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1. OPENING, MEDEDELINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
Carlos Martinez van Andel opent als waarnemend voorzitter de vergadering met de mededeling dat
de presentaties die bij agendapunten 6 en 7 genoemd staan niet door de gemeente, maar door het
Wijkberaad zullen worden gegeven. Verder geeft hij aan dat er twee ingekomen stukken zijn. De
eerste is een notitie van Chris Lahnstein mede namens Wim van Noort, welke bij binnenkomst aan de
aanwezigen is uitgereikt. Het heeft betrekking op de bestuurswijzigingen binnen het Wijkberaad, het
jaarplan, de begroting, de communicatie en het wijkblad. Deze punten zullen voor een deel worden
meegenomen bij de bespreking van de agendapunten 2 en 4. Het stuk van George Mulders handelt
over zijn afscheid als bestuurslid van het Wijkberaad en een motivering waarom hij niet op de ALV
aanwezig kan zijn. Carlos leest dit stuk integraal voor.
2. BESTUURSWIJZIGINGEN
Carlos geeft aan dat in de loop van het jaar twee bestuursleden tussentijds zijn afgetreden, namelijk
Chris Lahnstein als voorzitter en Wim van Noort als penningmeester. Hierdoor heeft het Wijkberaad
enige tijd met minder bestuursleden de zaken draaiende moeten houden. Per vanavond vertrekt ook
George Mulders als algemeen bestuurslid. Inmiddels zijn twee personen bereid gevonden het
Wijkberaad te versterken: Jesse Voerman als algemeen bestuurslid en Colette Schermer als
penningmeester. Zij stellen zich kort aan de vergadering voor. Ditzelfde doet Carlos, maar dan met
het oog op zijn voordracht tot eventuele benoeming van tijdelijke tot vaste voorzitter. Op dit
moment is hij ook al verantwoordelijk voor de communicatie van het Wijkberaad, onder meer via zijn
lidmaatschap van de redactieraad van het wijkblad. Uit de stemming die daarna per persoon
gehouden wordt, blijkt dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen met de voorgestelde
benoemingen instemt. Daardoor zijn dus ook Jesse en Colette vanaf heden formeel lid van het
bestuur. Hierna stellen ook Patricia Dinkelaar (algemeen bestuurslid), Leo van Luxemburg (secretaris)
en Agatha van Dort (secretariaat) zich kort voor.
3. NOTULEN ALV 26 JUNI 2019
Carlos vraagt de aanwezigen per pagina om hun eventuele commentaar. De heer De Bles meldt dat
hij nog steeds geen concrete actie ziet van de gemeente waar het gaat om de overlast op het
voetpad aan het Catharinaland. Daniëlle Kick van het Buurt Preventie Team (BPT) Horsten en
Kampen vult aan dat zij de handhavers van de gemeente daar ook niet ziet. Besloten wordt dit punt
door te schuiven naar de rondvraag. Daarna hebben diverse personen opmerkingen over een
bijeenkomst van de gemeente over duurzaamheid in Mariahoeve. Er zijn veel plannen, waaronder de
aanleg van een warmteleidingnet. Betwijfeld wordt of dit wel goed zal werken. Nadat is vastgesteld
dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn, worden de notulen goedgekeurd en daarmee
vastgesteld.
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4. JAARPLAN EN BEGROTING 2020
Carlos legt uit dat het Wijkberaad, welke sinds 1979 bestaat, statuten heeft op basis waarvan
gewerkt wordt. In die statuten staan drie kernpunten. De eerste is de taak als Wijkberaad om de
belangen van de wijk en haar bewoners te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van
inspraakavonden, evenementen en het geven van voorlichting. Het tweede is het bewaken van de
identiteit van de wijk. Dit kan gaan om behoud van het groen of het in de gaten houden van
bouwplannen. Het derde punt is het bevorderen en behouden van de gemeenschapszin, ofwel de
sociale cohesie in de wijk. Vervolgens neemt Carlos het jaarplan per categorie (Communicatie,
Evenementen, Openbare ruimte) door.
Jaarplan 2020: Communicatie
Bij de categorie Communicatie behandelt Carlos één van de vragen van Chris Lahnstein en Wim van
Noort: deze vragen zich af of de functies van voorzitter en het verantwoordelijk zijn voor de
communicatie c.q. het zitting hebben in de redactieraad van Carlos, wel met elkaar verenigbaar zijn.
Hierbij zou eventueel ook belangverstrengeling mogelijk zijn. Carlos legt uit dat het bewaken van
hetgeen in het wijkblad komt geen taak is voor hem alleen, maar voor het gehele bestuur. In de
maandelijkse bestuursvergaderingen worden de te publiceren artikelen genoemd en waar nodig
verder besproken.
De gemeente bouwt de subsidie voor het wijkblad af. Hierdoor is het noodzakelijk voldoende
advertenties te kunnen plaatsen om de uitgave te kunnen blijven bekostigen.
Mireille Hollaar stelt dat het materiaal wat voor het maken van het wijkblad wordt gebruikt, niet het
meest milieuvriendelijke is. Carlos geeft aan dat bij zijn weten de drukkersbranche juist tot één van
de meest duurzame behoort. Zij werken met een hoog percentage (ca. 80%) aan gerecycled
materiaal.
Eén van de vragen van Chris Lahnstein en Wim van Noort gaat over het feit dat in het oude bestuur
besloten is bij diverse drukkers een prijsopgave te vragen voor het drukken van het wijkblad. Carlos
geeft aan dat gezien de onverwachte wijzigingen binnen het bestuur dit onderwerp op een later
moment nader onderzocht zal worden.
Gevraagd wordt of het wijkblad alleen in Mariahoeve wordt verspreid, of ook daarbuiten. Carlos
antwoordt dat er 7.000 exemplaren worden verspreid, alleen in Mariahoeve. Hier is ook de subsidie
van de gemeente op afgestemd. Bewoners met een NEE/NEE- sticker op hun brievenbus krijgen het
blad niet. Wel is het zo dat het blad ook in winkels in Mariahoeve ligt en daardoor ook kan worden
gezien door bezoekers uit de nabij Mariahoeve gelegen wijken. Het Bezuidenhout geeft ook een
eigen blad uit.
Carlos vertelt dat het Wijkberaad voorheen twee websites had, maar deze nu zijn samengevoegd.
Daarnaast wordt gekeken naar uitbreiding van het aantal digitale muurkranten.
Tot eind 2018 bestond binnen het Wijkberaad de Adviesraad (AR). Dit was een soort wijkoverleg met
als doel de bewoners een plek te geven waar zij hun zegje konden doen en waar informatie vanuit
het bestuur van het Wijkberaad werd uitgewisseld. Hier waren soms ook de woningcorporaties bij
aanwezig. Binnen de AR waren er verschillende werkgroepen die aan het bestuur van het Wijkberaad
advies uitbrachten over verschillende onderwerpen. Omdat hier op een gegeven moment niet veel
constructiefs meer uitkwam, heeft het bestuur van het Wijkberaad besloten de AR op te heffen en na
te denken over de opzet van een vervangend orgaan. Hieruit zijn voor 2019 de wijkschouwen
voortgekomen. Voor 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van een wijkoverleg.
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In oktober is middels een enquête nagegaan wat de bewoners van Mariahoeve van het wijkblad
vinden. Hier zijn 47 reacties op gekomen, waarvan het merendeel positief. Carlos legt uit dat het plan
is om elk kwartaal, wanneer er weer een wijkblad is uitgekomen, via een kraam in het winkelcentrum
aan het Kleine Loo, de meningen over dat nummer te peilen. De eerstvolgende keer dat dit gebeurt is
maandag 23 december.
Jaarplan 2020: Evenementen
Carlos geeft aan dat de evenementen die het Wijkberaad in 2019 heeft georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld het Zomerfestival, ook voor 2020 weer op het programma staan, wellicht in iets
gewijzigde vorm. In 2020 wordt er geen politiek debat georganiseerd. Het geplande wethoudersdebat komt gezien de wijzigingen in het college voor 2020 te vervallen.
Het Wijkberaad heeft van de gemeente een bedrag van € 2.500,00 gekregen voor het organiseren
van een zogenoemd "Straatfeestbeest". Dit is een buurtactiviteit, gericht op het bevorderen van de
sociale cohesie. Voor elk feest kan via het Wijkberaad maximaal € 250,00 worden verkregen. De
enige voorwaarde die het Wijkberaad stelt, is dat van die activiteit als bewijs en voor eventuele
publicatie in het Wijkblad, wat beeldmateriaal wordt aangeleverd. Tot nu toe is er één aanvraag
binnengekomen en gehonoreerd.
Uit een recente telling blijkt dat het Wijkberaad over een kleine 100 vrijwilligers kan beschikken. In
2017 is er voor het laatst iets voor hen georganiseerd. Het plan is in 2020 weer iets te gaan doen,
vooral ook als dank voor de enorme inzet. Zonder vrijwilligers kan het Wijkberaad niet bestaan.
Jaarplan 2020: Openbare ruimte
Het Wijkberaad houdt zich met diverse projecten binnen Mariahoeve bezig, waaronder de € 2.2
miljoen die de gemeente beschikbaar stelt voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.
Carlos zou afgelopen maandag een onderhoud hebben met wethouder van Asten over de
parkeerproblematiek (betaald parkeren en forensparkeren). Zaken die in dit gesprek aan de orde
zouden komen zijn: uitbreiding vergunningsgebied betaald parkeren Bezuidenhout op het
grondgebied van Mariahoeve (gedeeltes van Boekweitkamp, Het Kleine Loo en Vlaskamp). Maar ook
het al dan niet invoeren van betaald parkeren in heel Mariahoeve. Dit naar aanleiding van het
forensparkeren (personen die vanwege hun werk hun auto tijdens kantooruren in Mariahoeve
parkeren). Vanwege de onderhandelingen binnen de gemeenteraad over het kiezen van nieuwe
wethouders, is deze afspraak door wethouder Van Asten afgezegd en is er nog geen nieuwe
gemaakt. Betaald parkeren komt pas in zicht zodra de parkeerdruk boven de 90% komt. De
gemeente houdt dan een draagvlakonderzoek onder de bewoners. Pas als tenminste 35% van de
bewoners van de wijk aan het onderzoek heeft deelgenomen, kan de gemeente overgaan tot het
nemen van maatregelen. De heer De Bles vraagt naar hoe de gemeente omgaat met de
tegenstemmers en de voorstemmers. Carlos antwoordt dat ieders stem wordt meegewogen. De
verwachting is dat mocht er een stemming komen, de meerderheid van de bewoners tegen betaald
parkeren zal zijn. Gesuggereerd wordt (onbekend door wie) om van parkeerkaarten gebruik te
maken. Carlos geeft aan dat dit wellicht een optie is en de gemeente met dit systeem bekend zal zijn.
Uitgelegd wordt dat het Wijkberaad nadrukkelijk zicht houdt op de ontwikkelingen rond het Central
Innovation District (CID) en de bouw van de Mall of the Netherlands (Leidsenhage) in Leidschendam.
Bij het CID gaat het om de bouw van nieuwe woningen (hoogbouw) bij de stations Holland Spoor,
Centraal Station en Station Laan van Nieuw Oost Indië. Dit betekent alleen al voor het Bezuidenhout
duizenden woningen en 10.000 inwoners erbij. Dit zal ook zijn neerslag hebben op Mariahoeve,
onder meer in de vorm van meer verkeer en een nog hogere parkeerdruk, gebruik van de sociale
voorzieningen, schoolbezoek, recreatie etc. Datzelfde geldt voor de Mall of the Netherlands, plus de
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vraag wat dit voor gevolgen heeft voor de klandizie voor het winkelcentrum aan het Kleine Loo. De
gemeente heeft hier nog geen duidelijke oplossingen voor gegeven. Het Wijkberaad participeert in
het CID, maar van echte inspraak is eigenlijk geen sprake, omdat de plannen feitelijk al vast staan. In
het Bezuidenhout is een zogenoemde Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) ontwikkeld. Via deze
LER kan worden nagegaan of, en welk effect zaken zoals b.v. de bouw van nieuwe woningen, op de
directe omgeving heeft. Ook kan via de LER worden getoetst of plannen aan alle wettelijke regels
voldoen. Het Wijkberaad heeft bij de gemeente aangegeven de LER ook op Mariahoeve toegepast te
willen zien en eigenlijk zou dit voor de hele stad zo moeten zijn. Een LER is te vergelijken met de
functie van een Milieu Effect Rapportage (MER), die al langer in gebruik is.
Carlos legt uit dat een bewoner uit de wijk die deskundig is op het gebied van water, samen met het
Wijkberaad een plan wil maken om de kwaliteit van het water in Mariahoeve te verbeteren.
Toegelicht wordt dat er in de wijk een Buurt Preventie Team (BPT) Horsten en Kampen actief is. Zij
lopen op geregelde tijden door beide buurten en kijken of er zich onregelmatigheden voordoen.
Hierover rapporteren zij aan de politie (wijkagenten), de gemeente (handhavers) en het Wijkberaad.
Eén van de aanwezigen (onbekend wie) vraagt naar een plan om in Mariahoeve een fietssnelweg aan
te leggen. Deze zou de drie grote stations in Den Haag met elkaar moeten verbinden. Op dit moment
is er nog geen duidelijkheid over de eventuele uitvoering daarvan.
Nadat is vastgesteld dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn, wordt het jaarplan goedgekeurd
en daarmee vastgesteld.
Begroting 2020
Leo van Luxemburg, waarnemend penningmeester, legt uit dat de concept begroting zoals deze bij
binnenkomst is uitgereikt, een nieuwe versie is. Deze wijkt af van de versie zoals die op het moment
dat de begroting openbaar werd gemaakt, op de site van het Wijkberaad stond. Het Wijkberaad vond
die begroting achteraf gezien niet duidelijk genoeg, en heeft daarom kort voor de vergadering een
nieuwe versie gemaakt. De cijfers zijn gelijk gebleven aan die van de oude versie. In de linker kolom
staan de inkomsten van het Wijkberaad, wat voor het overgrote deel de jaarlijkse basissubsidie van
de gemeente betreft. Daaronder staan de evenementen die voor 2020 worden voorzien. Behalve een
subsidie van de gemeente, krijgt het Wijkberaad ook subsidies van derden, bijvoorbeeld van Fonds
1818. Deze moeten per evenement worden aangevraagd. De cijfers van de begroting zijn gebaseerd
op de ervaringen van dit lopende jaar. Daarnaast worden inkomsten verwacht uit de plaatsing van
advertenties in het Wijkblad. De heer De Bes denkt dat sommige posten gezien de aard ervan, bij
elkaar gevoegd zouden kunnen worden. Leo vermoedt dat de heer De Bles nog de oude versie van de
begroting voor zich heeft, waar die samenvoeging inderdaad niet bij is uitgevoerd. In de nieuwe
versie is dat wel het geval, welke Leo ter vergadering aan de heer De Bles overhandigt. Leo geeft aan
dat in de eerstkomende ALV in 2020 verantwoording zal worden afgelegd over de inkomsten en
uitgaven van 2019.
Nadat is vastgesteld dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn, wordt de begroting goedgekeurd
5. PRESENTATIE GEBIEDSCOÖPERATIE
Elle Rijnierse, bewoonster van de wijk, geeft een toelichting op de plannen te komen tot de
oprichting van een Gebiedscoöperatie Mariahoeve (GCMH). Zij spreekt haar dank uit aan George
Mulders, die haar geholpen heeft met de ontwikkeling van het Vlinderpad, vergroening langs een
wandelpad in de Landen. In 2018 heeft Elly meegeholpen met het realiseren van het
Duurzaamheidsfestival. Dat was het moment dat zij zich realiseerde dat er voor Mariahoeve wat
moest gebeuren, want deze wijk is in het kader van de energietransitie aangewezen als één van de
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focuswijken, en moet uiterlijk in 2030 van het gas af zijn. Daarnaast is vastgesteld dat het in
Mariahoeve wel wat bruisender mag worden, met name in het gebied rond park De Horst. Deze
zaken tezamen, de energietransitie en het levendiger maken van de wijk, lenen zich voor het
ontwikkelen en uitvoeren van een plan. Om dit te kunnen realiseren is een verband nodig in de vorm
van een coöperatie, waarin met andere partijen kan worden samengewerkt.
Elly vertelt dat in 2008 al een groot participatieproject is uitgevoerd naar de vraag wat er met
Mariahoeve moet gebeuren. Dit heeft een ambitieplan opgeleverd. Hier bleek al uit dat de bewoners
onder meer een bruisend hart willen. Het uitbreken van de financiële crisis in 2008 heeft er echter
voor gezorgd dat hier slechts ten dele iets mee is gedaan. Eén van de uitkomsten van het traject in
2008 is een maquette van het winkelcentrum, welke nu nog steeds actueel blijkt te zijn. Op dit
moment is het Stadsdeelkantoor (SDK) bezig met een update van het visiedocument 2008. Hierin
wordt vooruitgekeken naar de eerstkomende 20 jaar. Omdat een mogelijk nieuwe financiële crisis
wederom roet in de plannen zou kunnen gooien, is het van belang om ons als bewoners goed te
organiseren. De gebiedscoöperatie is een vorm die hierbij zou kunnen helpen. Daarmee is de kans
groter dat we de belangen van de bewoners beter voor het voetlicht krijgen en misschien, ondanks
een mogelijke nieuwe crisis, toch gedeeltelijk deze visie voor Mariahoeve te kunnen realiseren.
Ten aanzien van de energietransitie zijn er in Mariahoeve vier koplopers groepen samengesteld. Deze
bestaan uit deelnemers namens de Verenigingen van Eigenaren (VvE's), bewonersorganisaties,
woningcorporaties en het midden- en kleinbedrijf. Zij halen informatie uit de wijk en denken mee
over het realiseren van de energietransitie. Behalve dit en de visie voor de komende 20 jaar, spelen
er ook nog andere zaken in de wijk: hoe houden we deze groen, hoe betrekken we alle bewoners bij
de ontwikkelingen, wie doet wat, hoeveel geld hebben we nodig en waar komt dat vandaan en de
mogelijkheden voor cultuur en sociale initiatieven. Dit laatste bijvoorbeeld, zou door de
energietransitie duurder kunnen worden en de vraag is of dit dan nog wel kan worden gehandhaafd.
De kosten van e.e.a. moeten ook op een eerlijke wijze worden verdeeld.
Elly geeft aan dat de wijk bij de uitvoering van ambities en het continueren daarvan niet zonder
vrijwilligers (waaronder mantelzorgers) kan. Deze zijn echter vaak nu al zwaar belast en de vraag is
hoeveel zij er nog bij kunnen hebben.
Een andere ontwikkeling is de komst van de Omgevingswet. Deze biedt de inwoners van Nederland
de mogelijkheid om aan de voorkant van een project al aan tafel te zitten met de verschillende
partijen, en zo inspraak te hebben op de planvorming en uitvoering. Hier zijn de meeste mensen
echter niet gewend mee. Elly wil deze handschoen oppakken en hier middels de corporatie iets mee
doen.
Wat de energietransitie betreft ligt er op dit moment een voorlopig (nog niet vastgesteld) rapport
met het voorstel om in plaats van gas, een hoge temperatuur warmtenet aan te leggen. Er wordt
gekeken welke bronnen dit hoge temperatuur warmtenet kunnen voeden, bijvoorbeeld geothermie
(oppompen van warm water uit de grond). Onduidelijk is of voeding door restwarmte afkomstig van
de industrie in Rotterdam (via Leiding door het Midden van Den Haag) ook een optie is. Dit betekent
dan de aanleg van een warmtenet in Mariahoeve. Volgens één van de aanwezigen is hier door de
verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren al een besluit over genomen. Elly antwoordt dat
dit voor de gemeente Den Haag als geheel inderdaad de voorkeur heeft, maar dat het nog
onduidelijk is wat dat voor Mariahoeve betekent. Ook komt nog de mogelijkheid van het gebruik van
waterstof aan de orde. Mireille Hollaar vult aan dat het schijnt te zijn dat Den Haag 90% van de
benodigde restwarmte uit de eigen stad kan halen en de leiding vanuit Rotterdam helemaal niet
nodig is. Daarnaast kan het zijn dat de industrie in Rotterdam minder gaat produceren en het aanbod
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van restwarmte dan ook minder wordt. Bovendien is er sowieso sprake van een grote
afhankelijkheid, omdat er weinig aanbieders van restwarmte zijn. Elly vervolgt haar presentatie. Om
te onderstrepen dat het echt belangrijk is om vooraf de plannen goed te begrijpen en te bespreken
geeft ze het voorbeeld van een recent krantenbericht waarin staat dat de grote warmteleveranciers
het afgelopen jaar aanmerkelijk meer hebben verdiend dan de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
redelijk vindt. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de aanbieders ervan gevraagd hun
prijzen redelijk te houden, maar kan e.e.a. niet wettelijk afdwingen. Dat betekent dus dat dit aan de
marktpartijen over te laten, en dan achteraf te corrigeren geen handige strategie is. Tot slot is
restwarmte het resultaat van industriële activiteiten, wat tot de uitstoot van fijnstof leidt, iets wat in
het kader van het milieu en de gezondheid onwenselijk is. De heer De Bles vraagt wie de rekening
gaat betalen als e.e.a. niet uit blijkt te komen. Het antwoord hierop is eenvoudig: de burger.
Met de gebiedscoöperatie wil Elly komen tot een gedeelde visie en een historische verankering in het
gebied. Dit vraagt heel veel werk, wat niet (alleen) van vrijwilligers kan worden gevraagd. Ook is er
continuïteit en legitimiteit nodig, welke zonder coöperatie niet gewaarborgd kunnen worden. Van de
coöperatie kunnen lid zijn bewoners, maar ook stichtingen of lokale ondernemers. Met de coöperatie
ontstaat de mogelijkheid zelf kennis te genereren onafhankelijk van wat de gemeente aanbiedt.
In antwoord op een vraag uit de zaal geeft Elly aan dat de eerstvolgende stap is om in 2020 te
inventariseren wat er als eerste moet gebeuren en met de oprichting van de gebiedscoöperatie te
starten.
De heer De Bles vraagt hoe het zit met de mate waarin andere partijen met de coöperatie willen
samenwerken en de financiering van e.e.a. Elly antwoordt dat het de bedoeling is op termijn
financieel onafhankelijk te zijn en b.v. geen subsidie te vragen aan een partij met wie je in
onderhandeling wil.
De presentatie van Elly zal op de website van het Wijkberaad worden geplaatst.
6. PRESENTATIE MARIAHOEVE KNAPT OP
Carlos legt uit dat Mariahoeve van de gemeente € 2.2 miljoen krijgt voor het wegwerken van
achterstallig onderhoud. Via schouwen die het Wijkberaad in 2019 in elke buurt heeft gehouden, is
van de bewoners al veel informatie verkregen die hiervoor gebruikt kan worden. Daarnaast heeft de
gemeente een bewonerscommissie ingesteld die mee gaat praten over de besteding van het geld.
Namens het Wijkberaad heeft Jesse Voerman daar zitting in. Hij licht toe dat er door bewoners zo'n
220 punten zijn aangeleverd, de helft via de buurtschouwen en de helft online. De meeste punten
hebben betrekking op de omgeving van het winkelcentrum aan het Kleine Loo, de staat van de
bestrating en de pleinen waar voorheen winkels waren gevestigd, maar waar nu veel leegstand is. Uit
de zaal wordt opgemerkt dat de besteding van de € 2.2 miljoen geen sigaar uit eigen doos moet zijn.
Immers, het onderhoud van de openbare ruimte moet worden bekostigd uit de reguliere middelen.
In feite had er helemaal geen achterstand mogen ontstaan. De bewonerscommissie zal er op toezien
dat de € 2.2 miljoen naar rato zal worden verdeeld. Uit de zaal wordt opgemerkt dat we als wijk de
zaken ons niet moeten laten opleggen, maar de kansen moeten grijpen die geboden worden, zoals
bijvoorbeeld de presentatie van Elly weergeeft. Carlos vult aan dat het Wijkberaad bij de gemeente
(via de raad) heeft afgedwongen dat de bewoners van Mariahoeve over de besteding van de € 2.2
miljoen mee kunnen denken middels een participatietraject. Deze toezegging werd vervolgens
gedaan door toenmalig wethouder Rachid Guernaoui (die wethouder Richard de Mos verving). Jesse
geeft aan dat de bedachte plannen februari 2020 aan de bewoners zullen worden voorgelegd en zij
daar hun stem over uit kunnen brengen. Vanuit de zaal wordt opgeroepen zoveel mogelijk punten
aan het Wijkberaad te zenden.
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Voor meer informatie wordt verwezen naar de site "mariahoeveknaptop.denhaag.nl".
7. PRESENTATIE LIEF EN LEED PROJECT
Gelet op de tijd stelt Carlos voor om de presentatie niet te geven. Wel vertelt hij dat het Lief en leed
project er om gaat dat je via de gemeente € 75,00 aan kunt vragen, om iemand uit de buurt die dat
nodig heeft, een hart onder de riem te steken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het kopen van een bos
bloemen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de site "liefenleeddenhaag.nl".
8. RONDVRAAG
Anneloes de Groot vraagt wie de website "mariahoeveknaptop.denhaag.nl" beheert. Jesse
antwoordt dat dit de gemeente is. Anneloes denkt dat de gemeente op de website voorstellen zou
kunnen doen, bijvoorbeeld voor het vervangen van een bankje in een park. De bewoners zouden dan
via de site hun voorkeur kunnen uitspreken. Jesse geeft aan dat de gemeente met een document
werkt waarin beschreven staat welk type straatmeubilair zij gebruikt. Dit houdt verband met de
(vaste) leveranciers en het onderhoud aan het meubilair. Bovendien moet het bestand zijn tegen
vandalisme. Er kan dus niet teveel variatie zijn.
Mireille Hollaar geeft mede namens Peter Kool aan dat hij niet wist dat hij de ALV kon bijwonen.
Carlos legt uit dat iedereen die in Mariahoeve woonachtig is en ouder dan 18 jaar, dit kan. Op het
moment dat je je inschrijft voor de ALV ben je officieel lid van het Wijkberaad. Dit geldt ook voor
mensen die in Mariahoeve werkzaam zijn, of zich inzetten voor de belangen van Mariahoeve. Zij
kunnen bij het secretariaat een schriftelijk verzoek indienen tot buitengewoon-lidmaatschap.
Mireille Hollaar mist een afscheid voor George Mulders, die zich jarenlang voor het Wijkberaad heeft
ingezet. Carlos antwoordt dat George, zoals ook in zijn voorgelezen stuk stond, helaas verhinderd
was de ALV bij te wonen en het Wijkberaad hem uiteraard veel dank is verschuldigd.
Mireille Hollaar legt er nogmaals de nadruk op dat 90% van de voor Den Haag benodigde restwarmte
uit de stad zelf kan worden gehaald. Daarnaast levert restwarmte vrijwel net zoveel CO 2 op als het
gebruik van gas.
De heer De Bles vindt dat de handhavers niet alleen in de directe omgeving van het Stadsdeelkantoor
(SDK) actief zouden moeten zijn, maar ook elders in de wijk. Carlos geeft aan dat de handhavers niet
onder het SDK vallen, maar onder een zelfstandige organisatie binnen de gemeente. Deze wordt
aangestuurd door de wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte. Op dit moment is deze
functie vacant. Zodra een nieuwe wethouder benoemd is, zal het Wijkberaad met deze persoon een
afspraak maken. Daniëlle Kick van het Buurt Preventie Team Horsten en Kampen vult aan dat zij bij
de wijkagenten hebben aangegeven de handhavers niet of onvoldoende in de buurt te zien.
Vanuit de zaal wordt het Wijkberaad bedankt voor het werk wat zij verrichten.
Carlos sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
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