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Voorwoord
Zoals 2020 duidelijk heeft gemaakt zijn veel zaken door het coronavirus onzeker geworden.
Desalniettemin plant Wijkberaad Mariahoeve haar jaarlijkse activiteiten voor het jaar 2021
onder voorbehoud dat de situatie op het moment dit toelaat.
Mocht dat niet het geval zijn dan zal de activiteit of het evenement geen doorgang hebben
en zo nodig worden verplaatst of voor de rest van het jaar worden geannuleerd.
Het jaar 2021 heeft Wijkberaad Mariahoeve in 3 categorieën verdeeld, te weten:
Communicatie, Evenementen en Openbare ruimte. Per categorie volgt een specificatie van
de aandachtsgebieden.
Nieuw voor 2021 is het voornemen om met een nieuw bestuurslid de ontwikkelingen op het
gebied van geestelijke gezondheidszorg in de wijk te monitoren om hier indien nodig nauwer
op te kunnen inspelen. Ook het overleg en de samenwerking met de verschillende
woningcorporaties in de wijk zal worden verbeterd.
Aangescherpt wordt in 2021 de controlerende functie richting de gemeente Den Haag op het
gebied van het groenbeleid in de wijk. Met het aantrekken van een nieuw bestuurslid die
zich hoofdzakelijk hiermee zal bezighouden hopen wij te kunnen bijdragen aan een verfijnd
groen(onderhoud)beleid voor Mariahoeve. Waar nodig zal de samenwerkingen met andere
“groen-partijen” in de wijk -zoals De Tuinen van Mariahoeve- worden geïntensiveerd. Op
stapel staat een “Right to Challenge” ten aanzien van het onderhoud van de Honey Highway
langs de Noordelijke Randweg (N14).
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Communicatie
Communicatie met de wijk en de wijkbewoners is één van de kernactiviteiten van
Wijkberaad Mariahoeve. Door de verschillende communicatiekanalen en -mogelijkheden
kunnen de bewoners van Mariahoeve aangeven waar zij tegenaan lopen.
De communicatiekanalen zijn:
-

Wijkblad Mariahoeve Onze Wijk.
Mariahoeve Onze Wijk verschijnt 4 keer per jaar. Ieder kwartaal werkt de redactie
aan artikelen met nieuwswaarde over Mariahoeve en de ontwikkelingen binnen en
buiten de wijk die betrekking hebben op onze wijk. In 2021 komen verschillende
speciale edities uit die bij alle huishoudens in de wijk worden bezorgd inclusief
nee/nee-stickers en de huishoudens in Marlot.

-

Website [ www.mariahoeve.nl ]
Op deze site worden o.a. nieuwsberichten geplaatst, fotocollages van evenementen,
evenementenkalender in Mariahoeve, de digitale versie van het wijkblad, de digitale
muurkrant van Mariahoeve is er te zien, informatie over Wijkberaad Mariahoeve en
doorverwijzingen naar de verschillende social media-kanalen en vacatures. Op 1 mei
2020 werd de compleet gerestylede website www.mariahoeve.nl gelanceerd waarop
veel meer informatie over de wijk en de organisaties in de wijk te vinden is dan
voorheen. Het uitbreiden van deze website blijft ook in 2021 een belangrijk
speerpunt.

-

Digitale Muurkrant
Wijkberaad Mariahoeve beheert 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, DiamantTheater en Wijkberaad Mariahoeve. Om het bereik van de digitale
muurkrant te vergroten zijn we voornemens het aantal schermen en locaties uit te
breiden en zijn wij actief op zoek naar nieuwe locaties.

-

Social Media
Wijkberaad Mariahoeve beheert 4 social media-kanalen. Dit zijn:
1) Facebook. https://www.facebook.com/WijkberaadMariahoeve (2250 volgers)
2) Twitter @wbmariahoeve
3) Instagram @wijkberaadmariahoeve
4) YouTube

Deze kanalen worden gebruikt om met de wijkbewoners te communiceren op een
snelle en makkelijke manier. Met name Facebook zorgt ervoor dat direct contact
mogelijk is.
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-

Digitale nieuwsbrief
Voor korte en actuele nieuwsberichten wordt er naast de sociale media-kanalen ook
gebruikt gemaakt van een digitale nieuwsbrief. Deze wordt via email verzonden naar
een adressenbestand van mensen die zich voor deze nieuwsbrief hebben opgegeven
via de website.

-

Wijkoverleg
Tot eind 2018 vond 10 keer in het jaar het overlegorgaan “Adviesraad” plaats. Eind
2018 werd besloten de Adviesraad in zijn huidige opzet op te heffen en op zoek te
gaan naar alternatieve methodes. Eén ervan is de buurtschouw. Echter, gezien de
vraag vanuit de wijk naar een orgaan waarin men de mogelijkheid heeft informatie
over ontwikkelingen in de wijk te krijgen maar ook aandachtspunten aan te dragen, is
besloten een nieuwe vorm van wijkoverleg op te zetten. De definitieve vorm en
frequentie worden zodra deze zijn vastgesteld bekendgemaakt.

-

Informatiekraam Redactie “Mariahoeve Onze Wijk”
Kort na de verschijningsmomenten van de 2 van de 4 edities (nader te bepalen welke
2) van het wijkmagazine “Mariahoeve Onze Wijk”, staat de redactie -in overleg met
de winkeliersvereniging- met een kraam in Winkelcentrum Mariahoeve.
Wijkbewoners kunnen dan in persoon reageren op het wijkblad en suggesties en tips
geven over de inhoud van het blad. Bij aanleiding, bijvoorbeeld als gemeentelijk
beleid hiernaar is of om vraagt, kan een editie van het wijkblad een specifiek
themanummer worden.

-

Koffie ochtenden/inloopspreekuren.
Wijkberaad Mariahoeve is bezig met het opzetten van
koffieochtenden/inloopspreekuren in de wijk. Op deze manier willen wij op vaste
tijden laagdrempelig bereikbaar zijn voor bewoners zodat zij makkelijk bij ons terecht
kunnen met al hun vragen, ideeën, opmerkingen en suggesties. Deze ochtenden
zullen plaatsvinden op een nog nader te bepalen locatie in de wijk

Evenementen
Jaarlijks organiseert Wijkberaad Mariahoeve diverse evenementen in de wijk met als doel
het verbeteren van de sociale cohesie. Sociale cohesie zorgt ervoor dat mensen met elkaar
in gesprek komen in een ontspannen sfeer, elkaar leren kennen en de betrokkenheid bij de
wijk toeneemt.
Evenementen georganiseerd door Wijkberaad Mariahoeve (met ondersteuning van
vrijwilligers en andere organisaties uit de wijk) kunnen zijn:
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Buurtschouwen in de 4 buurten van Mariahoeve (de Landen, Burgen, Horsten en
Kampen)

-

Zomerfestival Mariahoeve 2021
Halloween
Dag van de vrijwilligers
,

Evenementen door andere organisaties in de wijk georganiseerd waarbij Wijkberaad
Mariahoeve aansluit in de organisatie zijn:
-

Family Day
Lampionnenoptocht 2021
Winterspektakel 2021

Daarnaast fungeert Wijkberaad Mariahoeve als tussenpersoon voor door bewoners
geïnitieerde activiteiten. Wijkberaad Mariahoeve helpt waar nodig bij het aanvragen van
subsidies en treedt daarbij op als rechtspersoon voor de aanvrager. Een voorbeeld hiervan is
het “Straatfeestbeest”.
Een andere doorlopende activiteit is het werven van en het onderhouden van de relatie met
onze vrijwilligers.

Projecten
Stadsbreed zijn er diverse projecten waarbij Wijkberaad Mariahoeve betrokken is of een
vinger aan de pols houdt:
-

-

-
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Mariahoeve Knapt Op Wijkberaad Mariahoeve is betrokken bij de opzet van dit
project, neemt deel aan de commissie en levert input voor de inhoud van het project
(opknappunten). Wijkberaad Mariahoeve levert tevens input bij de detailuitwerking
van de door de bewoners (en bewonerscommissie) gekozen opknapplannen.
Mobiliteit in Mariahoeve. Wijkberaad Mariahoeve voert gesprekken met de
verantwoordelijke wethouder (Van Asten D66) o.a. over het al dan niet invoeren van
betaald parkeren in Mariahoeve en informeert en polst de wijk hierover.
Wijkagenda Wijkberaad Mariahoeve is betrokken bij de opzet en invulling van de
wijkagenda Mariahoeve 2022-2026.
Central Innovation District (CID). Wijkberaad Mariahoeve volgt de actualiteiten rond
het CID en neemt deel aan Pr8wijken. Pr8wijken is een overleg van
bewonersorganisaties in de wijken in en rond het CID.

Buitenruimte (Mariahoeve)
De buitenruimte van Mariahoeve (ook wel de grond van de gemeente Den Haag) heeft de
hoofdfocus van Wijkberaad Mariahoeve. De buitenruimte is niet van niemand, maar juist
van ons allemaal. We moeten hier zorgzaam en zuinig mee omgaan. Op basis van input en
signalen van bewoners behartigd Wijkberaad Mariahoeve de belangen van de wijk. Dit doen
wij door scherp te zijn op veranderingen in beleid, nauwe samenwerking en informatieuitwisseling met het stadsdeel en waar nodig door aandacht vragen binnen de politiek voor
in de wijk relevante onderwerpen.
Zaken in de buitenruimte waar Wijkberaad Mariahoeve zich op focust zijn:
-

Groenonderhoud
Water(kwaliteit)
Afval
Horeca
Speelplaatsen
Wijkpark De Horst
Wijkpark Vlaskamp
De ecologische zone
Verkeer (fietspaden, zebrapaden, kruispunten etc.)
Straten, stoepen en pleinen

Op al deze terreinen zijn de beide BPT’s (buurtpreventieteams) van Mariahoeve actief om de
leefbaarheid en veiligheid in de gaten te houden. Met BPT Horsten en Kampen heeft
Wijkberaad Mariahoeve een nauwe samenwerking in de vorm van optredend rechtspersoon
en financieel beheerder. Met de stichting BPT Mariahoeve heeft Wijkberaad Mariahoeve
een convenant-overeenkomst.

Doorlopende activiteiten
Wijkberaad Mariahoeve onderhoudt contacten met een groot aantal organisaties zowel
binnen als buiten de wijk. Zij neemt regelmatig deel aan activiteiten en wijk- en stadsbrede
overleggen. Een overzicht:
Participatie in:
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BPT Horsten en Kampen
Cultuurpodium Mariahoeve
Wijkagenda Mariahoeve/Wijktafels
Mariahoeve Knapt Op
Corona-/en seizoenbudgetten
Energietafels Wijklab
Stadsbreed plenair overleg Wijkorganisaties
Stadsdeeloverleg
Communicatienetwerk
Uitvoeringsoverleg

-

Vrijwilligersnetwerk
Pr8wijken
Lichtpuntjes van Mariahoeve
Voorzittersoverleg Wijkberaden Haagse Hout

Contact op regelmatige basis met:
-

-

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Winkelcentrum Mariahoeve
De vijf bewonersorganisaties in Haagse Hout
Overige bewonersorganisaties in de stad
DSO (Bouwen en Wonen Gemeente Den Haag)
Fracties in de gemeenteraad van Den Haag
Verschillende afdelingen binnen de gemeente Den Haag, zoals: energietransitie,
Dienst publieke zaken.
Huurcommissie, bewonerscommissies, woningbouw corporaties en VvE’s
Diverse organisaties en stichtingen/verenigingen binnen de wijk
Overige sociaal maatschappelijke en/of welzijnsorganisaties (bv: VoorWelzijn,
Stichting Leergeld, PEP Den Haag, Stroom, Kijklab, Den Haag Doet etc.)
Doorlopend contact met de bewoners van Mariahoeve!

________________________________________________________________________
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