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Voorwoord
Ik mag mij nu 1 jaar de voorzitter van het wijkberaad noemen. Een jaar waarin we getracht
hebben de vooraf gestelde doelen te realiseren. In het jaarverslag kunt u hier meer over lezen.
Op basis van de in de statuten vastgelegde doelstellingen hebben wij de contacten met de
bewoners uit de wijk verstevigd. Het Zomerfestival, Duurzaamheidsfestival en de Adviesraad
zijn hiervan enige voorbeelden. In dit jaar willen we hierin extra investeren waarbij de
Adviesraad vervangen is door buurtwandelingen.
Daarnaast hebben we de contacten en banden met het Stadsdeelkantoor aangetrokken en
zijn meer en meer zichtbaar aan het Spui (college van B&W). In de gesprekken met
verschillende wethouders zijn (kleine) successen behaald. Zo heeft het bestuur de
parkeerannexatie voorlopig tegen weten te houden en is er bezwaar aangetekend tegen de
bomenkap aan de Boekweitkamp. Ook is vaak en veel aandacht gevraagd voor de verdichting
ten koste van het groen.
Een belangrijke mijlpaal is de kennismaking met het nieuwe wijkblad, Ons Mariahoeve. Dit
bleek een schot in de roos te zijn waarop wij als bestuur vele positieve reacties hebben mogen
ontvangen.
Niet alles is rozengeur en maneschijn.
In het afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van twee bestuursleden.
Mevrouw Heike van Scheindelen heeft om haar moverende redenen de functie van secretaris
neergelegd, de heer Rob Brood (penningmeester) heeft - vanwege ziekte - ditzelfde gedaan. De
heren Leo van Luxemburg en Wim van Noort hebben - als aspirant bestuurder - hun
werkzaamheden waargenomen.
Samen optrekken?
In dit kader verwijs ik u graag naar de Nieuwjaarsspeech 2019 waarin ik stelde dat het
wijkberaad geen op zichzelf staande organisatie is. Zij maakt deel uit van onze wijk en wil zich
ook graag op deze wijze blijvend profileren.
Wij willen graag meer en beter met u in contact komen en blijven en zoeken naar manieren
hoe we dat voor elkaar krijgen, maar we kunnen het niet alleen en doen daarom een oproep
aan u zich - op welke manier dan ook - in te zetten voor uw wijk. Wij zijn op zoek naar een paar
extra bestuursleden dan wel adviseurs.
Schroom niet en meldt u.
De Voorzitter
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1.

Organisatie

1.1 Algemeen
Het wijkberaad is een vereniging met aan het hoofd een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de
voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Haar doel is het behartigen van de belangen
van de wijkbewoners en het werken aan een prettige samenleving in de wijk Mariahoeve. Om
de verscheidene aspecten ervan te kunnen uitvoeren initieert zij activiteiten. Het bestuur, de
Adviesraad van het wijkberaad en het secretariaat bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Een
voorwaarde is dat zij in Mariahoeve woonachtig zijn. De kantoor- en vergaderruimten van het
wijkberaad bevinden zich in het Wijk- en Dienstencentrum aan de lvoorhorst 155, op de
eerste verdieping.

1.2 Bestuur
In 2018 was de samenstelling van het bestuur:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen Bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

: Chris Lahnstein;
: Bidjai Makhanlal;
: Heike van Scheindelen;
: Rob Brood;
: Dick Buter;
: George Mulders;
: Carlos Martinez van Andel.

Medio 2018 hebben secretaris Heike van Scheindelen en penningmeester Rob Brood in goed
overleg hun taken neergelegd. Vanaf dat moment heeft de tweede penningmeester hun taken
waargenomen.
In de loop van het verslagjaar hebben Wim van Noort en Leo van Luxemburg als kandidaat-lid
deelgenomen aan het bestuur. Leo van Luxemburg heeft, in afwachting van de formele
verkiezingen op de Algemene vergadering, reeds de werkzaamheden als secretaris
waargenomen.
Bij de Algemene Vergadering van 2019 is het bestuur voornemens aspirant-lid Patricia Dinkela
voor te dragen als bestuurslid om het team verder te versterken.
De Vereniging Wijkberaad Mariahoeve is statutair verplicht 1 x per jaar een Algemene
Vergadering te beleggen voor de bewoners van de wijk, tijdens welke zij verantwoording aflegt
over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid over het afgelopen jaar. Deze vond in 2018
plaats op dinsdag 26 juni. Het verslag hiervan ligt ter inzage op het secretariaat.
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Onderwerpen die in het bestuur in 2018 werden besproken/behandeld zijn o.a.:
•
de financiën;
•
de muurkrant, website, sociale media en het nieuwe Wijkblad;
•
voor- en nabespreking van overleggen met diverse partners en groeperingen uit de
wijk;
•
voor- en nabespreking van overleggen met diverse vertegenwoordigers van het
Stadsdeelkantoor en hert gemeentehuis;
•
coördineren en faciliteren van de vrijwilligers.

1.3 Secretariaat
Het secretariaat werd tot december 2018 gevoerd door Hennie Deen. Daarna is zij opgevolgd
door Agatha van Dort. Het secretariaat is van maandag tot en met donderdag geopend van
10.00 uur tot 12.30 uur. Op vrijdagmorgen op basis van een afspraak.

1.4 Adviesraad
De Adviesraad onder leiding van bestuurslid George Mulders heeft haar 3e jaar achter de rug.
Het is een bewonersoverleg wat is ontstaan uit diverse vroegere werkgroepen. In 2018 werd
10 maal bijeengekomen. Medio november werd de Adviesraad wegens organisatorische
redenen tijdelijk opgeschort, in afwachting van een nieuwe vorm om het contact met de
bewoners te organiseren.

1.5 ICT
Verouderde apparatuur en programmatuur vormden belemmeringen om efficiënt te werken
en waren ook in 2018 redenen tot het doen van investeringen. Het wijkberaad heeft onder
andere geïnvesteerd in een gescheiden WiFi netwerk met aparte gasten login, zodat deze
voldoet aan de AVG richtlijnen en vervanging van oude netwerkkabels, zodat er intern minder
storingen plaatsvinden. Ook is er een onderhoudscontract aangegaan voor een vast bedrag
met een ICT leverancier voor periodiek onderhoud aan het netwerk.
Het wijkberaad heeft de domeinnaam www.mariahoeve.nl aangeschaft, met als doel het
creëren van een brede, centrale online wijkagenda. Op deze website kunnen alle organisaties
hun wijkbrede activiteiten in Mariahoeve plaatsen.
Een externe deskundige heeft de binnen het wijkberaad aanwezige infrastructuur
geïnventariseerd en een advies uitgebracht. In 2019 zal op basis hiervan worden beslist hoe
de nodige verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
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2.

Activiteiten Wijkberaad

2.1 Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie werd op 12 januari 2018 gehouden in de Diamanttheaterwinkel in het
winkelcentrum aan het Kleine Loo. Een groot aantal van u was tijdens deze receptie aanwezig
en zoals bijna gebruikelijk was onze stadsdeelwethouder aanwezig. De innerlijke mens werd
verzorgd door Ben Lachhab van Resto van harte.

2.2 Muurkrant - Website - Sociale media - Wijkblad - Inloopochtenden
De muurkrant is aanwezig in Buurthuis de Landen, het Wijk- en Dienstencentrum Mariahoeve
en Winkelcentrum het Kleine Loo, en wordt voortdurend geactualiseerd.
WEBSITE
De website kreeg een nieuwe indeling en werd, net zoals bij de muurkrant, voortdurend
geactualiseerd.
SOCIALE MEDIA
Het aantal volgers op Twitter en Facebook is in 2018 aanzienlijk gegroeid, wat aangeeft dat
kennelijk in een behoefte wordt voorzien.
WIJKBLAD
Medio 2017 werd door de toenmalige redactie besloten het wijkblaadje van Mariahoeve - Het
Bulletin - te vernieuwen. Het proces begon met veranderingen in de samenstelling van de
redactie. Een aantal leden nam afscheid. Een aantal nieuwe leden trad toe. Daarmee werd in
december 2017 de eerste stap gezet naar de nieuwe opzet van het toekomstige wijkblad.
Voor de nieuwe naam kwamen vele opties voorbij. Waaronder: Mariahoeve Journaal,
Mariahoeve Wijkkrant, de MariaHOeve en zo meer. Pas na het aantrekken van een grafischvormgever uit Mariahoeve (Made By Bazz), kwam de uiteindelijke nieuwe naam snel in zicht.
Bazz maakte drie complete ontwerpen met huisstijl en nieuw wijkberaad-logo. Het wijkblad is
immers een uitgave van Wijkberaad Mariahoeve en bericht de inwoners van Mariahoeve over
haar werkzaamheden en ontwikkelingen in de wijk. Die nieuwe naam werd unaniem gekozen:
Mariahoeve Onze Wijk. De keuze voor het nieuwe ontwerp stond vast. De huisstijl met het
herkenbare logo van de stad Den Haag, waarin Mariahoeve is opgelicht en een gezicht (dat de
bewoner van de wijk symboliseert) te zien is, werd vast gebruikt in de kleuren donkerrood en
blauw.
De redactie werkte in haar nieuwe samenstelling aan het eerste nummer en besloot met
thema's te gaan werken. Het eerste nummer droeg het thema "Gemeenteraadsverkiezingen
2018". De eerste editie van Mariahoeve Onze Wijk werd onder grote belangstelling op 15
maart 2018 onthuld door stadsdeelwethouder Saskia Bruines, die met veel lof sprak over de
professionaliteit en kwaliteit van het nieuwe magazine, en toenmalig stadsdeeldirecteur
Lilianne Blankwaard. Ook in andere wijken van Den Haag bleef het nieuwe wijkblad van
Mariahoeve niet onopgemerkt. Tussen de vele reacties die de redactie ontving zaten ook
reacties uit deze andere wijken waarin men vroeg of er in hun wijk niet ook zo’n mooi wijkblad
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kon komen.
Met het nieuwe blad werd ook een nieuwe drukker gezocht. Een budget-drukker in Rotterdam
die met 80% gerecycled papier werkt. Verhoudingsgewijs zijn de productiekosten van
Mariahoeve Onze Wijk lager dan die van het vroegere "Bulletin".
Mariahoeve Onze Wijk wordt - in tegenstelling tot het Bulletin - uitsluitend bezorgd bij
brievenbussen in Mariahoeve zonder NEE/NEE-sticker. Dit zorgde voor een afname in oplage
van 8500 stuks naar 7000 stuks.
Met de komst van Mariahoeve Onze Wijk werd het voor adverteerders interessanter een
advertentie of advertorial te plaatsen. Alle wijzigingen en veranderingen zorgen er onder de
streep voor dat de totale kosten voor het kunnen uitgeven van Mariahoeve Onze Wijk
vergelijkbaar zijn met de totale kosten van het voorgaande Bulletin. De rekensom van totale
inkomsten (subsidie en advertentie-inkomsten) minus de uitgaven (vormgeving en
productiekosten) laat zien dat het nieuwe wijkblad, dat wordt gezien als het voornaamste
communicatiemiddel van wijkberaad Mariahoeve, in het eerste jaar op een paar honderd euro
na budgetneutraal is uitgegeven.
Voor 2019 heeft Mariahoeve Onze Wijk meer en grotere ambities.

INLOOPOCHTENDEN
De inloopochtenden in de Theaterwinkel in winkelcentrum Het Kleine Loo waar in 2017 mee
werd gestart, werden in 2018 noodgedwongen stopgezet vanwege het niet meer beschikbaar
zijn van de ruimte.
2.3 Zomerfestival en Dank-je-wel-diner
Op 24 en 25 augustus werd op het plein van het Zwedenburg en de parkeerplaats Kleine Loo
het jaarlijkse Zomerfeest gehouden. Hierbij werd stilgestaan bij het 60 jarig bestaan van de
wijk. Er werden tussen de 400 en 600 bezoekers verwelkomd. We startten de vrijdag met het
opbouwen van een enorm attractiepark. De weersomstandigheden waren die dag
voortreffelijk en veel bewoners kwamen op het geluid af. Naast het attractiepark werd een
mooi en professioneel podiumprogramma aangeboden en om 20.00 uur werd de eerste dag
met een spetterend optreden van Francois afgesloten. De buienradar voorspelde voor de
zaterdag aanzienlijk slechter weer. Die voorspelling kwam volledig uit, de zaterdag viel letterlijk
in het water en vanwege de veiligheid van de bezoekers werd – met een bezwaard hart –
besloten de luchtkussens “plat” te laten liggen en werd het feest volledig verplaatst naar
Zwedenburg. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de flexibiliteit van de artiesten konden
we – later dan gepland – starten met de 2e dag. Deze werd afgesloten (onder mooi weer) met
een fantastische BBQ verzorgd door Resto van Harte.

2.4 Politiek debat
Op 23 januari 2018 organiseerde het wijkberaad een politiek debat in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Er waren 10 partijen aanwezig namelijk:
Haagse Stadspartij, Partij van de Eenheid, D66, CDA, VVD, SP, Partij voor de Dieren, PvdA,
Groen Links en Groep de Mos.
De volgende onderwerpen werden behandeld:
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-

Groen versus verdichting;

-

Doorstroming sociale huurwoningen naar middelduur niet mogelijk in de wijk;

-

Annexatie Bezuidenhout en belanghebbenden parkeren in Mariahoeve;

-

Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij planvorming is een farce.

In de wijk is men bezorgd of de herinrichting van het park De Horst ook daadwerkelijk
uitgevoerd gaat worden volgens het gekozen plan. Alle partijen onderschrijven dat de
herinrichting volgens plan moet geschieden. Wat verdichten betreft moet dit slim gebeuren
hetgeen inhoudt: uitbreiden van het aantal woningen in het kader van demissionaire wegen,
dus niet meer rijstroken dan nodig. Wat versmalling van wegen betreft, wil men geen
smallere Hofzichtlaan omdat deze weg ook gebruikt wordt als de Sijtwende tunnel dicht is.
Verdichten moet wel vanwege de bouwopgave van de stad, maar restgroen wel behouden. Bij
kap bomen, wel bomen terug planten. Nadeel is dat het 15 jaar duurt voordat ze weer hoog
zijn. Wat betreft de bebouwing van de Schenkstrook, hiervoor lag al een
wijzigingsbevoegdheid, de ecologische zone blijft bestaan, maar schuift alleen op.
Over het algemeen is de tendens dat woningbouwcoöperaties te weinig worden aangepakt in
het kader van doorstroming. Er wordt goed gerenoveerd, maar waarom niet optoppen
(meerdere lagen er bovenop) en een lift plaatsen. Dan diverse huurprijzen toepassen of
vrijesectorwoningen ervan maken. Geantwoord wordt dat men daarvoor is, maar ook moeten
de huidige woningen verduurzaamd worden. Voor 2020 moeten alle huurwoningen minimaal
een energielabel B hebben. Geen van de woningcorporaties heeft dit convenant willen
tekenen, echter zij moeten zich aan de prestatieafspraken houden. Als het goed is hebben zij
in 2040 alle woningen omgebouwd en verduurzaamd.
De parkeerannexatie van Boekweitkamp, Kleine Loo en Vlaskamp ten behoeve van
belanghebbenden parkeren voor bewoners van Bezuidenhout stuit op grote weerstand in de
wijk. Daarnaast heeft men in bepaalde gedeelten van de wijk last van forensparkeren. De
zienswijze van Wijkberaad Mariahoeve is onder de aandacht en men wil Wijkberaad
Mariahoeve alsnog bij betrokken wordt.
Bewoners vinden dat er meer wijkgericht gedacht moet worden. "Agenda Ruimte voor de
Stad" geeft aan dat op wijkniveau participatie van wijkbewoners moet plaats hebben.
Mariahoeve is nu een pilotwijk voor de transitie duurzaamheid.
Bij de rondvraag blijkt de sluiting van het politiebureau voor onrust in de wijk te zorgen, maar
vooralsnog is het een plan. Niet de burgemeester, maar de landelijke politiek gaat hier over.
Verder wordt voorgesteld dat een huurdersvereniging verplicht moet worden bij
huurwoningen, net zoals bij een koopwoning een VVE verplicht is.

2.5 Parkeerannexatie - Inloopavonden verkeer en buitenruimte
In de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2017 werd motie H.8 "Verruimen
vergunninggebied Bezuidenhout" (RIS298099) ingediend. Deze motie is door de
gemeenteraad aangenomen. Deze motie houdt samengevat in dat de volgende (delen van)
straten van Mariahoeve bij het vergunninggebied van Bezuidenhout worden getrokken:
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- De Boekweitkamp, tussen Carel Reinierszkade en Gerstkamp;
- Het Kleine Loo, tussen Carel Reinierszkade en de Gerstkamp;
- De Vlaskamp, tussen Carel Reinierszkade en bebouwing Haverkamp en:
dat de Raad wordt geïnformeerd over de mogelijkheden om 50 plekken op parkeerterrein
Overbosch beschikbaar te maken voor Bezuidenhoutse vergunninghouders.
Na bezwaren van het wijkberaad, tegen de parkeerannexatie en gebrek aan communicatie
hierover met betrokkenen in Mariahoeve, is deze motie in de wachtkamer gezet. De
voormalige wethouder van Verkeer heeft toen besloten dat de beoogde datum voor de
uitvoering begin 2019 zal zijn, in ieder geval na oplevering van de herinrichting van de
Vlaskamp. Het doel was om in één keer de wijzigingen in beide wijken door te kunnen voeren,
om te voorkomen dat er uitwijkeffecten ontstaan in Mariahoeve. Daarbij geeft uitstel tot
begin 2019 voldoende gelegenheid om gedegen onderzoek te doen, zorgvuldig af te stemmen
met alle betrokkenen en belanghebbenden alsmede de benodigde voorbereidingen te treffen.
Ook moet er draagvlak zijn om betaald parkeren in te voeren. Naar aanleiding hiervan heeft
het wijkberaad besloten een aantal inloopavonden te organiseren in de buurten van
Mariahoeve om de mening te peilen.
Op diverse dagen, gestart in 2018, heeft het wijkberaad een aantal inloopavonden gehouden
over het verkeer. Deze werden per flyer in de brievenbus en via de diverse media
aangekondigd. De Landen 1 was in 2018 als eerste aan de beurt met 2 inloopavonden, omdat
er concrete plannen waren voor groot onderhoud van de wegen en het instellen van
éénrichtingsverkeer. Voor de andere buurten zijn de avonden in 2019 gehouden. Deze
inloopavonden zijn via een flyer in de brievenbus aangekondigd. De avonden startten met een
korte ontvangst en een introductie over het doel, welke was het inventariseren van de
verkeersknelpunten, zoals forensparkeren, verkeerd parkeren, gevaarlijke situaties etc.
Knelpunten konden ook aan de hand van een kaart van de buurt worden aangetekend. Mede
hierdoor werd direct inzichtelijk welk probleem zich waar manifesteerde en ook of het veel of
weinig voorkwam. Op de extra ALV van 29 januari 2019 en in het wijkblad werden de
resultaten gepresenteerd. Met de gemeente en waar nodig andere instanties, vindt in 2019
overleg plaats over het oplossen van de gesignaleerde problemen. Met betrekking tot betaald
parkeren zijn we in afwachting van nader parkeerdrukonderzoek door de gemeente.
Mariahoeve en Marlot telt samen 8.756 huishoudens.
Tijdens de 5 inloopavonden hebben wij ± 511 bewoners mogen ontvangen.
In totaal zijn er 397 enquêteformulieren ingeleverd.
Uit de verkregen informatie blijkt dat wat betreft het forensparkeren de overlast per buurt
verschilt. Het meeste wordt deze ervaren aan de Diamanthorst, Tarwekamp, Haverkamp,
Vlaskamp, Roggekamp, Margarethaland, Dignaland en het Hendrinaland.
Een bijkomend effect van het forensparkeren, naast overlast voor de betrokken bewoners, zijn
de forensfietsen her en der in de wijk. Achtergelaten door forensen, die zij dan weer
gebruiken om na een parkeerplek gevonden te hebben, richting de stad te fietsen.
De volgende gevaarlijke verkeersituaties werden gemeld:
-

Kruising Norenburg/Finnenburg

-

Kruising Reigersbergenweg/Boekweitkamp
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-

Kruising Hofzichtlaan / Finnenburg (fietsers hebben geen oversteekmogelijkheid)

-

Winkelcentrum ter hoogte van Hoogvliet

-

Kruising Hofzichtlaan / Elviraland (Kwik-Fit)

-

Bocht Isabelland ter hoogte van Cardia

-

Uitrijden bij hofjes, is onoverzichtelijk door parkeren op hoeken

-

Laden lossen op de Reigersbergenweg

-

Hard rijden op doorgaande wegen:
Finnenburg, Diamanthorst, Hofzichtlaan, Kleine Loo, Bezuidenhoutseweg.

Andere verkeersknelpunten die genoemd werden, zijn: parkeren op hoeken, smaller
wordende wegen, tweerichtingsverkeer en tegelijk aan twee zijden parkeren en stuivertje
wisselen van parkeerplek (bedrijfsbus versus auto).
De rode draad tijdens de inloopavonden was overduidelijk het gebrek aan handhaving bij
overtredingen bij het fietsverkeer, het op de stoep parkeren en het te hard rijden op de
doorgaande wegen.

2.6 Duurzaamheidsfestival - Kerngroep Groen
In 2017 werd voor de organisatie van het Festival Mariahoeve Duurzaam een werkgroep
opgericht die vanaf januari wekelijks bijeenkwam. Het festival was gepland op zaterdag 14
april. Voor de organisatie kon voor de uitvoering worden teruggevallen op een aantal
vrijwilligers (de plenaire groep), terwijl de directe organisatie in handen was van de Kerngroep
groen. Het festival vond plaats in het Wijk- en Dienstencentrum en kon succesvol worden
genoemd. Diverse groeperingen op het gebied van Groen, Duurzaam, Circulair en E-Transitie
namen deel. Separaat werd door de gemeente via de afdeling "Hou van je Huis" een
programma georganiseerd voor de scholen. Door de Milieubende werd een act opgevoerd,
die kinderen bewust moest maken van toekomstige veranderingen. Daar was een prijsvraag
aan verbonden. Bewustwording, veranderingen bewerkstelligen en besparen waren de
doelstellingen. Hoewel de belangstelling niet overmatig was, kon het als geheel een succes
worden genoemd. Het geheel werd uitgevoerd met een subsidie budget, dat slechts zeer
beperkt werd overschreden.
De Kerngroep Groen, heeft zich ten doel gesteld om na het Festival alle werkgroepen, organisaties en personen die zich in de wijk bezig houden met "Groen en Water" te verzamelen en
samen te brengen in een "Netwerk Groen". Doelstelling inventariseren en bekend stellen van
de specifieke kwaliteiten die binnen de wijk aanwezig zijn, waardoor men elkaar kan versterken en ondersteunen. Zo nodig kunnen de krachten worden gebundeld richting de overheid.
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3 Externe activiteiten en contacten
Externe activiteiten zijn initiatieven afkomstig van bewoners, die zich voor de uitvoering ervan
zelf inzetten, vaak met hulp van buurtbewoners, vrienden, familie of kennissen. De aanvraag
voor de fondsen ervoor wordt gedaan door het wijkberaad. Het nemen van initiatieven juicht
het wijkberaad van harte toe.

3.1 Buurt Preventie Team
In Mariahoeve is in 2018 een Buurt Preventie Team (BPT) actief geweest. Het wijkberaad trad
formeel op als de aanvrager voor het BPT en was formeel partner in het convenant dat het
BPT met diverse partners in de wijk is aangegaan. Eind 2018 was er sprake van de vorming van
een tweede BPT in de wijk.

3.2 Uitvoeringsoverleg
In 2018 werd deelgenomen aan het Uitvoeringsoverleg (UVO). Hierin zijn vertegenwoordigd
het Stadsdeelkantoor, de politie, woningbouwcorporaties en diverse organisaties uit de wijk.
Besproken werden onderwerpen van algemene aard, betrekking hebbend op Mariahoeve.

3.3 Contact met het Stadsdeelkantoor
Wijkberaad Mariahoeve is officieel gesprekspartner van stadsdeelkantoor Haagse Hout. Veel
van de activiteiten die het wijkberaad ontplooit betreffende de openbare ruimte, die beheerd
wordt door het stadsdeelkantoor Haagse Hout. Te denken valt aan het onderhouden van het
groen in de wijk, de wegen en stoepen, het afvalophaalbeleid en zo meer. De samenwerking
en het overleg met de gemeenteambtenaren van het stadsdeelkantoor is in 2018
geïntensiveerd. De bestuursleden hebben vanuit hun verschillende portefeuilles een eigen
aanspreekpersoon en steeds vaker levert het wijkberaad input aan het stadsdeelkantoor ten
behoeve van het finetunen van uit te voeren beleid in maatwerk. Een praktijkvoorbeeld
hiervan zijn de inloopavonden geweest in de Landen-buurt. Op basis van de opgehaalde
standpunten en wensen van de bewoners heeft wijkberaad in overleg met de betreffende
ambtenaren van het stadsdeelkantoor maatwerk kunnen leveren in de herbestrating van de
betreffende straten en zijn de wensen van de bewoners zoveel mogelijk in het definitieve plan
verwerkt.

3.4 E-transitie
Door de gemeente is Mariahoeve aangewezen als één van de tien "Groene Energiewijken" die
als eerste binnen Den Haag geheel van het gas af moeten. Een belangrijke reden hiervoor is
dat het gasleidingnet in Mariahoeve binnen 5 tot 10 jaar vervangen moet worden. Hier wordt
niet meer in geïnvesteerd met het oog op de politieke beslissing dat heel Nederland
uiteindelijk zoveel mogelijk moet stoppen met het gebruiken van gas. De gemeente heeft in
2018 een aantal bijeenkomsten belegd met bewoners, bedrijven, woningbouwcorporaties en
Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Eerst per groep apart, daarna gezamenlijk. Dit overleg was
aan het eind van 2018 nog gaande.
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3.5 Nieuwbouw - Schenkstrook - Tuinen van Wils
De inspraak avonden betreffende de nieuwbouw in de wijk, vooral in de Schenkstrook (Tuinen
van Wils) werden bezocht en er werd namens de bewoners bezwaar aangetekend tegen de
kap van de bomen aan de Boekweitkamp. Dat bezwaar was bij sluiting van het jaar 2018 nog
niet afgewikkeld. Het bezwaar werd in beginsel aangetekend tegen de kap van de bomen,
maar indirect werd de gemeente met zijn kapaanvraag voor 16 bomen niet ontvankelijk
verklaard wegens het ontbreken van een advies van de lokale behandelaar (betreffende
ambtenaar voor het groenbeheer in Haagse Hout). De kapaanvraag werd dan ook
teruggenomen en een nieuwe werd eind 2018 ingediend. Ditmaal voor 10 bomen ( 9 kappen
en 1 verplanten). Deze zaak loopt nog door tot in 2019.

3.6 Park De Horst
Deelgenomen werd aan de besprekingen in een werkgroep over de planontwikkeling voor het
opknappen van het wijkpark De Horst. Dit overleg was aan het eind van 2018 nog gaande.
Inmiddels is de herinrichting van het park in volle gang.

3.7 Nationale burendag
Op zaterdag 22 september 2018 was het Nationale Burendag. Een aantal ondernemers
gevestigd aan het plein aan Denenburg, sloeg de handen ineen en organiseerde een gezellige
dag voor jong en oud.
Wijkberaad Mariahoeve werd door deze ondernemers gevraagd een bemiddelende rol te
spelen in de subsidieaanvraag voor dit éénmalige evenement. Er vonden gesprekken plaats
tussen het wijkberaad en de ondernemers en op basis hiervan werden de subsidieaanvraag
en de vergunning ingevuld en ingediend. Vervolgens werd met betrokken partijen en een medewerker van het stadsdeelkantoor het plan doorgesproken en de subsidie toegekend.

3.8 Haagse Energietop
Deelgenomen werd aan de Haagse Energietop, georganiseerd door de Stichting Duurzaam
Den Haag. Er werd een convenant gesloten om in 10 jaar tijd 10.000 woningen te
verduurzamen.
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4. Financiële verantwoording
Financieel jaaroverzicht 2018
Begroting
2018

Resultaat 2018

€
12.440,00
€
12.238,00
€
33.420,00
€
5.940,00
€
64.038,00

€
€
24.678,00
€
30.920,00
€
5.940,00
€
61.538,00

Gemeentelijke subsidies

Ondersteuning 1)
Reguliere basissubsidie
Wijkberaadsactiviteiten
Bewonersactiviteiten

-

Overige inkomsten

Fondsen

€
13.200,00

Advertentieinkomsten

€

Rente
€
13.200,00

Totaal Inkomsten

€
8.700,00
€
- 1.080,00
€
18,25
€
9.798,25

€
77.238,00

Kantoorkosten

Huurkosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Kopieerkosten
Verzekeringen
Communicatie kosten 2)
ICT
Vergaderkosten

€
4.200,00
€
250,00
€
250,00
€
900,00
€
550,00
€
1.400,00
€
3.500,00
€
750,00

€
3.830,42
€
2.382,61
€
289,84
€
631,88
€
507,32
€
1.586,38
€
3.201,66
€
1.599,65
€
€ 11.800,00 14.029,76

15

€ 71.336,25

Overige uitgaven

Wijkmedia
€ 0,00
Uitgaven t.l.v subs/ontv wijkberaadsactiviteiten
€ 50.832,00
Ondersteuning extra
€ 12.440,00
Reservering
€
- €
Uitgave t.l.v bewonersactiviteiten
€ 5.940,00

€ 14.203,42
€ 26.498,47
€ 0,00
€ 8.501,53

€ 69.212,00

€ 49.203,42

Totale uitgaven

€ 81.012,00

€ 63.233,18

resultaat

€ -3.774,00

€ 8.103,07

Balans 31-12-2018

Betaal rekening ….21
Betaal rekening ….44
Spaarrekening ….21
Spaarrekening ….44
Totaal

€ 413,55
€ 9.869,27
€ 36,98
€ 16.297,81
€ 26.617,61

Balans 31-12-2017
Betaal rekening …. 21
Betaal rekening …. 44
Spaarrekening ….21
Spaarrekening ….44
Totaal

127,89
1.799,07
36,94
16.279,60
18.243,50
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