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Jaarplan  

Wijkberaad Mariahoeve 

2022 

en vooruitblik 2023 
 

Voorwoord 

Beste bewoners van de wijk Mariahoeve, 

Op het moment van schrijven bevinden we ons alweer in september 2022. Om via deze weg 

jullie toch te kunnen informeren over de plannen van het Wijkberaad het aankomende jaar, 

hebben we ervoor gekozen om deze keer ook een vooruitblik op 2023 mee te nemen.   

Dit jaar is niet geheel verlopen zoals verwacht: er was sprake van meerdere 

bestuurswisselingen en het aftreden van de voorzitter, waardoor het Wijkberaad in 2022 – 

een vereniging die alleen naar behoren kan functioneren als het een beroep kan doen 

voldoende vrijwilligers uit de wijk - onderbemand was. Er is inmiddels wel weer versterking 

gevonden die het Wijkberaad nieuw leven in wil blazen. Ook wordt er hard achter de 

schermen gewerkt aan het opnieuw laten uitkomen van het wijkblad.  

Op 21 september 2022 zullen deze plannen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) 

worden gepresenteerd en door de aspirant-bestuursleden om vertrouwen worden gevraagd 

deze tot uitvoering te brengen. Gezien de terugloop van het aantal bestuursleden, heeft het 

Wijkberaad ervoor gekozen om de komende tijd zelf geen sociale wijkevenementen meer te 

organiseren, maar in plaats daarvan andere wijkorganisaties die initiatieven ontplooien te 

versterken, zoals door hier via de kanalen van het Wijkberaad bekendheid aan te geven.  

Het ALV op 21 september biedt gelegenheid deze plannen aan te scherpen of aan te vullen. 

Na het ALV zijn we er overigens nog niet, want het Wijkberaad is voornemens om begin 

2023 een brede wijkbijeenkomst te organiseren om nader te spreken over wat de wijk nodig 

heeft en het Wijkberaad Mariahoeve zich dus op dient te richten. Het Wijkberaad is ook 

voornemens de komende periode een evaluatie van de statuten en de huidige 

organisatievorm (vereniging) te houden en zal proberen de wijkbewoners hierbij zo goed 

mogelijk betrokken te houden. 

September 2022 

Kasper van der Gugten 

Waarnemend voorzitter Wijkberaad Mariahoeve 
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Aftrap vernieuwd Wijkberaad en aanhalen banden met de wijk 

Doordat het Wijkberaad vanuit een situatie komt waarin het Wijkberaad onderbemand was, 

stonden de contacten met de wijk op een lager pitje en hebben bepaalde (maar zeker niet 

alle)s werkzaamheden stilgelegen. Tevens zijn er nieuwe bewoners actief geworden binnen 

het Wijkberaad, die zich zullen moeten inwerken en tevens de taak zullen krijgen de banden 

met wijkbewoners en -organisaties weer aan te halen. 

In het kader hiervan is het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve voornemens: 

- Indien dit niet tijdens het ALV van september 2022 gelukt, met ondersteuning vanuit 

PEP Den Haag, actief op zoek gaan naar een nieuwe secretaris en penningmeester, 

en tot het moment waarop dit gelukt is trachten deze taken (al dan niet tegen 

betaling) ergens onder te brengen; 

 

- Een uitgebreide (kennismakings)ronde te gaan maken langs alle wijkorganisaties in 

Mariahoeve (zoals de gebiedscoöperatie, duurzaam en vitaal, lichtpuntjes en de 

BPT’s) en de samenwerking met organisaties in de wijk verder op te zoeken. 

 

- De nieuwe bestuursleden krijgen in het kader van professionalisering van het 

bestuur ook bestuur training/coaching via PEP Den Haag. 

Communicatie 

Communicatie met de wijk en de wijkbewoners is (nog altijd) één van de kernactiviteiten van 

het Wijkberaad Mariahoeve. Via de communicatiekanalen waar het Wijkberaad over 

beschikt hebben bewoners uit de wijk de gelegenheid om het Wijkberaad te informeren 

waar zij tegenaan lopen en kan het Wijkberaad op basis daarvan optreden. Doordat het 

Wijkberaad minder bemenst is dan voorheen en het Wijkberaad het belangrijk vindt om bij 

berichten uit de wijk Mariahoeve snel een reactie te geven, zal het Wijkberaad wel goed 

kijken of het realistisch is alle bestaande communicatiekanalen te handhaven.  

Communicatie vindt thans plaats via: 

- Het Wijkblad “Mariahoeve Onze Wijk”, waarin de redactie werkt aan artikelen met 

nieuwswaarde over Mariahoeve en over relevante ontwikkelingen binnen de wijk of 

relevant voor onze wijk bericht. Het wijkblad is enige tijd wegens omstandigheden 

niet verschenen, maar het inmiddels versterkte redactieteam is sinds mei jl. weer aan 

de slag gegaan. Op basis van beschikbaar budget en oplopende productie kosten zal 

wel nagegaan moeten worden of Mariahoeve onze Wijk nog steeds 4 keer per jaar in 

de huidige vorm kan verschijnen of dat het teruggeschroefd zal moeten worden naar 

bijvoorbeeld eens per kwartaal. In 2022 wordt getracht nog in de huidige vorm twee 

edities uit te brengen (september en december). Volgend jaar zal er vermoedelijk 

een nieuwe uitgavevorm komen die kostenbesparend is, zodat het wijkblad vier maal 

per jaar kan blijven worden uitgebracht. 
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- Webpagina Wijkberaad Mariahoeve (www.mariahoeve.nl): de site is onlangs geheel 

vernieuwd. Via de site kan per chatbox en op de site vermelde e-mailadressen en 

telefoonnummers contact worden opgenomen met het Wijkberaad. Het nieuwe 

Wijkberaad team zal evalueren welke communicatiekanalen in stand zullen worden 

gehouden of beter kunnen worden opgeheven, waarbij gelet zal worden op 

beschikbare capaciteit en om binnen bepaalde tijd met een reactie te kunnen komen. 

Het nieuwe Wijkberaad team zal ook weer regelmatig berichten posten en zal 

evalueren of de huidige opzet van de website de vindbaarheid van deze berichten 

niet in de weg zit. 

 

- Digitale muurkrant: Het Wijkberaad Mariahoeve beheert nog altijd 3 

televisieschermen in de wijk (1 in Winkelcentrum Mariahoeve, 1 in het Wijk- en 

Dienstencentrum en 1 in Buurthuis De Landen). Op deze schermen zijn berichten te 

lezen afkomstig van de gemeente Den Haag, Den Haag FM, Diamant Theater en 

Wijkberaad Mariahoeve. Het nieuwe Wijkberaad zal de bestaande schermen weer te 

benutten als communicatiekanaal van het Wijkberaad. Op een later moment zal 

(indien daar de financiële middelen voor beschikbaar zijn) gekeken worden naar 

mogelijk uitbreiding van het aantal schermen en locaties.  

 

- Social media: het Wijkberaad zit op facebook (met 2 accounts), twitter, Instagram en 

YouTube. Deze kanalen worden gebruikt om met de wijkbewoners laagdrempelig te 

communiceren. Via facebook kan er ook gechat worden en daar wordt veelvuldig 

gebruik van gemaakt. Twitter en Instagram werden de afgelopen tijd nauwelijks 

gebruikt. Het nieuwe Wijkberaad is voornemens zich vooral te richten op Facebook 

en daar waar relevant, YouTube. De accounts op Twitter en Instagram zullen 

gehandhaafd blijven, maar niet meer worden gebruikt. 

 

- Digitale nieuwsbrief: De maandelijkse digitale nieuwsbrief van het Wijkberaad is al 

enige tijd niet meer uitgekomen, maar blijft een interessant communicatiemiddel 

gegeven de frequentie (maandelijks) en gemakkelijke distributiewijze (per e-mail). 

Het nieuwe Wijkberaad gaat proberen de digitale nieuwsbrief een nieuw leven in te 

blazen. 

 

- Informatiekraam redactie wijkblad: de focus van het redactieteam ligt momenteel 

bij het een nieuw leven inblazen van het wijkblad en met het beschikbare 

subsidiebedrag ondanks de sterk opgelopen productiekosten nog frequent met een 

editie te kunnen komen. Indien het gelukt is om het wijkblad weer op de rails te 

krijgen, zal de redactie weer naar buiten treden middels het bemannen van een 

informatiekraam, waarschijnlijk weer in het winkelcentrum. Daarnaast kan er per e-

mail altijd door wijkbewoners kopie en suggesties voor het wijkblad worden 

aangeleverd, die de redactie zal – indien mogelijk – trachten te verwerken in een 

volgende editie.  

 

http://www.mariahoeve.nl/
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- Koffie ochtenden/inloopspreekuren: Wijkberaad Mariahoeve had in 2021 het 

voornemen om koffieochtenden/inloopspreekuren in de wijk op te zetten, omdat dit 

een laagdrempelige wijze is om bereikbaar te zijn voor bewoners en het Wijkberaad 

zo gevoed kan worden met vragen, ideeën, opmerkingen en suggesties. Het nieuwe 

Wijkberaad zal dit voornemen proberen uit te voeren, bijvoorbeeld door eens per 

maand op locatie ergens zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te zijn. Mogelijk zal er 

eerst proefgedraaid worden om te zien of het idee in de praktijk ook aanslaat. 

Evenementen 

Zoals reeds in het voorwoord aangegeven, heeft het huidige Wijkberaad de capaciteit niet 

om ieder jaar zelf tal van sociale evenementen te organiseren. Tegelijkertijd vinden er in de 

buurt vanuit diverse wijkorganisaties al diverse initiatieven plaats. Het Wijkberaad is daarom 

voornemens deze initiatieven uit de wijk te versterken, zoals door hier via de kanalen van 

het Wijkberaad bekendheid aan te geven.  

Het Wijkberaad is van plan een aantal evenementen wel nog te blijven organiseren (met 

ondersteuning van vrijwilligers en in samenwerking met andere organisaties in de wijk):  

- Buurtschouwen in de 4 buurten van Mariahoeve de Landen, Burgen, Horsten en 

Kampen). Het streven is om in oktober 2022 weer een buurtschouw te laten 

plaatsvinden. 

 

- Het Wijkberaad ziet het ook als taak voor zichzelf weggelegd om een 

verkiezingsdebat in periode voorafgaand aan de (gemeenteraads)verkiezingen te 

organiseren. In maart 2022 is daarom een geslaagd politiek debat georganiseerd in 

de wijk met vertegenwoordigers uit de Haagse gemeentepolitiek.  

 

- De traditionele nieuwjaarsborrel zal blijven gehandhaafd als aftrap van het nieuwe 

jaar van het Wijkberaad met alle actieve vrijwilligers en wijkbewoners. 

 

Het Wijkberaad is daarnaast graag bereid om als tussenpersoon te fungeren voor door 

bewoners geïnitieerde activiteiten. Het Wijkberaad kan helpen waar nodig bij het aanvragen 

van subsidies en zou – indien dat noodzakelijk is - kunnen optreden als rechtspersoon voor 

de aanvrager. Een eveneens doorlopende activiteit blijft het werven van en het 

onderhouden van de relatie met onze vrijwilligers. 

Projecten 

Het Wijkberaad is voornemens om lopende projecten in de wijk Mariahoeve kritisch te 

(blijven) volgen en de wijk tevens op de hoogte te houden van het verloop van deze 

projecten. Het gaat dan in het bijzonder om Mariahoeve Knapt Op, Mariahoeve aan Zet, 

Mobiliteit in Mariahoeve (parkeren en verkeersveiligheid) en de Wijkagenda. Uit deze laatste 

Wijkagenda zijn ook een aantal acties voortgekomen waar het Wijkberaad een rol zou gaan 

vervullen, zoals het geven van een stem aan de jongeren in de wijk (mogelijk via een 

kinderraad). Ook is er regelmatig sprake van woningbouwprojecten/plannen in Mariahoeve. 
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Het Wijkberaad ziet ook een rol voor zichzelf weggelegd om Mariahoeve tijdig en zo volledig 

mogelijk op de hoogte te houden van dergelijke plannen, zodra deze aan de licht komen. 

Onderwerpen als verduurzaming en restwarmte worden ook door Wijkberaad gevolgd om 

de wijk van op de hoogte te kunnen. Een in de loop van 2022 opkomend thema waar het 

Wijkberaad de wijk goed over geïnformeerd wil houden is verder de aanleg van padelbanen. 

Buitenruimte 

De buitenruime van Mariahoeve (hoofdzakelijk grond van de gemeente Den Haag) heeft ook 

bijzondere focus van het Wijkberaad Mariahoeve, met bijzondere aandacht voor met name 

groenvoorziening/onderhoud, water en afval. De buitenruimte is niet van niemand, maar 

juist van ons allemaal. De kwaliteit ervan is beeldbepalend voor de buurt. De 

aandachtspunten in het jaarplan 2021 blijven onverminderd van kracht. Op basis van input 

en signalen van bewoners wil het Wijkberaad Mariahoeve de belangen van de wijk 

behartigen. Daarnaast zal het Wijkberaad beleidswijzigingen bij de gemeente trachten te 

volgen en, vanuit de onafhankelijke rol als bewonersvereniging, hierover nauw 

samenwerken en informatie uit te wisselen met het stadsdeel.  

Ook zijn er buurtpreventieteams (BPT’s) in Mariahoeve actief om de leefbaarheid en 

veiligheid in Mariahoeve in de gaten te houden. Met BPT Horsten en Kampen heeft het 

Wijkberaad Mariahoeve een nauwe samenwerking in de vorm van optredend rechtspersoon 

en financieel beheerder.  

Doorlopende activiteiten 

Het Wijkberaad Mariahoeve is primair gericht op de wijk, haar bewoners en de organisaties 

in de wijk. Daarbij is er participatie vanuit het Wijkberaad in (of contact met) onder meer 

BPT Horsten en Kampen, Lichtpuntjes Mariahoeve, Cultuurpodium Mariahoeve (Podium 

NOORD), Wijkagenda Mariahoeve, Mariahoeve Knapt Op, Stadsdeeloverleg en het 

Uitvoeringsoverleg. Ook wordt er regelmatig overleg gevoerd met het Stadsdeelkantoor 

Haagse Hout en Winkelcentrum Mariahoeve. Daarnaast houdt Wijkberaad Mariahoeve, om 

voor de wijkbelangen op te kunnen komen, ook contacten met een groot aantal organisaties 

buiten de wijk, zoals andere wijkorganisaties in Den Haag of naast Mariahoeve, diensten van 

de gemeente Den Haag en fracties in de gemeenteraad. Het Wijkberaad is ook betrokken bij 

de energietransitie werkgroep, waarin ook de gemeente en diverse woningbouwcorporaties 

zitting nemen en die is opgericht n.a.v. plannen van de gemeente om de wijk Mariahoeve in 

2040  geheel van het gas af te halen.  
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Vooruitblik 2023 

In aanvulling op jaarplanactiviteiten 2022, die in 2023 zullen worden voortgezet: 

- Zal het Wijkberaad ook een wijkbijeenkomst organiseren in de vorm van een 

brainstormsessie, om na te gaan wat de wijk nodig heeft en om het Wijkberaad te 

helpen met het opstellen van een toekomstvisie. Via deze weg wil het Wijkberaad 

zeker stellen dat de activiteiten van het Wijkberaad in lijn zijn met waar er behoeft 

aan is binnen de wijk. Het Wijkberaad zal er zorg voor dragen dat er vooraf breed 

wordt gecommuniceerd over deze bijeenkomst, zodat iedere wijkbewoner en -

organisatie kans heeft om hierbij aan te sluiten of om inbreng te leveren. 

 

- Ook zal er een evaluatie van de statuten en de huidige organisatievorm (vereniging) 

plaatsvinden. De statuten zijn sinds oprichting van het Wijkberaad niet meer 

aangepast en het lijkt daarom raadzaam om te bezien of er aanpassingen nodig zijn. 

Indien dat het geval blijkt, zal tijdens een volgende algemene ledenvergadering een 

voorstel op tafel worden gelegd. Daarnaast zal het Wijkberaad, geïnspireerd door 

ontwikkelingen bij andere bewonersverenigingen, de voor- en nadelen van 

verschillende organisatievormen naast elkaar zetten, zoals vereniging en stichting. Op 

dit moment is het Wijkberaad een vereniging; dit is ook vastgelegd in de statuten. 

Het Wijkberaad zal proberen de wijkbewoners hierbij zo goed mogelijk betrokken te 

houden. 

 

- Te verwachten valt dat ook in Mariahoeve, mede als gevolg van de sterk gestegen 

energieprijzen, het armoedevraagstuk de komende tijd steeds urgenter zal worden. 

Het Wijkberaad zal hierover contact houden met in de wijk actieve organisaties die 

zich hiermee bezighouden. 


