JAARVERSLAG 2020
_________________________
Inhoud
Voorwoord ................................................................................................................................. 3
1.

Organisatie .......................................................................................................................... 4
1.4 Secretaris en secretariaat ................................................................................................. 5
1.5 Backoffice.......................................................................................................................... 5

2.

Activiteiten Wijkberaad ...................................................................................................... 6
2.1 Nieuwjaarsreceptie........................................................................................................... 6
2.2 Vrijwilligersuitje 2020 ....................................................................................................... 6
2.3Parkpodium ....................................................................................................................... 6
2.4 Corona activiteitenbudget Mariahoeve ........................................................................... 7
2.3 Brievenbuspakketjes voor senioren ................................................................................. 8

3 Externe activiteiten en contacten ........................................................................................... 8
3.1 Contact met het Stadsdeelkantoor .................................................................................. 8
3.2 Mariahoeve knapt op ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3 Winkelcentrum Mariahoeve ............................................................................................. 8
4.

Communicatie ..................................................................................................................... 8

4.1 Logo................................................................................................................................... 9
4.2 Wijkblad "Mariahoeve Onze Wijk" ................................................................................... 9
4.3 Website ............................................................................................................................. 9
4.4 Sociale Media.................................................................................................................. 10
4.5 Nieuwsbrief..................................................................................................................... 10
5 Veiligheid ............................................................................................................................... 11
5.1 BPT Horsten & Kampen 2020 ......................................................................................... 11
5.2 Politie .............................................................................................................................. 11
6 Financiële verantwoording.................................................................................................... 11

Voorwoord
2020 was een uitzonderlijk (bestuurs-)jaar. Waar we het jaar begonnen vol goede moed en
nieuwe energie met het in november 2019 aangetreden nieuwe bestuur, kwam de vacature
penningmeester na 2 maanden weer vrij. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester
werd weer gestart en in de late zomer werd een kandidaat gevonden.
De eerste activiteit van Wijkberaad Mariahoeve betrof de nieuwjaarsborrel eind januari.
Vervolgens werd na lange tijd weer een vrijwilligersbedankdag georganiseerd.
Kort hierna kreeg Nederland te maken met het coronavirus waardoor ook in Mariahoeve
veel zaken stil kwamen te liggen. Geplande activiteiten konden noodgedwongen geen
doorgang vinden. Hieronder vallen onder andere: de vrijmarkt, het zomerfestival, halloween,
de lampionnenoptocht, de jaarvergadering en ook de bezorging van het wijkblad.
In 2020 kozen we ervoor eenmalig een speciaal op corona-gericht wijkblad uit te geven. Veel
informatie vanuit de wijk en de overheid was hierin terug te vinden. Ook stelde Wijkberaad
Mariahoeve een filmpje samen waarin Haagse politici en mensen uit de wijk de
wijkbewoners een hart onder de riem staken.
Bij het invoeren van de strengere lockdown werd duidelijk dat de rest van 2020 weinig
perspectief meer bood.
Wijkberaad Mariahoeve heeft zich daarom nog gerichter beziggehouden met het op orde
brengen van de financiële administratie. Maar ook werd gemeentebeleid nauwkeurig
gevolgd.
De hele procedure rond de aanstellingen van een nieuw cultuuranker voor stadsdeel Haagse
Hout betrof een intensief proces dat in samenwerking met de andere 4
bewonersorganisaties in Haagse Hout werd gevolgd.
Door het jaar heen zijn er ontmoetingen geweest met diverse politieke partijen uit de
gemeenteraad van Den Haag, zoals: Groep de Mos Hart voor Den Haag (waarmee een
wijkschouw werd gelopen in januari 2020), Partij voor de Dieren, NIDA en SP.
Als kandidaat-bestuursleden meldden zich Daniëlle Kick en Archibald van Willigenburg.
Gedurende het jaar zijn er een aantal nieuwe projecten gestart. Voorbeelden hiervan zijn:
-

-

Het cultuurpodium, met de aanschaf van dit mobiele podium wil Wijkberaad
Mariahoeve in samenwerking met Cultuursaam laagdrempelig en op kleine schaal
culturele activiteiten in de wijk en daarbuiten brengen
De podcasts van Maurice Kraanen, waarin mensen uit Mariahoeve of Haagse Hout
een inkijkje geven in welke werkzaamheden zij doen voor de wijk
Coronabudget, een project als samenwerking tussen Wijkberaad Mariahoeve,
gemeente Den Haag en Voor welzijn, waar mensen een aanvraag kunnen doen voor
een kleinschalig en eenmalig project in de wijk.

Wijkberaad Mariahoeve is daarnaast nauw betrokken geweest bij het proces rondom
Mariahoeve Knapt Op en heeft veel aandacht besteed aan het onder de aandacht brengen
van het stemmen door bewoners in de wijk. De opkomst was mede daardoor hoog te
noemen.
De huisstijl van Wijkberaad Mariahoeve werd in 2020 geheel vernieuwd. De website kreeg
een grote make-over en werd aangevuld met allerhande informatie over de wijk en de
verschillende organisaties die in de wijk actief zijn. Ook kreeg het wijkberaad een nieuw logo
dat meer is afgestemd op de karakteristieke kenmerken van Mariahoeve.
Op Facebook meldde de 2000ste volger zich aan.

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 2020 was de samenstelling van het bestuur:
Voorzitter

Carlos Martinez van Andel (21 november 2019 – heden)
(Lid bestuur vanaf 1 september 2018)

Secretaris

Leo van Luxemburg (21 januari 2019 – heden)

Penningmeester (wnd.)

Leo van Luxemburg (23 december 2019 – heden)

Algemeen bestuurslid

Collette Schermer (23 december 2019 – 3 maart 2020)

Algemeen bestuurslid

Patricia Dinkela (26 juni – heden)

Algemeen bestuurslid

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. De geplande Algemene Leden Vergadering van 18 december2020 in
vanwege corona afgezegd. De verantwoording vindt plaats in de eerstvolgende Algemene
Leden Vergadering. De notulen van de laatste ALV staan op de website en liggen kunnen
opgevraagd worden bij het secretariaat.
Onderwerpen die in het bestuur in 2020 besproken zijn o.a. de plannen van de gemeente
voor het opknappen van Mariahoeve en de uitvoering daarvan, de verkeerssituatie rond
winkelcentrum Het Kleine Loo en de parkeerproblematiek, mede veroorzaakt door een
tekort aan parkeerplaatsen in het Bezuidenhout.

1.3 Penningmeester

Het jaar 2020 is gebruikt om de financiële administratie op orde te brengen. Door de vele
wisselingen in de functie van penningmeester was er een verscheidenheid aan manieren van
registreren en archiveren ontstaan. Zo waren er over het jaar 2019 bijvoorbeeld wel heel
veel overzichten met de stand van zaken over de diverse posten, maar ontbrak een (digitaal)
archief met daarin de bijbehorende bonnen, facturen en aanvullende informatie. Dit is
achteraf uit een enorme hoeveelheid e-mails gehaald die in Outlook nog in de inbak of de
uitbak van de penningmeester zaten, of gedownload vanaf de bankrekening. Inmiddels is de
administratie weer up-to-date en wordt deze ook zo gehouden, zodat over de inkomsten en
uitgaven en de besteding daarvan, te allen tijde verantwoording kan worden afgelegd.

1.4 Secretaris en secretariaat
In 2019 is gestart met de aanleg van een digitaal archief, wat in 2020 met volle kracht is
doorgezet. Hiermee beschikt het wijkberaad over een bron van informatie die gebruikt kan
worden als geheugensteun, als bewijs en als verantwoording over haar activiteiten. Jaarlijks
wordt bekeken welke documenten voor vernietiging in aanmerking komen, zodat het archief
niet onnodig steeds omvangrijker wordt, wat de doorzoekbaarheid ten goede komt.
Documenten die de geschiedenis van het wijkberaad of de wijk weergeven en daarmee
historische waarde hebben, worden voor altijd bewaard en zijn ook als zodanig gemarkeerd.

1.5 Backoffice

In 2020 is nagedacht over een duidelijker scheiding van taken binnen het wijkberaad die een
inhoudelijke kant hebben, en taken die ondersteunend aan het wijkberaad zijn. Zo voeren de
voorzitter en de algemene bestuursleden van het wijkberaad activiteiten uit die zich met
name naar buiten richten. De secretaris, de penningmeester en het secretariaat voeren
activiteiten uit die puur intern gericht zijn. Op basis hiervan zijn de functieformulieren
aangepast. Gekozen is voor het inrichten van een "back-office". Hierin voeren de secretaris,
penningmeester en het secretariaat gezamenlijk hun taken uit. Het voordeel is dat specifieke
kennis wordt opgebouwd, wat de kwaliteit van het werk ten goede komt. Daarnaast is waar

nodig, vervanging of aanvullende hulp makkelijker te regelen. De voorzitter en de algemene
bestuursleden zijn geplaatst in de "front-office" en zijn daarmee het gezicht naar buiten van
het wijkberaad.

2.

Activiteiten Wijkberaad

Door de Covid-19 pandemie zijn de activiteiten helaas tot een minimum beperkt gebleven. De

focus was gericht op het ondersteunen van de wijkbewoners in deze pandemie. In
samenwerking zijn er een aantal acties ondernomen.

2.1 Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 20 januari werd in het kerkgebouw aan de Robijnhorst 197 de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van Wijkberaad Mariahoeve georganiseerd.
De catering voor de avond werd gedaan door Resto van Harte en de Lichtpuntjes van
Mariahoeve.
CultuurSaam nam de muzikale verzorging voor haar rekening. De band Miguel Sucasas Music
speelde gedurende de avond muziek. Komiek en ex-lama Martijn Oosterhuis zorgde in een
optreden voor een vrolijke noot.
Wijkbewoners konden in ontspannen sfeer met elkaar kennismaken en onder het genot van
een hapje en een drankje met elkaar in gesprek.
Met een bezoekersaantal van over de 200 was de nieuwjaarsreceptie succesvol en behoort
ze tot de best bezochte nieuwjaarsrecepties van de stad.

2.2 Vrijwilligersuitje 2020

De laatste vrijwilligers bedank-dag dateerde van eind 2017 waarin de vrijwilligers die zich
hadden ingezet voor Wijkberaad Mariahoeve werden bedankt voor hun inzet.
Het nieuwe bestuur van Wijkberaad Mariahoeve vond het belangrijk deze traditie opnieuw
in te voeren en organiseerde op 8 februari een uitstapje. Aan het begin van de avond
werden ongeveer 75 vrijwilligers met kleine busjes naar de haven in Rotterdam gebracht.
Hier had Wijkberaad Mariahoeve de Pannenkoekenboot afgehuurd. Op deze boot werd een
rondvaart gemaakt door de havens van Rotterdam. Tijdens de rondvaart konden onze
vrijwilligers onbeperkt eten en drinken.
De band Miguel Sucasas Music speelde de avond muziek.
Na afloop van de vaartocht werden alle vrijwilligers weer met de busjes terug naar
Mariahoeve gebracht.

2.3Parkpodium

In 2019 werd een werkgroep opgericht die naar aanleiding van een bijeenkomst over
wijkpark De Horst op zoek ging naar een (muziek)podium voor in het park.

Deze groep werd na enige tijd zonder resultaat echter ontbonden.
Wijkberaad Mariahoeve en Cultuursaam namen het voortouw een nieuwe groep op te
richten met een breder perspectief. De groep nam als doel het vinden van een mobiel
cultuurpodium waarmee in de hele wijk kleinschalige optreden gegeven konden worden.
Begin 2020 werd een podium gevonden, dat na de nodige bezoeken en onderhandelingen
uiteindelijk in de zomer van 2020 door Wijkberaad Mariahoeve werd aangeschaft.
Het podium werd eind juni naar Den Haag getransporteerd en heeft tot eind oktober
uitgestald gestaan op het terrein van de Tarwekamp 3. De eerste opknapwerkzaamheden
hebben hier plaatsgevonden.
Het podium zal naar verwachting met ingang van 1 juli 2021 operationeel zijn en op 2wekelijkse basis optreden verzorgen op verschillende locaties in Mariahoeve en de rest van
het stadsdeel Haagse Hout.
In 2019 werd een werkgroep opgericht die naar aanleiding van een bijeenkomst over
wijkpark De Horst op zoek ging naar een (muziek)podium voor in het park.
Deze groep werd na enige tijd zonder resultaat echter ontbonden.
Wijkberaad Mariahoeve en Cultuursaam namen het voortouw een nieuwe groep op te
richten met een breder perspectief. De groep nam als doel het vinden van een mobiel
cultuurpodium waarmee in de hele wijk kleinschalige optreden gegeven konden worden.
Begin 2020 werd een podium gevonden, dat na de nodige bezoeken en onderhandelingen
uiteindelijk in de zomer van 2020 door Wijkberaad Mariahoeve werd aangeschaft.
Het podium werd eind juni naar Den Haag getransporteerd en heeft tot eind oktober
uitgestald gestaan op het terrein van de Tarwekamp 3. De eerste opknapwerkzaamheden
hebben hier plaatsgevonden.
Het podium zal naar verwachting met ingang van 1 juli 2021 operationeel zijn en op 2wekelijkse basis optreden verzorgen op verschillende locaties in Mariahoeve en de rest van
het stadsdeel Haagse Hout.

2.4 Corona activiteitenbudget Mariahoeve

In het laatste kwartaal van 2020 stelde gemeente Den Haag 15.000 euro beschikbaar. Dit
budget kon worden ingezet voor activiteiten die de gevolgen van corona in Mariahoeve,
bijvoorbeeld eenzaamheid, angsten, stille armoede etc. iets konden verzachten. Bewoners
en organisaties uit de wijk konden maximaal 1500 euro aanvragen om hun ideeën te kunnen
uitvoeren.
Wijkberaad Mariahoeve beoordeelde samen met een medewerker van Voor Welzijn en de
community builder de aanvragen. Er zijn veel mooie projecten ontstaan uit dit budget. Van
fotografie tot online bingo’s, activiteiten voor jongeren en presentjes voor ouderen uit de
wijk. De aanvragen waren zeer divers.
Wegens het succes van dit format waarbij bewoners laagdrempelig een aanvraag konden
indienen met een korte verwerkingstijd (een week) is besloten om in 2021 opnieuw budget
beschikbaar te stellen maar dan voor heel Haagse Hout.

2.3 Brievenbuspakketjes voor senioren

Door de coronacrisis en de verschillende lockdowns zijn veel senioren in Mariahoeve erg
geïsoleerd en eenzaam. Ook zagen wij in de wijk een toename als het ging om corona
gerelateerde babbeltrucs en oplichtingspraktijken.
Om deze bewoners rond de feestdagen een hart onder de riem te steken en te informeren
over betrouwbare hulpverlening hebben wij in samenwerking met Lichtpuntjes van
Mariahoeve en de Gemeente Den Haag 400 brievenbuspakketjes gemaakt en bezorgd bij de
aanleun-/55+ en seniorenwoningen in Mariahoeve.
De pakketjes bevatten o.a. verschillende lekkernijen, puzzelboeken, verzorgingsproducten,
een gedicht gemaakt door Cis Deyl van stichting MIAW en informatie over betrouwbare
hulpverlening en (psychische)ondersteuning in de wijk.
De pakketjes werden goed ontvangen en de reacties waren zeer positief.

3 Externe activiteiten en contacten
3.1 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 afvalophaalbeleid en zo meer.

3.2 Winkelcentrum Mariahoeve

Begin 2020 werd bekend dat de toenmalig eigenaar van Winkelcentrum Mariahoeve het
winkelcentrum zou gaan afstoten. De zoektocht naar een nieuwe investeerde / eigenaar
begon daarmee.
Wijkberaad Mariahoeve heeft in dit proces bijgedragen door aandacht te vragen voor meer
levendigheid in en om het winkelcentrum in een krantenartikel in januari 2020.
Daarnaast gaven wij in een uur durend interview / stamtafelgesprek bij de regionale tvzender RTV Discus onze visie op het winkelcentrum.
Ook in het project Mariahoeve Knapt Op kreeg het winkelcentrum veel aandacht.
Eind 2020 werd bekend dat het winkelcentrum een nieuwe eigenaar heeft gevonden, te
weten Garbe Institutional Capital en Molsbergen Development.

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 Logo

In 2020 vonden we het een mooi moment om naast onze website ook een nieuw,
sprekender logo te gaan gebruiken. De criteria waaraan het nieuwe logo moest voldoen
waren eenvoudig. Een aantal van de karakteristieke kenmerken van Mariahoeve moest erin
terugkomen. Dan denken we natuurlijk al snel aan het vele groen in onze wijk en de
hoogbouw. Daarom is er in een het logo aan de linker kant een boom te zien en aan de
rechter kant 3 hoge woontorens, zoals deze in 3 van de 4 buurten in Mariahoeve
terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan de 3 woontorens aan Hendrinaland, Robertaland,
Isabellaland, Hongarenburg, Roggekamp of de Gerstkamp.
Ook kenmerkend voor Mariahoeve is dat het de thuisbasis is van een niet geringe bevolking
ooievaars Daarom komt, net als in het huidige stadswapen van Den Haag, ook de ooievaar
terug in ons nieuwe logo.
Natuurlijk hebben wij ook nog het unieke gegeven dat het Koninklijk Gezin in Mariahoeve
woont. Om dat te laten terugkomen staan de letters MH (de afkorting van Mariahoeve) als
kroon boven op het logo. Hiermee is het nieuwe ‘wapen’ van Mariahoeve geboren.

4.2 Wijkblad "Mariahoeve Onze Wijk"

"Mariahoeve onze wijk" wordt normaalgesproken 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.
Https://issuu.com/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.
In 2020 is helaas slechts éen editie van het wijkblad verspreidt. In april 2020 is de speciale
corona editie van het wijkblad uitgebracht. Dit magazine met een overzicht van alle
beschikbare hulp- en informatiebronnen over de coronacrisis is in samenwerking met fonds
1818 mogelijk gemaakt en bezorgd in heel Mariahoeve en Marlot met een oplage van 9000.
Wegens de onzekere situatie, de lockdowns en het feit dat veel van onze
vrijwilligers/bezorgers binnen de risicogroepen vallen hebben wij besloten het zekere voor
het onzekere te kiezen en de productie van het blad de rest van 2020 stil te leggen. Verdere
communicatie naar de wijk verliep via de website, nieuwsbrief en social media en de
muurkrant.

4.3 Website

Wijkberaad Mariahoeve is eigenaar van de domeinnaam www.mariahoeve.nl.

In mei 2020 is de nieuwe website gelanceerd. Door de strakkere vormgeving en verbeterde
indeling is de website gebruiksvriendelijk en overzichtelijk geworden.
Op de website staan o.a. nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen in de wijk, de
activiteitenkalender, informatie over (de werkzaamheden van) het wijkberaad, een sociale
kaart van Mariahoeve (nog onder constructie), foto’s, video’s en alle digitale edities van het
wijkblad. Ook bestaat de mogelijkheid om berichten achter te laten of direct te chatten met
het wijkberaad.
Elke activiteit die georganiseerd wordt in Mariahoeve kan door bewoners en organisaties
gratis worden toegevoegd aan de activiteitenkalender.

4.4 Sociale Media

Via de verschillende social media, maar met name Facebook, heeft het Wijkberaad de
mogelijkheid snel 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 2264 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 QRcode wordt de lezer naar deze informatie doorverwezen. Een link is te vinden op de website.

•

Links naar alle social media zijn terug te vinden op de website.

4.5 Nieuwsbrief

Wijkberaad Mariahoeve is in het derde kwartaal van 2020 begonnen met het uitbrengen van
een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt maximaal 1x per maand verzonden naar abonnees.
Abonneren op de nieuwsbrief kan via de website of door een mail te sturen naar
wijkberaad@mariahoeve.nl.

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 BPT Horsten & Kampen 2020
Het jaar 2020 ging goed van start, de eerste maanden liepen wij 3 avonden in de week met
het voltallige team. In maart zijn we begonnen met het convenant, deze uiteindelijk in
oktober door alle samenwerkende partijen ondertekend en inmiddels van kracht!
In januari werd ons gevraagd door de wijkagent van Benoordenhout Marlot of wij Marlot erbij
wilden doen, omdat het aantal inbraken in Marlot erg was toegenomen. In overleg met de
wijkagent en stadsdeelkantoor Haagse Hout zijn wij hiermee akkoord gegaan. Vanaf dat
moment is Marlot ook een vaste route op onze rondes.
In maart was de eerste lockdown, geen avondrondes meer, iedereen moest binnenblijven, dit
gold ook voor ons. Ons teambuildingsactiviteit kon ook geen doorgang vinden.
In mei, en in overleg met Stadsdeelkantoor, hebben wij onze rondes hervat. Met
inachtneming van de 1,5meter maatregel, gingen wij, in koppels van 2 de wijk door.
Op 24 september stond het team voltallig in het Wijkpark, onze burgemeester wilde graag
kennismaken met de 2 BPT-teams in de wijk.
Wij hebben als BPT-toezicht gehouden tijdens Familyday op 3 oktober jl. in het wijkpark.
In november kregen wij onze eerste subsidie van €4820,-. Inmiddels zijn hier de jassen en Tshirts met opdruk van ons logo besteld, ook hebben wij voor het BPT een nieuwe telefoon
met telefoonnummer. Wekelijks rapporteer ik onze bevindingen naar Politie,
Handhavingsteam, Stadsdeelkantoor, Wijkberaad Mariahoeve en alle woningcorporaties.

5.2 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.

6 Financiële verantwoording

Ook dit jaar hebben wij de financiën door een externe laten doornemen alvorens de cijfers
aan de kascommissie voor te leggen.

