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Voorwoord
20201 heeft grotendeels in het teken gestaan van de heersende coronapandemie. Daarom
zijn de meeste activiteiten die in een “normaal” bestuursjaar gepland zijn niet doorgegaan.
In de bestuurssamenstelling van Wijkberaad Mariahoeve zijn gedurende het jaar 2021 een
aantal wijzigen geweest.
Secretaris/penningmeester Leo van Luxemburg is in de Algemene Ledenvergadering van 16
juni afgetreden.
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft geresulteerd de benoeming van Daniëlle Kick
en Archibald van Willigenburg. Beide als Algemeen Bestuurslid.
In april werd in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de speciale
Duurzaamheids-editie van het wijkblad Mariahoeve Onze Wijk uitgebracht. Deze editie
bevatte veel nuttige informatie aangaande de energietransitie en tips over hoe te
verduurzamen.
Wijkberaad Mariahoeve is nauw betrokken geweest bij het opzetten van energiegesprekken
voor Mariahoeve. Het eerste gesprek had een algemeen karakter. Het tweede was gericht
op VvE’s. Beide gesprekken werden online live uitgezonden, waardoor interactie met
bewoners mogelijk was. Beide gesprekken zijn in videobestand online terug te kijken.
Wijkberaad Mariahoeve heeft in 2021 diverse overleggen gevoerd met de projectteam
Mariahoeve Knapt Op. Dit had betrekking op de uitvoering van diverse opknapplannen uit
het project. Dit betrof onder andere de projecten wortelopdruk en het plaatsen voor
zogenaamde “oortjes” op hoeken van straten en stoepen in de Horsten-buurt.
Wijkberaad Mariahoeve heeft eveneens betrokkenheid bij de ontwikkelingen rondom
Winkelcentrum Mariahoeve. Met nieuwe eigenaren, Molsbergen Investment, hebben
gesprekken plaatsgevonden waarin de wensen en behoeftes vanuit de wijk zijn meegegeven
met als doel deze te verwerken in de ontwerpschetsen voor het te ontwikkelen
winkelcentrum. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met de boven het
winkelcentrum gelegen VvE’s aangaande hun zorgen over eventuele hoogbouw.
In november heeft Wijkberaad Mariahoeve een stadsspeld aangevraagd voor Kunstenares
en wijkbewoonster van het eerste uur Anneloes Groot. De speld werd vervolgens in
december uitgereikt door wethouder Bredemeijer bij de opening van de door Anneloes
ingerichte stationswinkel.
Wijkberaad Mariahoeve neemt deel aan verschillende overlegorganen zoals:
UVO (uitvoerende overleg): dit overleg, onder voorzitterschap van stadsdeelkantoor Haagse
Hout bespreekt actuele zaken in de wijk Mariahoeve en onderzoekt maar de diverse
aangesloten organisaties kunnen samenwerken. Deelnemende partijen zonder onder
andere: woningcorporaties (als Staedion en HaagWonen), de wijkagenten, Handhaving,
VoorWelzijn, Wijkberaad Mariahoeve.

Ieder kwartaal vindt onder leiding van de stadsdeeldirecteur Haagse Hout een zogenaamd
‘voorzittersoverleg’ plaats. Deelnemers aan dit overleg zijn de voorzitters van de
wijkverenigingen in Mariahoeve, Marlot, Bezuidenhout, Bezuidenhout West en
Benoordenhout. Tijdens deze kwartaaloverleggen geeft men een actuele stand van zaken
over zijn/haar wijk en worden onderwerpen besproken die stadeelbreed zijn.
Wijkberaad Mariahoeve heeft in 2021 eveneens regelmatig contact gehad met politieke
partijen uit de gemeenteraad van Den Haag. Zo waren er gesprekken, op uitnodiging van
Wijkberaad Mariahoeve met onder andere SP CU/SGP, GroenLinks, Hart voor Den
Haag/Groep de Mos en PVV.
In het kader van de energietransitie werd eenmalig door de voorzitter van Wijkberaad
Mariahoeve een gastcollege gegeven aan studenten van de Universiteit Leiden over
vraagstukken en ervaringen omtrent het gasvrij maken van de wijk en de beleving van
bewoners daarbij.
Ook werd in 2021 door een aantal bestuursleden van Wijkberaad Mariahoeve deelgenomen
aan de lokale talkshow “het stamtafelgesprek, van RTVDiscus. De onderwerpen betroffen de
energietransitie (Jesse Voerman) en bewonersparticipatie (Carlos Martinez van Andel)
In september 2021 werd Wijkberaad Mariahoeve op uitnodiging van de stichting Haags
verhaal samengebracht met een gedeelte van de landelijke VVD-fractie. Tijdens de 2
gesprekken, voor publiek toegankelijk, werd gesproken over hoe landelijk beleid effect kan
hebben/heeft op lokale instellingen als een bewonersorganisatie zoals Wijkberaad
Mariahoeve.
Wijkberaad Mariahoeve was in 2021 betrokken bij diverse ontwikkelingen in de wijk die
geïnitieerd werden door andere organisaties uit Mariahoeve. Dit betrof onder meer: de
officiële start van de bouw van de nieuwe Waalse Louise de Colignyschool, de opening van
het Vlinderpad bij Biancaland en de feestelijke opening van het voedselbos bij Isabellaland.
Intensief contact is er het gehele jaar met de besturen van andere bewonersorganisaties in
Haagse Hout, maar ook in andere delen van de stad. Wijkberaad Mariahoeve heeft in 2021
het initiatief genomen tot het organiseren van een stadsbrede bijeenkomst voor alle
wijkberaden/verenigingen van Den Haag met als doel ervaringen te delen, inspiratie op te
doen en waar mogelijk krachten te bundelen. In verband met de aanhoudende coronacrisis
en bijkomende lock-downs werd de bijeenkomst pas in 2022 werkelijk gehouden.
In verband met et project Mariahoeve Knapt op is er met regelmaat overleg geweest tussen
het projectteam bij de gemeente Den Haag over de uitvoer van diverse opknapplannen uit
het totale project. Wijkberaad Mariahoeve leverde input en nam deel aan gezamenlijke
overleggen. Ook was er regelmatig contact met de andere “opknapwijken”, Kraayenstein,
Nieuw-Waldeck en Houtwijk.

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 2021 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 – 16 juni 2021)

Penningmeester (wnd.)

Leo van Luxemburg (23 december 2019 – 16 juni 201)

Algemeen bestuurslid

Patricia Dinkela (26 juni – 31 december 2021)

Algemeen bestuurslid

Jesse Voerman (21 november 2019 – heden)

Algemeen bestuurslid
Archibald van Willigenburg (16
juni 2021 – 31 december
2021)

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 vond plaats op 16 juni 2021 aan
de Robijnhorst 197 in Den Haag.
Onderwerpen die in het bestuur in 2021 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 voorlopige plannen rondom winkelcentrum
Mariahoeve.

1.3 Penningmeester
In 2021 vulde Leo van Luxemburg de functie van penningmeester in. Sinds zijn aftreden op
16 juni 2021 nam Jesse Voerman zijn taken waar.

1.4 Secretaris en secretariaat
Het secretariaat werd tot 16 juni 2021 bestiert door Agatha van Dorth. Zij legde haar functie
neer per 16 juni 2021. Sinds die datum werden haar taken overgenomen door Marcel
Bourret. Hij behandelde de algemene mailboxen van Wijkberaad Mariahoeve en
ondersteunde de overige bestuursleden.

2 Externe activiteiten en contacten
2.1 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.

2.2 Winkelcentrum Mariahoeve
Met de nieuwe eigenaren van Winkelcentrum Mariahoeve is goed en regelmatig contact. Op
initiatief van Wijkberaad Mariahoeve wordt regelmatig geïnformeerd naar de stand van
zaken omtrent de ontwikkelingen en plannen rondom het winkelcentrum. Ook sprak
Wijkberaad Mariahoeve met verontruste bewoners / leden van de boven het winkelcentrum
gelegen VvE(‘s). Zij maken zich zorgen over de mogelijke bouw van hoge woontorens. Op
internet en diverse social media kanalen deden dergelijke verhalen de ronde. Afgesproken
werd dat er communicatie blijft tussen de VvE(‘s), Molsbergen Investment en Wijkberaad
Mariahoeve.

3.

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.

3.1 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 2021 is helaas slechts éen editie van het wijkblad verspreidt. In mei 2021 is de speciale
duurzaamheids-editie van het wijkblad uitgebracht. Deze editie stond vrijwel geheel in het
teken van duurzaamheid en de energietransitie en werd in nauwe samenwerking met de
gemeente Den Haag (afdeling Energietransitie) opgesteld. Het blad werd bezorgd in heel
Mariahoeve en Marlot met een oplage van 9500 stuks. Wegens de onzekere situatie, de
lockdowns en het feit dat veel van onze vrijwilligers/bezorgers binnen de risicogroepen
vallen hebben plus het gegeven dat de redactie met een redacteuren-tekort kampte, heft
Wijkberaad Mariahoeve noodgedwongen besloten en de productie van het blad de rest van
2021 stil te leggen. Verdere communicatie naar de wijk verliep via de website, nieuwsbrief
en social media en de muurkrant.

3.2 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.

3.3 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 2285 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.

3.4 Nieuwsbrief
In 2020 werd begonnen met het uitbrengen van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt al
naar gelang er meldenswaardig nieuws over de wijk is, 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. Extra locaties blijft een
aandachtspunt.

4 Veiligheid
4.1 BPT Horsten & Kampen 2021
Het Buurtpreventieteam Horsten en Kampen werd in 2019 opgericht en wordt gecoördineerd
door Daniëlle Kick.
Het team bestaat uit tenminste 12 leden en loopt 3 keer in de week, doorgaans op maandag,
woensdag en vrijdag rondes door de buurten Horsten en Kampen. Ook wordt in verband met
het ontbreken van een eigen buurtpreventieteam, in de looprondes meegenomen. Eventuele
constateringen worden gecommuniceerd met de Wijkvereniging Marlot.
Tijdens de looprondes worden meldingen gedaan via de Buiten Beter-app en de My Clean
City-app. In maandelijkse rapportages zijn deze overzichten terug te vinden.

4.2 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. In 2021 werden de nieuwe wijkagenten Hans
Roose en Monique van Willigen verwelkomt.

5 Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt jaarlijks ter controle gegevens aan de op de Algemene
Ledenvergadering benoemde Kascommissie. Zij controleren de stukken en doen hiervan
verslag. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de cijfers besproken en kunnen de
leden vragen stellen.

