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Voorwoord  

 

Bestuursjaar 2019 was voor Wijkberaad Mariahoeve een jaar van veranderingen. Het jaar begon in 
januari met de viering van het 40-jarig bestaan van Wijkberaad Mariahoeve en de eerste, naar wat 
later de eerste in een reeks van drie zou worden, ledenvergadering. In deze ledenvergadering 
werden de nieuwe penningmeester (W. van Noort) en secretaris (L. van Luxemburg) benoemd. 

Voor het eerst wordt er in het voorjaar, op Koningsdag, vanuit Wijkberaad Mariahoeve een vrijmarkt 
georganiseerd in Wijkpark De Horst. In de maanden die volgen organiseert Wijkberaad Mariahoeve 
in de 4 buurten van Mariahoeve een wijkschouw. Bewoners en soms een politieke partij lopen mee 
en geven punten in de openbare ruimte aan die om aandacht van de gemeente vragen. Al deze 
verzamelde punten, ruim 100, dienen tevens als input voor het project “Mariahoeve Knapt Op”. 

In het voorjaar wordt bekend dat er een aantal miljoen beschikbaar komt om achterstallig 
onderhoud in de buitenruimte van Mariahoeve op te knappen. Wijkberaad Mariahoeve verzoekt de 
verantwoordelijk wethouder, De Mos, hier een participatietraject van te maken zodat het een door 
de wijk breed gedragen project kan worden. De wethouder stemt hiermee in. Er wordt een 
bewonerscommissie samengesteld. 

In de zomer vindt de 2e ledenvergadering plaats. Hierin wordt Patricia Dinkela benoemd tot 
bestuurslid. Verder organiseert Wijkberaad Mariahoeve het jaarlijkse Zomerfestival. Ditmaal een 
ééndagsevenement op het plein aan Zwedenburg.  

Gedurende de zomer vinden er diverse bestuursveranderingen plaats. Toenmalig voorzitter (C. 
Lahnstein), penningmeester (W. van Noort), algemeen bestuurslid (G. Mulders) leggen hun functie 
neer. Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve bestaat dan nog uit 4 leden.  

In het najaar organiseert Wijkberaad Mariahoeve het 2e Festival Duurzaam Mariahoeve, een 
Halloween-feest en de (in samenwerking)  Lampionnenoptocht. Beiden zijn een groot succes. 
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Op 21 november 2019 tijdens de 3e ledenvergadering in dat jaar wordt het bestuur aangevuld met 2 
nieuwe bestuursleden. Colette Schermer (penningmeester) en Jesse Voerman (algemeen 
bestuurslid). Waarnemend-voorzitter Carlos Martinez van Andel wordt benoemd tot voorzitter. 

De veranderingen in de bestuurssamenstelling hebben ervoor gezorgd dat Wijkberaad Mariahoeve 
de kern van haar bestaan weer goed in het vizier heeft. Een bewonersorganisatie is er voor het 
belang van de wijk en haar bewoners. Van scheefliggende stoeptegel tot het begeleiden van een 
miljoenenproject voor het opknappen van onze buitenruimte. Toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid zijn het uitgangspunt. Wijkbewoners weten steeds vaker en beter de weg naar 
Wijkberaad Mariahoeve te vinden. Een lijn die we graag voortzetten in de komende jaren. 

1.  Organisatie 

1.1 Algemeen  
Het Wijkberaad is een vereniging. Haar doel is het behartigen van de belangen van de 
bewoners van Mariahoeve, het behouden van het karakter van de wijk en het werken aan 
een prettige samenleving in de wijk Mariahoeve. Om de verschillende aspecten hiervan te 
kunnen uitvoeren initieert zij activiteiten. Het bestuur 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 2019 was de samenstelling van het bestuur:  

Voorzitter:   
Voorzitter wnd.: 
 
Voorzitter: 
 
Secretaris:   
 
Penningmeester: 
Penningmeester wnd.: 
Penningmeester: 
Penningmeester wnd.: 
 
Algemeen Bestuurslid:   
Algemeen bestuurslid:  
Algemeen bestuurslid:  
Algemeen bestuurslid:  

Chris Lahnstein (tot 1 september 2019)  
Carlos Martinez van Andel (1 september 2019 tot 21 november 
2019) 
Carlos Martinez van Andel (21 november 2019-heden)  
 
Leo van Luxemburg (21 januari 2019-heden) 
 
Wim van Noort (21 januari 2019 tot 13 september 2019) 
Leo van Luxemburg (13 september 2019 tot 21 november 2019) 
Colette Schermer (21 november tot 23 december 2019) 
Leo van Luxemburg (23 december 2019-heden) 
 
Colette Schermer (23 december 2019 tot 3 maart 2020) 
George Mulders (tot  21 november 2019) 
Patricia Dinkela (26 juni 2019-heden) 
Jesse Voerman (21 november 2019-heden). 



 
De Vereniging Wijkberaad Mariahoeve is statutair verplicht een Algemene Leden 
Vergadering (ALV) te beleggen voor de bewoners van de wijk, tijdens welke zij 
verantwoording aflegt over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid van het 
voorgaande jaar. In 2019 heeft het bestuur ervoor gekozen om twee keer een ALV te 
houden. De eerste was de Voorjaarsvergadering, gehouden op 26  juni 2019, waarin 
rekening en verantwoording werd afgelegd over 2018. De tweede was de 
Najaarsvergadering, gehouden op 21 november 2019, waarin de plannen voor 2020 werden 
gepresenteerd. De notulen van beide vergaderingen staan op de website en liggen ter 
inzage op het secretariaat.   
 
 
Onderwerpen die in het bestuur in 2019 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 het gemeentehuis;  
• Coördineren en faciliteren van de vrijwilligers. 

1.3 Secretariaat  
Het secretariaat werd verzorgd door Agatha van Dort.  

1.4 ICT  
Verouderde apparatuur en programmatuur vormden belemmeringen om efficiënt te werken 
en waren ook in 2019 redenen tot het doen van investeringen. Het Wijkberaad heeft onder 
andere geïnvesteerd in nieuwe laptops. Ook is een onderhoudscontract aangegaan voor een 
vast bedrag met een ICT leverancier voor periodiek onderhoud aan het netwerk, het back-
uppen van de bestanden en het geven van advies.  

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.    

 

2.  Activiteiten Wijkberaad 

In 2019 heeft Wijkberaad Mariahoeve een zeer divers aantal activiteiten georganiseerd. Het 
doel: wijkbewoners de gelegenheid bieden elkaar en de verschillende organisaties in de wijk 
te ontmoeten en daarmee de sociale samenhang binnen de wijk te bevorderen.  

http://www.mariahoeve.nl/
http://www.mariahoeve.nl/
http://www.mariahoeve.nl/
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Dit zou natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder samenwerking met, en ondersteuning 
door een groot aantal organisaties in Mariahoeve en onze fantastische groep vrijwilligers. 
Naast onderstaande evenementen/activiteiten waar wij de rol van (mede)organisator 
hadden, sloten wij ook aan bij en/of steunden wij een aantal door andere organisaties of 
bewoners georganiseerde activiteiten. 

 

2.1 Nieuwjaarsreceptie  
Op 18 januari 2019 hield het Wijkberaad in de Advent kerk aan de Robijnhorst 197 de 
nieuwjaarsborrel, dit in combinatie met de viering van het 40-jarig bestaan van Wijkberaad 
Mariahoeve. Na een korte terug- en vooruitblik en een dankwoord aan alle (bestuurs)leden 
die zich in de afgelopen 40 jaar actief hebben ingezet, opende stadsdeelwethouder Saskia 
Bruines de avond. Wij mochten tussen de 80 en de 100 mensen verwelkomen. De catering 
werd verzorgd door een team van onze vrijwilligers. "Mireille Zingt" heeft de avond 
muzikaal begeleid. 

 

2.2 Politiek debat   
Woensdag 20 maart vonden de landelijke Provinciale verkiezingen plaats. Eén van de 
jaarlijkse terugkerende activiteiten van het Wijkberaad is het organiseren van een politiek 
debat. Dit is gericht op het gemeentebeleid in relatie tot Mariahoeve, maar focust zich ook 
op de stad als geheel.   

Op vrijdag 15 maart 2019 vond in het Wijk- en Dienstencentrum het politieke debat plaats, 
gericht op de provinciale politiek. De partijen die meededen waren: 50Plus, CDA, 
ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en de VVD. 

Het debat werd geleid door parlementair verslaggever Jos Heymans. Aanwezig waren circa 
75 wijkbewoners. Van elke partij gaf de vertegenwoordiger de standpunten op allerlei 
terreinen weer, waarna met de aanwezigen de discussie werd aangegaan. Tevens gingen de 
partijen onderling met elkaar in debat over de volgende thema's:     

• klimaatakkoord / duurzaamheid / energietransitie / groen; 
• ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en verdichting; 
• mobiliteit en (openbaar) vervoer;  
• groen versus verdichting; 
• doorstroming van sociale huurwoningen naar middel dure woningen is niet mogelijk 

in de wijk; 
• annexatie Bezuidenhout en belanghebbenden parkeren in Mariahoeve.  

 
2.3 Buurtschouwen 
In 2019 is het wijkberaad op zoek gegaan naar verschillende manieren om de in 2018 
opgeheven Adviesraad in een andere gedaante opnieuw vorm te geven. Om informatie op 



te halen bij bewoners en meer zichtbaar te zijn in de wijk hebben wij op onderstaande data 
buurtschouwen georganiseerd: 
 

• 03-04-2019 buurtschouw de Landen; 
• 08-05-2019 buurtschouw de Kampen; 
• 05-06-2019 buurtschouw de Horsten; 
• 19-06-2019 buurtschouw de Burgen. 

 
Al was de opkomst van wijkbewoners lager dan gehoopt, vonden wij deze schouwen erg 
waardevol. Beide buurtpreventieteams liepen mee in de buurtschouwen. Wij hebben veel 
informatie opgehaald en een uitgebreide inventarisatie gemaakt van aandachts- en 
verbeterpunten in de wijk. Over al deze punten zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente, 
handhaving en politie zodat deze problemen zo snel mogelijk aangepakt kunnen worden.  

 

Veel voorkomende onderwerpen waren: 

• Zwerfvuil; 
• Achterstallig onderhoud straten en stoepen; 
• Achterstallig groenonderhoud; 
• Gevaarlijke verkeersituaties; 
• Parkeeroverlast; 
• Ratten- en meeuwenoverlast. 

 
Deze buurtschouwen zijn het zeker waard om in 2020 te herhalen. Een hogere opkomst kan 
worden bereikt door herhaling. Opvallend was dat rond de schouwen via social media en e-
mail veel punten zijn ingezonden door wijkbewoners die niet aanwezig konden zijn. 

 

2.4 Paaseieren zoeken 
Samen met het Diamanttheater organiseerde het Wijkberaad eerste Paasdag 21 april 
paaseieren zoeken aan de Tarwekamp 3. Kinderen mochten in de tuin eieren zoeken, 
waarna zij als beloning een presentje kregen. Er was gelegenheid om te knutselen en voor 
de lekkere trek werden er pannenkoeken gebakken. De sfeer bij dit evenement was erg 
goed en de inschrijving was met 40 personen vol.   

 

2.5 Koningsdag 
Op Koningsdag 27 april organiseerde het Wijkberaad in samenwerking met Lichtpuntjes van 
Mariahoeve, Voor Welzijn, Pluk en Pleej, de Vuurvlinder en de gemeente Den Haag een 
kleedjesmarkt in Park de Horst. Lichtpuntjes van Mariahoeve namen de knutseltafels voor 
hun rekening, Pluk en Pleej verzorgde de muziek en Voor Welzijn was aanwezig met een 
springkussen van Hophopje. RKBS de Vuurvlinder stelde hun gebouw in het park ter 
beschikking. Er waren voldoende inschrijvingen voor de kleedjesmarkt. Helaas gooide op de 
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dag zelf het weer zodanig roet in het eten dat wij vroegtijdig vanwege de veiligheid de 
kleedjesmarkt hebben moeten stoppen. Nadat het opklaarde was de sfeer erg gezellig en 
hebben de kinderen nog fijn kunnen spelen bij HopHopje. 

 
2.6 Zomerfestival 
Het zomerfestival op zaterdag 6 juli was een eendaags evenement dat werd georganiseerd 
in combinatie met Blockjam. Andere samenwerkende partijen waren: Achterban Werkt! 
CJG, Cultuursaam, Diamanttheater, gemeente Den Haag, Kunstpost, Lichtpuntjes van 
Mariahoeve, Middin, OBS Leeuwerikhoeve, Pluk en Play, Repareer café, Snackbar Deedee’s, 
Tuinen van Mariahoeve, v.v. Haagse Hout, Voor Welzijn, Winkelcentrum Mariahoeve en een 
grote groep van onze vrijwilligers. 

Het Festival was dit jaar verdeeld over drie terreinen. Op het eerste terrein, het schoolplein 
van OBS de Leeuwerikhoeve, waren verschillende (sport)activiteiten voor kinderen 
neergezet en werd een panna voetbaltoernooi georganiseerd. Ook konden de kinderen hier 
popcorn en suikerspin halen. 

Op het tweede terrein (Zwedenburgplein) stond het grote podium met een zeer divers 
programma voor alle doelgroepen, een informatiemarkt met stands van diverse partijen in 
de wijk, een grote stormbaan en horeca. In het gebouw van Middin werd voor de ouderen 
uit de wijk een bingo I.C.M. met een lunch verzorgd. Deze bingo werd goed bezocht en 40 
ouderen hebben deelgenomen. 

Het derde terrein (grasveld Zwedenburg) werd gebruikt door Blockjam voor diverse muziek 
en creatieve workshops gericht op 12 tot 18-jarigen. 

De dag werd redelijk bezocht. Helaas sloeg, net toen de locaties vol begonnen te lopen, het 
weer om. Door de harde regen en windstoten liep het bezoekersaantal dat op dat punt rond 
de 250 lag, snel terug. De dag hebben we afgesloten door het laatste optreden van het 
podium te verplaatsen naar de huiskamer van Middin waar het nog erg gezellig was. Het is 
op zijn plaats om de geweldige inzet van onze vrijwilligers die door weer en wind 
doorgingen nog eens extra te benoemen. Ook hebben alle organisaties die aanwezig waren 
erg prettig samengewerkt. 

 

2.7 Conferentie zorg en welzijn 
Op vrijdag 4 oktober werd in de Advent kerk een brainstormbijeenkomst georganiseerd over 
zorg en welzijn in de wijk. Vertegenwoordigd waren het Wijkberaad, de gemeente en 
diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Gestart werd met een bijdrage van een 
wetenschappelijk medewerkster van de universiteit Leiden. Deze gaf een presentatie met 
statistische gegevens over de situatie in Mariahoeve, afgezet tegen de gemiddelden in 
Nederland. Het ging hierbij over zaken als leeftijd, opleiding, levensduur, gezondheid, 
inkomen en eenzaamheid. Na de pauze werden de deelnemers in groepen verdeeld. Elke 
groep boog zich over een aantal vragen met als centrale thema "eenzaamheid" en poogde 
hier een antwoord op te geven. Uit de nabespreking bleek al snel dat de oplossing niet 



gemakkelijk voorhanden is. Het komt er eigenlijk op neer dat het uiteindelijk de eenzamen 
zelf zijn die zich bij de diverse instanties moeten melden om geholpen te worden. Dit blijkt 
echter voor velen een drempel te hoog te zijn. De hamvraag is dan ook hoe, speciaal in 
Mariahoeve, is te achterhalen wie eenzaam is en hierbij hulp kan (en wil) gebruiken. 
Inmiddels is het voornemen april 2020 een vervolgbijeenkomst te organiseren.               
 
 
2.8 Duurzaamheidsfestival 
Zaterdag 5 oktober werd in het Diamant Theater het Duurzaamheidsfestival gehouden. Het 
hoofdthema was de energietransitie. Zoals bekend is Mariahoeve door de gemeente 
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. Ruim vóór die tijd zal dus nagedacht 
moeten worden over alternatieven.   
 
Het festival werd geopend door wethouder Liesbeth van Tongeren. Oud minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer Jacqueline hield een lezing over hoe 
haar VvE tot een gasloze situatie was gekomen. Vanuit de zaal werd de opmerking gemaakt 
dat alles mogelijk is, maar je dan wel de financiële middelen moet hebben om zaken te 
verwezenlijken. In de zalen van het Diamant Theater en ook op het terrein eromheen, 
waren diverse organisaties met stands vertegenwoordigd. Hier kon informatie op het gebied 
van duurzaamheid worden verkregen. Al met al een heel geslaagd evenement met ook een 
behoorlijke opkomst.  
 
 
2.9 Halloween  
In samenwerking met Voor Welzijn en V.V. Haagse Hout en BPT Horsten en Kampen is er op 
vrijdag 1 november een mooi Halloween evenement neergezet. Op twee locaties, het 
terrein van v.v. Haagse Hout en jongerencentrum BOEM! In het Wijk- en Dienstencentrum, 
werden grote spookhuizen ingericht. Er was ruimte voor 150 kinderen verdeeld in 2 
groepen:  

• 50 kinderen van 4 tot 8 jaar (alleen bij locatie Wijk- en Dienstencentrum);  
• 100 kinderen/jongeren van 9 tot 16 jaar (beide locaties). 

 
De jongste kinderen mochten ’s middags in kleine groepjes samen met hun ouders door het 
spookhuis lopen en haalden onderweg traktaties op bij verklede vrijwilligers. Voor de 
kinderen die aan het wachten waren was een ruimte ingericht waar zij speciale Halloween 
knutselwerkjes konden maken begeleid door Art Corner.  

In de avond waren er totaal 45 vrijwilligers verkleed aanwezig in en om beide spookhuizen 
om de oudste groep te begeleiden en te laten griezelen. Grime werd verzorgd door 
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studenten van de vakschool. Nadat iedereen door beide spookhuizen was geweest werd de 
avond afgesloten met een Halloweendisco in de kantine van Haagse Hout. Jack snack heeft 
voor de disco een grote hoeveelheid snacks gesponsord. Op zaterdag 2 november was er 
aanvullend een 18+ Halloweendisco bij v.v. Haagse Hout.  

Al met al een zeer geslaagd evenement. De inschrijving was vol en de kinderen, ouders en 
vrijwilligers hebben heel veel plezier gehad. 

2.10 Lampionnenoptocht  
Na enige jaren weg te zijn geweest uit de wijk werd op vrijdag 8 november samen met 
Toverbosch weer een lampionnenoptocht georganiseerd. Kinderen mochten eerst op 
woensdag 6 november hun eigen lampion knutselen op het terrein van Toverbosch 
(Vlaskamp 1A). Een grote groep ging enthousiast aan de slag onder begeleiding van 
vrijwilligers van Toverbosch.  

Vrijdag 8 november werd in Wijkpark de Horst verzameld als startpunt. Van RKBS de 
vuurvlinder mochten wij hun gebouw gebruiken voor voorbereidingen. Kinderen die niet in 
de gelegenheid waren geweest om te komen knutselen kregen op locatie een lampion. Van 
daar uit zijn wij onder begeleiding van Brassband Brass Culture begonnen aan de route. Via 
de Horsten en de Bezuidenhoutseweg werd er gelopen naar het terrein van Toverbosch. 
Onderweg werden er bij verschillende stops spectaculaire vuurshows verzorgd door de 
Bokkepootjes. Op de route hielden de leden van BPT Horsten en Kampen de veiligheid in de 
gaten. Ook waren als begeleiding Hophopje en vrijwilligers van Achterban Werkt aanwezig. 
Eenmaal aangekomen bij het eindpunt heeft iedereen genoten van de heerlijke warme 
chocomel, gesponsord door AH Mariahoeve.  

Met meer dan 150 deelnemers van zeer diverse doelgroepen was dit evenement een groot 
succes.  

 

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. Voorbeelden hiervan zijn:    

• Family day. Evenement in Wijkpark de Horst georganiseerd door Colours of Impact. 
Wijkberaad Mariahoeve had een stand bij de infomarkt. 
 

• Hoi Mariahoeve. Georganiseerd door de gemeente Den Haag. Meerdere 
brainstormsessies over mogelijkheden om sociale cohesie te vergroten in de wijk. 
 



• Bruisend Hart. Bewonersinitiatief voortgekomen uit Hoi Mariahoeve met als doel 
een centrale plek te realiseren in de wijk waar bewoners in de wijk elkaar kunnen 
ontmoeten en een nieuwe duurzame manier van werken ontwikkelen binnen de 
wijk. 
 

• Buurt High tea. Organisator: Lucia Viera. Een bewonersinitiatief waarbij het 
Wijkberaad optrad als rechtspersoon. Bewoners van de Robijnhorst en Diamanthorst 
(bewonersvereniging de Edelsteen) werden uitgenodigd voor een high tea met als 
doel elkaar in een ontspannen sfeer beter te leren kennen. 
 

• Zomerborrel. Organisator: VvE Susannaland. De VvE aan het Susannaland heeft voor 
bewoners een zomerborrel georganiseerd. Het Wijkberaad trad op als rechtspersoon 
en er is subsidie aangevraagd bij het SDK onder de Zomerfeestbeest regeling. 

 
3.1 Uitvoeringsoverleg  
Ook in 2019 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.     

3.2 Contact met het Stadsdeelkantoor  
Wijkberaad Mariahoeve is officieel gesprekspartner van stadsdeelkantoor Haagse Hout. Te 
denken valt aan het onderhouden van het groen in de wijk, de wegen en stoepen, het afval-
ophaalbeleid en zo meer. De samenwerking en het overleg met de gemeenteambtenaren 
van het stadsdeelkantoor is in 2019 geïntensiveerd. De bestuursleden hebben vanuit hun 
verschillende portefeuilles een eigen aanspreekpersoon. Steeds vaker levert het Wijkberaad 
input aan het stadsdeelkantoor ten behoeve van het finetunen van uit te voeren beleid in 
maatwerk.  

3.3 Nieuwbouw - Boekweitkamp 
In 2019 werd bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kap van eerst zestien, later tien 
bomen aan het Boekweitkamp. Daarnaast werd overleg met Haagwonen over het plan om 
aan het Boekweitkamp 36 sociale huurwoningen te bouwen.       
 
3.4 Park De Horst   
Deelgenomen werd aan de besprekingen in een werkgroep over de planontwikkeling voor 
het opknappen van wijkpark De Horst. In 2019 is de eerste fase afgesloten en vond er een 
feestelijke heropening plaats op zaterdag 19 oktober. 
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4.  Communicatie 

Eén van de taken van Wijkberaad Mariahoeve is het verstrekken van actuele informatie aan 
bewoners over ontwikkelingen in de wijk. Het Wijkberaad doet dit via verschillende kanalen. 
Ook communiceert zij via deze kanalen over de verschillende lopende activiteiten van het 
Wijkberaad. 
 
 
4.1 Wijkblad "Mariahoeve Onze Wijk" 
"Mariahoeve onze wijk" wordt elk kwartaal uitgegeven. De inhoud wordt samengesteld met 
als doel de wijk te informeren over alle actualiteiten in de wijk, informatie te verstrekken 
over actieve organisaties in de wijk, het promoten van aanstaande evenementen in de wijk 
en inzicht te geven in de werkzaamheden van Wijkberaad Mariahoeve. 
De redactie stelt de inhoud samen waarna dit goedgekeurd wordt of waar nodig aangepast 
door het bestuur. Het bestuur van Wijkberaad Mariahoeve neemt de functie in van 
Hoofdredacteur en is eindverantwoordelijk voor de inhoud. Digitaal is de link op 
onderstaand wedadres (URL) te vinden. 
 
https://issuu.com/mariahoeve 
 
4.2 Website  
Wijkberaad Mariahoeve is eigenaar van de domeinnaam www.mariahoeve.nl.  
Op deze website vindt men algemene informatie over ontwikkelingen in de wijk, informatie 
over het Wijkberaad, de digitale muurkrant, de activiteitenkalender, informatie over het 
wijkblad en koppelingen naar de verschillende social media. Besloten is dat de website 
opnieuw wordt vormgegeven. Uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2020. Ook zal worden 
gekeken naar de mogelijkheid een sociale kaart voor Mariahoeve toe te voegen aan de 
website. 
 
 
4.3 Sociale Media 
Via de verschillende social media,  maar met name Facebook, heeft het Wijkberaad snel de 
mogelijkheid informatie te delen met een steeds groter wordende groep bewoners en 
organisaties. Doorgaans betreft dit korte berichten over actuele ontwikkelingen in de wijk 
en binnen het Wijkberaad. Ook is dit een doeltreffend promotiemiddel rond evenementen. 
• Facebook: Op dit moment heeft het Wijkberaad op Facebook 1650 volgers.  

Bij communicatie-uitingen via Facebook wordt altijd automatisch een tweet gestuurd 
via het twitteraccount van Wijkberaad Mariahoeve.  

 
• Youtube: Op het YouTube kanaal van Wijkberaad Mariahoeve staat hoofdzakelijk 

informatie als achtergrond bij artikelen in het wijkblad "Mariahoeve Onze Wijk". Via 
een QR-code wordt de lezer naar deze informatie doorverwezen. Een link is te 
vinden op de website. 

 

https://issuu.com/mariahoeve
http://www.mariahoeve.nl/


• Links naar alle social media zijn terug te vinden op de website. Ook is daar een 
actuele Twitter feed te vinden. 
 

 
4.4 Digitale muurkrant 
Op de muurkrant verschijnen nieuwsberichten van het Wijkberaad en verschillende externe 
partijen, zoals het stadsdeelkantoor. De muurkrant is te vinden op verschillende openbare 
plekken in de wijk: 
 
• Buurthuis de Landen; 
• Wijk- en Dienstencentrum Mariahoeve; 
• Winkelcentrum Mariahoeve. 
 
De Muurkrant is onder beheer van Wijkberaad Mariahoeve. Op dit moment wordt gezocht 
naar aanvullende locaties. 
  
 

5.  Veiligheid 

5.1 Buurtpreventieteam Horsten en Kampen 
In april 2019 is onder leiding van coördinator Daniëlle Kick de pilot Buurtpreventieteam 
Horsten en Kampen van start gegaan. Wijkberaad Mariahoeve treedt voor dit team op als 
rechtspersoon. Buurtpreventieteam Horsten en Kampen houdt zich bezig met het behoud 
van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Minimaal drie keer per week lopen zij hun 
rondes door de buurten Horsten en kampen. Hun doel: 
 
• Signaleren en rapporteren van overlast en overige ongewenste situaties; 
• Signaleren en rapporteren van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte; 
• Preventie;  
• Extra toezicht in de wijk; 
• Aanspreekpunt zijn voor bewoners. 
 
Het buurtpreventieteam heeft korte lijntjes met politie, Handhaving, gemeente Den Haag 
(stadsdeelkantoor), woningbouwverenigingen en Wijkberaad Mariahoeve. Al hun 
bevindingen rapporteren zij wekelijks aan bovenstaande partijen. Waar mogelijk doen zij ter 
plekke een melding bij de betrokken instantie onder andere via de Buiten Beter App en tot 
voorkort via het 06- nummer van de gemeente.  
 
De pilot met dit team, wat nu 16 enthousiaste leden telt, is met recht een groot succes te 
noemen. De informatie die zij ophalen is voor alle partijen waardevol. Dankzij het sneller 
signaleren van problemen kunnen deze ook sneller worden afgehandeld door de 
verantwoordelijke partij. Indien noodzakelijk treedt Wijkberaad Mariahoeve op om de 
nodige vervolgacties alsnog in gang te zetten. 
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In de wintermaanden heeft BPT Horsten en Kampen deelgenomen aan de campagne "Ik val 
op" van gemeente Den Haag. Tijdens hun rondes hebben zij aan fietsers zonder licht 
lampjes uitgedeeld en bewoners bewust gemaakt van het risico wat fietsen zonder 
verlichting meebrengt. In de toekomst zal het team, in het kader van preventie, waar 
mogelijk vaker aan dit soort campagnes deelnemen. 
 
Ten tijde van dit schrijven wordt een convenant opgesteld tussen alle bovengenoemde 
partijen en BPT Horsten en Kampen. Wij kijken uit naar voortzetting van deze 
samenwerking. 
 
 
5.2 Stichting Buurtpreventieteam Mariahoeve 
Stichting buurtpreventieteam Mariahoeve is een zelfstandig functionerende organisatie en 
heeft als werkgebied de Landen en de Burgen. Wijkberaad Mariahoeve heeft met hen een 
convenant ondertekend. Tot op heden is er door stichting BPT Mariahoeve geen gehoor 
gegeven aan de afspraken binnen het convenant om rapportages te verstrekken aan 
Wijkberaad Mariahoeve. 
 
5.3 Politie 
Wijkberaad Mariahoeve onderhoudt goede contacten met de politie in stadsdeel Haagse 
Hout. Er vindt regelmatig overleg plaats met de wijkagenten van Mariahoeve en signalen 
vanuit de wijk worden direct kortgesloten. De wijkagenten hebben elk kwartaal een vaste 
pagina in wijkblad "Mariahoeve Onze Wijk". Hierin vragen zij aandacht voor belangrijke 
punten op het gebied van veiligheid. 
 
5.4 Handhaving  
Wijkberaad Mariahoeve onderhoudt regelmatig contact met handhaving. Vanuit de 
gehouden buurtschouwen en het Buurtpreventieteam kwam het signaal dat er behoefte is 
aan meer zichtbaarheid van het Handhavingsteam binnen Mariahoeve. Dit hebben wij met 
hen opgepakt. Met name op de Tarwekamp en rond de scholen in de wijk is de controle op 
onveilige en overlast veroorzakende verkeerssituaties opgevoerd. Ook is er vaker 
handhaving aanwezig in Wijkpark de Horst met betrekking tot de overlast/vernielingen van 
hangjongeren. Wijkberaad Mariahoeve houdt de vinger aan de pols en blijft staan op 
zichtbaarheid en actief optreden van het Handhavingsteam in de wijk. 
 
 

6. Financiële verantwoording 
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