft, hoe gaan we om met regels, met situaties, met 
de communicatie onderling, hoe worden wij efficiënter.” 

     Daarnaast loopt/fietst Marcel zelf elke donderdag. Zijn groep van vier tot zes mensen 
verzamelt bij Zorgcentrum Houthaghe en splitst dan op in groepjes van twee of drie, want 
een BPT-groep moet minimaal uit twee personen bestaan. Op mijn vraag of dat is omdat je 
anders gevaar loopt in die gele jas, antwoordt Marcel: “Nee, je loopt geen gevaar, maar dat 
ligt ook aan hoe je zelf optreedt. Als er jongeren op het Bokkefort rondlopen en ik spreek ze 
aan met (en hij zet een luide stem op) “Wil je daar nu mee stoppen!!” dan heeft dat niet 
zoveel effect. Maar als je d’r eens bij komt staan en vraagt van ‘Jongens, gaat het allemaal 
goed?’ en je maakt een praatje en zegt dan ‘Zeg, jullie ruimen die rotzooi toch wel op?’ dan 
is dat natuurlijk heel anders dan wanneer je een toon aanslaat van’ jullie moeten naar mij 
luisteren!!’ ”  

     Deze manier van effectief aanspreken wordt van vrijwilliger op vrijwilliger overgedragen. 
Marcel heeft een aantal malen met de vorige coördinator Caro Cocx meegelopen en som-
mige vrijwilligers lopen al 15 jaar mee en die weten ook precies van de hoed en de rand.  
“Zo leer je elkaar waar moet je op letten, wat moet je wel doen en wat moet je niet doen  
en daarnaast heeft het BPT ook een budget voor trainingen in onder andere sociale weer-
baarheid, EHBO en reanimatie. Deze trainingen helpen bij het BPT-werk, maar écht nodig 
heb je ze niet.”  

     Wij wijzen ook wijkgenoten op onveilig gedrag, zoals de ramen open laten staan en zelf 
niet in de buurt zijn of je scooter voor het huis parkeren, terwijl er veel scooterdiefstallen 
worden gepleegd. Hij ziet wel dat dit aanspreken op de korte termijn vaak wordt opgevolgd. 
Maar ziet dan ook in de loop van de tijd de scooter toch weer in de voortuin opduiken: “Want 
ach dat je hem helemaal achter via die gangetjes in de schuur moet zetten….,, maar mis-
schien dat ze een extra slot aanschaffen …en zo kan je toch een beetje aan bijdragen aan 
die veiligheid.” 

     Uit Marcels hele verhaal spreekt betrokkenheid en gezamenlijkheid. Zo benadrukt hij dat 
hij zijn coördinerende taken altijd met iemand deelt, dus eigenlijk is hij co-coördinator. Hij is 
zo’n drie uur gemiddeld in de week kwijt aan zijn werk als vrijwilliger. Hoe komt het dat hij dit 
doet, vrijwilligerswerk? Hij vindt dat hij zijn coördinerende taken kan doen doordat hij zelf ook 
de taken uitvoert die hij coördineert.  

     Op mijn vraag “Wat gééft het jou, vrijwilligerswerk?” zegt hij: “Als vrijwilliger moet je nooit 
dankbaarheid verwachten, want er is altijd wel iemand die zegt ‘Dat kan beter en dat kan 
beter en dat kan beter’. Ik doe het niet om te horen: ‘Hé, Marcel, wat fijn dat jij dit doet’, wat 
leuk is om te horen, maar daar dóe ik het níet voor. Maar ik heb voor mezelf het gevoel, dat 
ik mijn steentje eraan heb bijgedragen, op een positieve manier. Ik heb een druk leven, maar 
vrijwilligerswerk is gewoon een houding.”  

     Op mijn vaste laatste vraag wat Marcel aan jullie als wijkgenoten kwijt wil, zegt hij: “Wat 
wij nog altijd zoeken zijn nieuwe mensen voor het Buurt Interventie Team. Het zou mij heel 
wat waard zijn als dat team ook écht een afspiegeling is van de wijk. Het is nu nog te veel 
een wit oudemannenbolwerk.” Voor een kennismaking en om eens een keertje mee te lopen 
zie www.wijkpreventiehoutwijk.nl 


