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INLEIDEND	  
 
De  PvdA-‐fractie  heeft  de  afgelopen  6  maanden  veel  bezoeken  afgelegd  aan  Mariahoeve.  Doordat  de  
gemeente  de  regie  weer  heeft  gepakt,  in  onderhoud  is  gaan  investeren  en  heeft  ingegrepen  op  sociaal  
gebied  is  voorkomen  dat  de  wijk  is  afgegleden.  Mariahoeve  heeft  de  weg  omhoog  weer  gevonden.  
BIT-‐teamleden,  de  mensen  van  de  Kunstpost,  van  de  Kledingbank,  het  wijkberaad,  Pimp  Your  Portiek,  
Buurthuis  de  Landen.  Iedereen  werkt  er  hard  aan.  Zie  daar  het  belang  van  wijkaanpak  die  
bewonersinitiatief  versterkt,  maar  ook  stevig  ingrijpt  als  dat  nodig  is.    
  
Mariahoeve  laat  ons  aan  de  ene  kant  zien  wat  de  oorzaken  zijn  van  het  snelle  afglijden  van  een  buurt.  
Jaren  vijftig  /zestig  wijken  moeten  ruim  vijftig  jaar  later,  flink  onder  handen  genomen  worden  om  
toekomstbestendig  te  zijn.  Te  lang  bleven  investeringen  uit  in  de  fysieke  omgeving,  in  veiligheid  in  
woningbouw,  waardoor  de  samenstelling  van  de  wijk  snel  veranderde.  In  de  crisistijd  stelden  
corporaties  hun  renovatie  en  sloop-‐nieuwbouwplannen  uit,  waardoor  mensen  te  lang  in  slecht  
onderhouden  woning  woonden.  Nieuwe  bewoners  waren  vooral  mensen  die  tijdelijk  een  toevlucht  
zochten,  niet  om  te  blijven,  maar  om  snel  weer  te  vertrekken  bij  betere  mogelijkheden  elders  (bijv.  als  
gevolg  van  herstructurering  elders  in  de  stad).  Als  investeringen  in  de  wijk  vervolgens  uitblijven,  dan  
kachelt  de  buurt  achteruit.  Dat  werd  pijnlijk  duidelijk.  Maar  gelukkig  zien  we  ook  dat  als  we  met  
vereende  kracht  werken  aan  een  betere  buurt,  het  tij  gekeerd  kan  worden.  We  zijn  er  nog  niet,  maar  
met  Mariahoeve  gaat  het  weer  echt  de  goede  kant  op.  
  
Mariahoeve  heeft  nog  grote  slagen  te  maken.  Want  de  wijk  moet  aan  de  goede  kant  van  de  streep  
blijven  en  daar  ver  bovenuit  komen.  De  PvdA-‐fractie  heeft  daarom  zes  maanden  vele  bezoeken  
gebracht  aan  de  wijk:  aan  de  wijkcentra,  de  culturele  initiatieven,  met  het  Buurt  Preventieteam,  het  
stadsdeelkantoor  en  natuurlijk  de  vele  actieve  bewoners  van  de  wijk.  Door  die  bezoeken  is  een  ding  
heel  duidelijk  geworden:  de  wijk  krijgt  nu  de  aandacht  die  het  verdient  en  moet  deze  ook  blijven  
krijgen  in  de  jaren  die  komen  gaan.  De  knoppen  zijn  er,  de  wijk  kan  weer  echt  tot  bloei  komen.  
  
Maar  waar  de  wijk  fysiek  weer  in  de  lift  zit  is  de  sociale  situatie  buitengewoon  zorgelijk.  Veel  
problemen  spelen  zich  af  achter  de  misschien  mooi  opgeknapte  façade.  Wijkverpleegkundigen  en  
jongerenwerkers  konden  ons  dat  haarfijn  vertellen.  Maar  ook  zij  zien  niet  alles  en  het  stadsdeel  
worstelt  hoe  dit  zicht  kan  worden  vergroot.  Om  vervolgens  tot  een  aanpak  te  komen.    
  
Alleen  als  mensen  zelfvertrouwen  terugwinnen  kunnen  we  de  neerwaartse  spiraal  keren.  Dat  begint  
bij  vertrouwen  in  de  instanties,  van  gemeente  tot  jeugdhulp,  van  thuiszorginstelling  tot  
schuldhulpverlener.  Cruciaal  voor  het  zichtbaar  krijgen  van  de  problemen  achter  de  voordeur  zijn  het  
jongerenwerk,  opbouwwerk  en  ouderenwerk.  En  dat  mensen  met  de  nodige  problemen  op  nieuwe  
manieren  worden  ‘opgespoord’  en  zich  laten  opsporen.  Hier  moet  de  strijd  op  worden  gewonnen  
willen  we  de  situatie  voor  veel  mensen  in  de  problemen  –  wat  de  zorgen  ook  zijn  –  echt  verbeteren.    
  
In  Mariahoeve  zie  je  dat  het  cruciaal  is  ogen  en  oren;  verbinders  en  aanpakkers  zijn;  maar  ook  dat  er  
te  weinig  zijn  en  echt  tijd  is  om  de  vaak  zeer  schrijnende  problemen  aan  te  pakken.  Vooral  ook  omdat  
je  de  problemen  niet  ziet  als  je  door  de  buurt  wandelt,  maar  pas  als  je  in  staat  bent  met  mensen  in  
contact  te  komen.  En  dat  is  beslist  niet  gemakkelijk.  

 
CONCREET: MEER JEUGD- EN WELZIJNSWERK IN MARIAHOEVE 
  
Martijn  Balster             Jeltje  van  Nieuwenhoven      Abderrahim  Kajouane  
Marije  Talstra              Bülent  Aydin            Wimar  Bolhuis  
Lobke  Zandstra            Rajesh  Ramnewash  
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MARIAHOEVE IN CIJFERS 
 
Mariahoeve  ligt  in  stadsdeel    Haagse  Hout  en  wordt  omsloten  door  de  gemeentegrens  met  Wassenaar  
ten  noorden  van  de  Leidse  Straatweg,  de  spoorlijn  Den  Haag-‐Leiden,  de  Carel  Reinierskade  en  de  
Bezuidenhoutseweg.  Mariahoeve  telt  13.718  inwoners  (cijfers  1  januari  2014).  Ouderen  en  ouders  
wonen  graag  in  de  wijk,  onder  jonge  bewoners  is  een  groter  verloop.  
  
De  wijk  is  voor  het  grootste  deel  tussen  1958  en  1970  gebouwd,  en  is  in  zes  buurten  onderverdeeld.  
Deze  buurten  hebben  als  gemeenschappelijk  kenmerk  een  groene  kern  met  aan  de  noordoostzijde  
flats  in  vier  lagen  en  aan  de  westzijde  eengezinswoningen.  In  vijf  van  deze  groenkernen  staan  
overhoeks  geplaatste  flatgebouwen  van  twaalf  lagen,  een  school  en  buurtwinkelcentrum.  

 
Het  aantal  werkzoekenden  die  langer  dan  een  jaar  werkloos  zijn  ligt  hoger  dan  het  Haagse  
gemiddelde:  6%  tegen  4,7%.  Het  percentage  laag  opgeleiden  zonder  startkwalificatie  is  in  de  wijk  
opvallend  hoog:  32,9%  tegen  27,5%  in  Den  Haag.  In  Mariahoeve  hebben  bewoners  gemiddeld  21.800  
te  besteden.  Dit  is  lager  dan  het  gemiddelde  van  de  stad  Den  Haag:23.300.	  

 
In  2013  is  voor  Mariahoeve  een  meerjarig  integraal  plan  voor  aanpak  opgesteld:  het  Plan  van  aanpak  
(sociale)  veiligheid  Mariahoeve.  Hier  is  ook  1,5  miljoen  tot  2015  voor  beschikbaar  gesteld.  De  aanpak  
was  gericht  op  veiligheid;  wonen;  openbare  ruimte;  welzijn;  aanpak  van  multi-‐probleemgezinnen;  
economie  en  werk;  en  bewonersparticipatie.  In  2015  heeft  het  college  besloten  om  Mariahoeve  toe  te  
voegen  aan  de  nieuwe  wijkaanpak,  ook  dit  geeft  een  extra  impuls.  Door  de  intensieve  samenwerking  
met  en  inspanning  van  bewoners,  wijkpartners,  corporaties,  politie,  gemeente  etc.  is  er  veel  verbeterd  
in  de  wijk. 
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WERK, ECONOMIE EN ARMOEDEBESTRIJDING 
 
Voor  inwoners  van  Mariahoeve  met  een  afstand  tot  de  arbeidsmarkt  zijn  er  weinig  mogelijkheden  tot  
laagdrempelige  en  haalbare  re-‐integratie,  omdat  er  te  weinig  banen  zijn  voor  deze  groep.  In  de  stad,  
zeker  ook  in  de  wijk  zelf.  Het  is  belangrijk  voor  de  bewoners  en  de  ontwikkeling  in  het  algemeen  van  
Mariahoeve  dat  er  niet  alleen  gewoond,  maar  ook  in  de  wijk  zelf  gewerkt  kan  worden.  Volgens  de  
PvdA  moet  er  meer  worden  ingezet  op  de  wijkeconomie.  Om  meer  mensen  in  de  wijk  aan  werk  en  
werkervaring  te  helpen  moet  (sociaal)  ondernemerschap  in  de  wijk  verder  worden  gestimuleerd.  

 
GOED VOORBEELD:    
Een   goed   voorbeeld   is   het   aan  het   Kleine   Loo   gelegen  Mariahoeve  WERKT!,   het   eerste  
Haagse   wijkbedrijf.   Het   wijkbedrijf   biedt   buurtbewoners   met   een   grote   afstand   tot   de  
arbeidsmarkt  een  kans  op  werk  en  zet   zich   in  voor     verbetering  van  de   leefbaarheid  en  
economie   van   de   wijk.   Mariahoeve  Werkt!   De   deelnemers   worden   voorbereid   op   een  
baan   bij  een   lokale   werkgever,   binnen   het   wijkbedrijf   of   werkmaatschappijen.   Via   het  
initiatief  van  VOOR  Welzijn  Mariahoeve,  het  Haags  Hopje  wordt  met  speelgoed  dagelijks  
langs   5   pleinen   gegaan.   Zo   ontstaat   op   een   andere   manier   contact   met   kinderen   en  
ouders   in  de  buurt.  Als  er  negatieve  signalen  worden  opgevangen  dan  wordt  er  contact  
gemaakt  met  jongerenwerkers  in  de  wijk.  
  
 
GOED VOORBEELD:    
Stichting   Vrolijk   Werk   is   een   kleinschalige   en   duurzame   werkplaats   voor   vrouwen.  
Vrouwen   die   op   dit   moment   niet   (kunnen)   werken,   vrouwen   met   een   beperking   en  
vrouwen  die  eenzaam  zijn  worden  hier  begeleid.    

  
Uit  onderzoek  van  de  gemeente  naar  de  economische  kansen  van  de  wijk  blijkt  dat  de  leegstand   in  
Mariahoeve  lijkt  te  verminderen.  De  detailhandel  in  de  kleinere  plintjes,  zoals  aan  de  Haverkamp,  
hebben  het  moeilijk.  Maar  als  er  werk  gemaakt  wordt  van  het  bij  elkaar  brengen  op  een  beperkt  
aantal  locaties,  blijven  meer  kleine  ondernemers  levensvatbaar,    
  
Met  name  aan  het  Kleine  Loo  vestigen  zich  steeds  meer  nieuwe  ondernemingen  en  organisaties.  De  
wijkeconomie  ontpopt  zich  met  name  in  dit  winkelcentrum.  Er  is  een  renovatie  geweest  en  ondanks  
de  veroudering  –  dat  vergt  steeds  aandacht  -‐  loopt  het  winkelcentrum  goed..  Een  potentiele  
groeimarkt  in  de  wijk  blijkt  dienstverlening  aan  ouderen.  
  
Het  midden  en  kleinbedrijf  is  in  de  afgelopen  jaren  meer  gestimuleerd.  Bijna  90  bedrijven  bezochten  
de  bijeenkomst  in  Mariahoeve  WERKT!  van  MKB  Haaglanden  en  het  Werkgeversservicepunt  over  
sociaal  ondernemen  en  de  participatiewet.  Hier  moet  verder  op  worden  ingezet.  Nu  is  het  zaak  de  
geïnteresseerde  ondernemers  ook  daadwerkelijk  zich  te  laten  vestigen.  De  gemeente  moet  hier  de  
mogelijkheden  voor  vereenvoudigen  en  beter  faciliteren.  
  
De  bevolkingssamenstelling  in  Mariahoeve  verandert  en  het  aantal  multi-‐probleemgezinnen  is  sinds  
de  crisis  sterk  gegroeid.  Dat  vereist  een  extra  inzet  op  begeleiding  van  jongeren  en  jongvolwassenen  
richting  school  en/of  werk.  Nog  te  veel  gezinnen  zijn  als  zodanig  onbekend  en  het  aantal  groeit.  Te  
veel  blijft  verscholen  achter  de  voordeur.  Vaak  gaat  het  bij  deze  gezinnen  om  een  combinatie  van  
werkloosheid,  laaggeletterdheid,  weinig  betrokkenheid  bij  (de  scholing  van)  de  kinderen  en  beperkte  
sociale  contacten.  Uit  de  gesprekken  komt  naar  voren  dat  in  de  meeste  gevallen  ouders  niet  weten  
welke  mogelijkheden  met  betrekking  tot  hulp  er  zijn,  of  dat  ze  zonder  angst  advies  kunnen  inwinnen  
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bij  het  CJG.  Er  moet  meer  worden  ingezet  op  vroegtijdige  signalering  en  deze  moet  worden  uitgebreid  
zodat  we  het  merendeel  van  deze  gezinnen  beter  in  beeld  hebben.      
  

GOED VOORBEELD:    
Door  VOOR  Welzijn  is  dit  jaar  de  eerste  stap  gezet  met  de  pilot  HOI  Mariahoeve  
(Huisbezoeken  Offensief  Integraal).  Het  werk  van  en  de  samenwerking  tussen  
maatschappelijke  organisaties  in  de  wijk  is  hierbij  essentieel.  Bij  Happy  Mariahoeve  kunnen  
gezinnen  hun  zorgen  delen  en  adviezen  inwinnen.  Een  toeleidingcoach  bezoekt  mensen  die  
nieuw  in  de  wijk  zijn  komen  wonen,  geeft  informatie  over  de  functies  in  de  wijk  en  helpt  
waar  nodig  naar  goede  toeleiding.  
  

GOED VOORBEELD:    
Jack  Snack  is  een  bekende  frietzaak  in  Mariahoeve.  Jaren  kreeg  hij  een  10  van  het  AD  voor  
zijn  friet.  Hij  is  recent  gestart  met  een  samenwerking  met  de  voedselbank  om  eten  dat  
weggegooid  dreigt  te  worden  aan  te  bieden  aan  mensen  die  dat  nodig  hebben.  Jack  heeft  
daarnaast  een  sportschool  aan  de  Haverkamp.  Jack  ziet  en  hoort  alles  in  de  wijk.  Hij  is  
toegankelijk  voor  jongeren  en  ouders,  vangt  veel  signalen  op  en  helpt  jongeren  op  weg.  
  

Er  moet  meer  aandacht  komen  voor  toeleiding  en  hulpverlening.  Het  blijkt  dat  bewoners  te  weinig  
kennis  hebben  van  de  mogelijkheden  die  er  bestaan  voor  minimavoorzieningen,  terwijl  juist  deze  
mensen  hier  voor  in  aanmerking  komen.  Dit  moet  beter  onder  de  aandacht  worden  gebracht,  ook  in  
andere  talen.  De  voorzieningen  zijn  er  niet  voor  niets.  Uit  gesprekken  die  de  PvdA  heeft  gevoerd  blijkt  
dat  veel  mensen  ondersteuning  nodig  hebben  om  werk  te  vinden.    
  
Diverse  bewoners  hebben  aangegeven  behoefte  te  hebben  aan  een  Voedselbank  in  Mariahoeve.    
Professionals  willen  eerder  en  beter  kunnen  inspelen  op  signalen  van  financiële  problemen.  Hier  werkt  
de  gemeente  nog  onvoldoende  slim:  de  schuldhulpverlening  en  de  begeleiding  vanuit  de  Wmo  lopen  
nog  veel  te  veel  gescheiden.  
  

GOED VOORBEELD:    
De  KledingBank  Mariahoeve  helpt  mensen  met  een  minimum  inkomen  of  in  financiële  
moeilijkheden  aan  goede,  gebruikte  kleding,	  Om  in  aanmerking  te  komen  voor  kleding  kunnen  
mensen  zich,  op  vertoon  van  een  inkomensbewijs  en  de  Ooievaarspas,  in  laten  schrijven.  
    

De  PvdA  dringt  er  op  aan  om,  aangezien  het  over  het  algemeen  om  multi-‐problematiek  draait,  te  
onderzoeken  wat  de  mogelijkheden  zijn  om  informatie  tussen  officiële  instanties  te  delen.  Veel  
informatie  is  vaak  reeds  bekend,  maar  per  probleemoorzaak  verdeeld  over  de  diverse  instanties  of  
huisarts.  Ook  moet  kunnen  worden  geëxperimenteerd  en  geïnvesteerd  in  nieuwe  methoden  om  met  
mensen  in  gesprek  te  komen.  We  kunnen  mensen  dan  weer  echt  perspectief  bieden.  
  
  

CONCRETE ACTIES 
1. Stimuleren  van  sociaal  ondernemerschap,  met  name  gericht  op  de  wijkeconomie.  
2. Bundelen  van  winkelgebieden  en  veranderen  van  kleine  niet  levensvatbare  winkelplintjes  in  

woningen.  Denk  daarbij  aan  goed  toegankelijke  ouderenwoningen.  
3. Werkgelegenheid(sprojecten)  en  werkzoekenden  in  het  gebied  beter  met  elkaar  verbinden.  

Meer  wijkbedrijven  die  zich  richten  op  dienstverlening  in  de  eigen  buurt.  Bijvoorbeeld  op  het  
gebied  van  duurzaamheid.  
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4. Onderzoek  naar  de  mogelijkheden  informatie  te  delen  tussen  officiële  instanties  omtrent  
multi-‐probleemgezinnen.  De  informatie  is  op  dit  moment  te  vaak  verdeeld  over  verschillende  
instanties  of  huisartsen,  terwijl  de  problemen  met  elkaar  verbonden  zijn.  

5. Bewoners  ondersteunen  –  bijvoorbeeld  met  een  pand  of  startsubsidie  –  bij  het  opstarten  van  
een  voedselbank.    

6. Budgetcursussen,  schuldhulpverlening,  het  opkopen  van  schulden  van  jongeren  en  andere  
maatregelen  nemen  die  helpen  voorkomen  dat  financiële  problemen  leiden  tot  een  
opeenstapeling  van  allerlei  problemen.    

7. Betere  communicatie  met  bewoners  over  de  mogelijkheden  van  de  minimavoorzieningen,  
zodat  zij  die  er  recht  op  hebben  er  ook  gebruik  van  maken.  

8. Ruimte  voor  nieuwe  methoden  om  mensen  met  schulden,  een  afstand  tot  de  arbeidsmarkt,  
gebrekkige  taalbeheersing  zelfvertrouwen  te  geven  en  te  begeleiden.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	  

	  
9  

JEUGD 
  
In  Mariahoeve  is  een  groot  aantal  huishoudens  met  meerdere  problemen.  Om  deze  huishoudens  te  
signaleren  en  te  helpen  is  aan  het  Sociaal  Wijkzorgteam  (SWT)  Mariahoeve  een  gezinscoach  van  het  
CJG  toegevoegd.  Het  SWT  Mariahoeve  is  het  enige  sociaal  wijkzorgteam  waaraan  structureel  een  
gezinscoach  deelneemt.  Er  zijn  twee  gezinscoaches  afwisselend  wekelijks  aanwezig  op  het  
politiebureau,  in  voorkomende  gevallen  gaan  ze  mee  met  wijkagenten  op  huisbezoek.  Dat  is  
veelbelovend  
  
Uit  ervaringen  van  professionals  blijkt  dat  er  onvoldoende  preventief  in  kan  worden  gegrepen  bij  
probleemsituaties.  Het  Centrum  voor  Jeugd  en  Gezin  in  het  stadsdeel  is  niet  in  Mariahoeve  gevestigd,  
al  zijn  hier  wel  plannen  voor.    
Veel  kinderen  in  de  wijk  hebben  geen  geld  om  lid  te  worden  van  een  sportvereniging.  Tegelijkertijd  is  
overgewicht  een  toenemend  probleem  onder  kinderen  en  jongeren  in  de  wijk.  Goede  voorbeelden  om  
kinderen  laten  sporten  verdienen  daarom  navolging  en  een  goede  ondersteuning  vanuit  de  gemeente.    
Daarnaast    moeten  de  mogelijkheden  onderzocht  worden  of  er  een  bredere  variatie  aan  
sportactiviteiten  in  de  wijk  ontwikkeld  kunnen  worden.  Naast  voetbal  moeten  kinderen  nu  te  vaak  
voor  beoefening  van  andere  sporten  uitwijken  naar  andere  stadsdelen.  
  

GOED VOORBEELD:    
Vanuit  de  sportverenigingen  V.V.  Haagse  Hout,  V.U.C.B.,  B.C.  Drop  Shot,  zwembad  
Overbosch  en  Yawara  wordt  gekeken  op  welke  manier  de  verenigingen  een  bredere  
doelgroep  kunnen  bereiken  en  aantrekken.  Vorig  jaar  is  de  voetbalkooi  naast  het  College  St.  
Paul  geopend  met  een  gratis  trainingsaanbod  voor  jongeren  uit  de  buurt  en  de  school.  

  
De  PvdA  is  in  gesprek  geweest  met  de  Leeuwerikhoeve,  een  openbare  basisschool  in  Mariahoeve.  De  
instroom  van  leerlingen  op  deze  school  wordt  weer  steeds  meer  gemengd  en  dat  is  goed  voor  de  
school.  De  school  wil  graag  een  afspiegeling  zijn  van  de  wijk.  Er  zijn  zorgen  over  de  beschikbaarheid  
van  achterstandsmiddelen,  de  gemeente  lijkt  naar  hun  mening  al  vooruit  te  lopen  op  de  rijkskorting,  
die  waarschijnlijk  zal  worden  teruggedraaid.    
  
Bij  basisschool  de  Vuurvlinder  spraken  we  over  de  bijzondere  basisschool  waar  kinderen  zitten  met  40  
verschillende  nationaliteiten.  De  school  is    gespecialiseerd  in  taalonderwijs  zodat  alle  kinderen  zich  
optimaal  kunnen  ontwikkelen.  De  Vuurvlinder  heeft  plannen  voor  een  brede  buurtschool  in  een  nieuw  
gebouw  naast  het  Diamantcollege  aan  park  De  Horst.  Het  idee  is  om  in  samenwerking  met  het  CJG,  
welzijn,  een  dependance  van  de  bibliotheek  en  de  kinderopvang  samen  te  gaan  in  deze  brede  
buurtschool.    
  
Kinderen  op  de  Vuurvlinder  doorlopen  voor  het  grootste  deel  niet  de  hele  schoolcarrière.  Veel  
migrantenkinderen  -‐  zeker  wanneer  zijn  nog  maar  even  in  Nederland  zijn  -‐  zijn  vaak  maar  kort  op  
school.  Met  zo’n  overload  aan  kinderen  met  een  taalachterstand  en  ‘wenningsproblemen’  is  het  
keihard  knokken.  Dat  doet  de  school  met  buitengewoon  veel  passie  en  succes.  Maar  het  is  wel  een  
ongelooflijke  klus.  Ondanks  dat  biedt  de  Vuurvlinder  ook  alsof  het  niets  is  ondersteuning  in  de  
noodopvang  voor  vluchtelingen  in  het  oude  ministerie  van  SZW.  Een  pareltje.  

Op  bezoek  bij  het  College  St.  Paul  in  Mariahoeve  kregen  we  een  goede  kijk  in  de  problematiek  van  
jongeren  met  een  zorgvraag.  De  school  richt  zich  op  de  doelgroep  VMBO.  Het  passend  onderwijs  pakt  
problematisch  uit  voor  scholen  die  zich  specifiek  richten  op  deze  doelgroep.  Er  is  behoefte  aan  een  
evaluatie  over  de  invoering  van  het  passend  onderwijs.  We  horen  dat  kinderen  ‘met  een  bijwerking’  –  
op  de  muur  in  de  klas  staat  precies  wat  iedereen  heeft,  zo  is  iedereen  gelijk  –  nogal  eens  
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teleurstellingen  moeten  verwerken  voor  zij  op  zoek  zijn  naar  een  middelbare  school.  Vaak  worden  ze  
niet  toegelaten.  St.  Paul  kan  het  wel  eens  moeilijk  krijgen  als  gespecialiseerde  school;  toch  lijkt  dit  
altijd  nodig  te  blijven.    

 
GOED VOORBEELD:    
De  VMBO’ers  van  het  College  St.  Paul  worden  ondersteund  door  studenten  van  het  Leiden  
University  College.  Een  mooi  initiatief  om  de  leerlingen  te  helpen  door  middel  van  
werkervaring    bij  de  voortzetting  van  hun  studie.  

	  

CONCRETE ACTIES:  
1. De  PvdA  wil  dat  meer  probleemgezinnen  in  beeld  komen  bij  professionals.  Het  inzetten  van  

eerstelijns  professionals  voor  preventie  kan  verbeterd  worden.  In  het  wijkcentrum  
Mariahoeve  worden  succesvol  activiteiten  georganiseerd  zoals  kerstdiners  en  het  gratis  laten  
maken  van  familiefoto’s.  Hierdoor  spreken  ze  een  nieuwe  doelgroep  aan.  Zulke  initiatieven  
moeten  worden  ondersteund.    

2. Kijk  bij  de  evaluatie  van  Passend  Onderwijs  specifiek  naar  scholen  waar  veel  kinderen  met  een  
rugzakje  zitten.  Laat  hen  niet  vallen  en  gebruik  de  kennis  en  kunde.  Evalueer  grondig.  

3. Betere  toegang  bieden  tot  onderwijs  en  werkervaringskansen  aan  jongeren  met  een  afstand  
tot  de  arbeidsmarkt  of  zonder  startkwalificatie.  Bij  jongerenwerkers  in  de  wijk  zit  veel  
creativiteit  en  energie  om  jongeren  te  helpen  aan  bijvoorbeeld  een  bijbaantje  door  contact  te  
zoeken  met  supermarkten  in  de  buurt.  Dergelijke  initiatieven  zijn  heel  waardevol  en  zou  de  
gemeente  moeten  ondersteunen  zonder  het  direct  te  formaliseren  en  te  omgeven  door  
papierwerk.    

4. Op  straat  en  op  school  problemen  signaleren  en  samenwerken  om  ze  te  voorkomen.  Gebruik  
de  sleutelfiguren.  Leer  hun  ook  de  routes  naar  echt  hulp.  Zet  hun  in  hun  kracht.  

5. Kijk  heel  kritisch  naar  de  evenwichtige  samenstelling  van  onze  basisscholen.  Scholen  met  
overwegend  kinderen  met  een  taalachterstand  hebben  het  extra  moeilijk.  We  gunnen  het  elke  
school  dat  er  voldoende  tijd  is  om  achterstanden  aan  te  pakken  en  waar  kinderen  zich  ook  aan  
elkaar  kunnen  optrekken.    
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OUDEREN 
  
Er  moet  extra  aandacht  komen  voor  ouderen  die  langer  zelfstandig  willen  blijven  wonen.  De  PvdA  
heeft  teveel  berichten  ontvangen  van  ouderen  die  lijden  onder  eenzaamheid  en  moeite  hebben  
sociale  contacten  te  vinden.  Ook  hier  weer  problemen  die  je  niet  direct  ziet.  
  
Uit  een  onderzoek  naar  de  behoefte  en  beleving  van  ouderen  over  veiligheid  
thuis  en  in  de  openbare  ruimte,  genaamd  “Veilig  Langer  Thuis”,  blijkt  dat  veel  geïnterviewde  ouderen  
bang  zijn,  maar  zichzelf  tegelijkertijd  niet  als  kwetsbaar  beschouwen.  Ze  worden  onzekerder  naarmate  
ze  ouder  worden,  maar  relateren  dit  aan  onveiligheid  in  de  samenleving,  en  niet  aan  hun  eigen  
afnemende  fysieke  vermogens.    

 
GOED VOORBEELD:    
Uit  onderzoek  blijkt  dat  voor  veel  ouderen  zich  veiliger  voelen  als  de  wereld  buitenshuis  
onder  controle  is,  of  als  zodanig  wordt  ervaren.  Daarom  geven  de  wijkagenten   informatie  
over  wat  er  in  de  wijk  speelt  in  het  Wijkbulletin  Mariahoeve.  Ook  houden  zij  wekelijks  
spreekuur   in  het  Servicepunt  XL  Mariahoeve.  

 
GOED VOORBEELD:    
Uit  het  onderzoek  blijkt  ook  dat  de  veiligheidsbeleving  van  ouderen  positiever  naarmate  
ze  vaker  buitenshuis  komen  en  een  groter  sociaal  vangnet  hebben.  Maatregelen  om  dit  te  
stimuleren  zijn  onder  meer  de  HTM  Strandexpress  Mariahoeve.    

  
  
De  meeste  ouderen  in  Mariahoeve  willen  zo  lang  mogelijk  thuis  blijven  wonen,  maar  met  name  in  de  
portiekwoningen  levert  dit  problemen  op.  In  woningen  met  een  lift,  lopen  ouderen  soms  aan  tegen  
het  gewicht  van  de  liftdeur.  Van  die  kleine  dingen  die  het  lang  in  je  eigen  buurt  te  kunnen  blijven  
wonen,  net  ingewikkeld  maken.  Hier  moeten  gemeente  en  corporatie  innovatiever  worden:  want  een  
bij  het  zoeken  van  een  oplossing  naar  dit  type  problemen  wijzen  de  partijen  naar  elkaar.  
  
Haag  Wonen  levert  alternatieven  met  een  ouderencomplex  in  Zwedenburg  en  de  flats  met  lift  in  
Isabellaland.  Daarnaast  heeft  Haag  Wonen  55+  en  65+  woningen  in  bezit.  Het  probleem  hierbij  is  
echter  dat  er  teveel  65+  woningen  voorradig  zijn.  Het  komt  te  vaak  voor  dat  ouderen  die  naar  een  65+  
woning  willen  verhuizen  niet  meer  in  aanmerking  komen  voor  een  sociale  huurwoning.    

	  

CONCRETE ACTIES:  
  

1. Zorgen  voor  meer  voorzieningen  waardoor  ouderen  langer  zelfstandig  kunnen  blijven  wonen.  
Geld  dat  de  gemeente  nu  overhoudt  op  de  Wmo  zou  geïnvesteerd  kunnen  worden  in  het  
toeschietelijker  zijn  in  het  aanpassen  van  woningen.  Kom  tot  goede  afspraken  met  corporaties  
over  woningaanpassingen.  Een  zware  liftdeur  mag  niet  de  reden  zijn  dat  mensen  hun  woning  
moeten  verlaten.  De  plinten  van  gebouwen  inrichten  als  zorgwoningen.  

2. De  gemeente  zou  in  overleg  met  Verenigingen  van  Eigenaars  (VvE’s)  moeten  kijken  welke  
aanpassingen,  bijvoorbeeld  automatische  voordeuren  en  liftdeuren,  gezamenlijk  kunnen  
worden  opgepakt.    

3. De  bestaande  mogelijkheden  beter  benutten  om  het  groeiende  probleem  van  eenzame  
ouderen  op  te  lossen.  Dit  kan  door  het  buurthuis  in  te  schakelen  of  het  inzetten  van  welzijn  op  
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recept  voor  eenzame  ouderen.  Welzijnsmedewerkers  nodigen  deze  groep  mensen  uit  voor  
een  kopje  koffie  in  bijvoorbeeld  Buurthuis  De  Landen.  Stap  voor  stap  worden  deze  eenzame  
ouderen  op  deze  wijze  weer  actief.  Er  zijn  al  mooie  voorbeelden.    

4. Er  moet  beter  worden  ingezet  op  preventie  onder  ouderen.  De  huisartsen  van  Loudon  zijn  
bijvoorbeeld  aan  de  slag  om  ouderen  in  hun  eigen  patiëntenbestand  die  langere  tijd  niet  langs  
zijn  geweest,  op  te  roepen  voor  een  preventieve  controle.  Zo  wordt  een  beter  beeld  geschetst  
van  oudere  patiënten  en  kan  effectiever  ingezet  worden  op  preventie.  Dit  voorbeeld  zou  
moeten  worden  uitgebreid  naar  de  overige  huisartsposten  in  de  wijk.  
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WONEN  
	  
Mariahoeve  heeft  relatief  veel  sociale  huurwoningen.  Door  gebrek  aan  onderhoud  vielen  deze  
woningen  in  het  goedkoopste  segment  sociale  huurwoningen  in  Den  Haag.  Veel  verhuizers  naar  of  in  
Den  Haag  met  een  kleine  beurs  zijn  in  Mariahoeve  beland  omdat  zij  nergens  anders  terecht  kunnen  of  
uit  hun  huis  zijn  gezet  (soms  wegens  betalingsproblemen,  soms  wegens  overlast).    
  
De  bewoners  geven  aan  dat  zij  graag  nieuwe  bewoners  zien  die  bereid  zijn  te  investeren  in  de  buurt,  
zodat  de  sociale  cohesie  en  het  samenleven  met  elkaar  verbeteren.  Met  name  sommige  oudere  
bewoners  verlangen  terug  naar  vroeger:  “er  was  veel  meer  te  doen,  met  elkaar”.  Tegelijkertijd  zien  
veel  bewoners  zij  ook  zelf  dat  dit  de  kans  biedt  om  weer  verbinding  onderling  te  leggen  en  
benadrukken  de  bewoners  dat  een  menging  belangrijk  is.  De  PvdA  in  Den  Haag  neemt  deze  zorgen  
serieus.  We  gaan  daarom  op  zoek  gaan  naar  mogelijkheden  om  de  situatie  te  verbeteren.  Initiatieven  
voor  meer  sociale  cohesie  in  de  wijk  en  tussen  buurten  zoals  die  van  het  Diamanttheater  helpen  
hierbij.    
  
De  woningen  aan  Finnenburg  A  zijn  intussen  gerenoveerd;  meer  dan  200  woningen  zijn  opnieuw  
bewoond.  De  renovatie  van  woningen  aan  Finnenburg  B  staan  gepland.  Staedion  bereidt  de  renovatie  
van  Robertaland  voor,  alsmede  voorbereidingen  voor  de  sloop  van  laagbouw  aan  de  Haverkamp.  Het  
gevaar  is  wel  dat  na  renovatie  van  corporatiewoningen  huurprijzen  te  hoog  worden  voor  de  
oorspronkelijke  bewoners.  Bovendien  is  er  gebrek  aan  andere  betaalbare  doorstroommogelijkheden  
binnen  de  wijk.  De  PvdA  ziet  wil  dat  er  ook  sociale  woningen  worden  toegevoegd  met  een  lage  
huurprijs  en  dat  bewoners  een  terugkeergarantie  krijgen,  met  oog  voor  de  betaalbaarheid.    
Een  aantal  bewoners  geeft  aan  dat  de  woning  goed  gerenoveerd  zijn.  Aan  de  buitenkant  zien  de  
woningen  er  geweldig  uit.  De  binnenkant  van  de  woningen  zijn  niet  aangepakt.  Bewoners  hebben  
geen  mogelijkheden  om  hier  zelf  wat  aan  te  doen.  Dat  is  een  gemiste  kans.  
  

 
GOED VOORBEELD:    
Kwaliteitsverbetering  van  het  woningaanbod  is  vergroot  door  voortzetting  van  Pimp  Your  
Portiek.  Keldergangen  van  woningen  aan  de  Hongarenburg  (Vestia)  zijn  opgeknapt,  bij  
Haagwonen  zijn  de  portieken  aan  de  Roggekamp  opgeknapt  en  er  is  gestart  met  het  
opknappen  van  portieken  aan  de  Robijnhorst.  Portieken  van  Staedion  aan  Isabellaland  
zijn  eveneens  opgeknapt:  een  kleine  investering  maakt  zo  een  wereld  van  verschil.    
  

GOED VOORBEELD:    
Een  mooi  en  succesvol  initiatief  in  Mariahoeve  is  Pimp  Your  Portiek.  Een  prachtige  manier  
om  ROC  studenten  aan  een  stage  te  helpen  en  de  portieken  in  Mariahoeve  te  verbeteren.  
De  70  studenten  die  tot  nu  een  stage  hebben  gedaan  vinden  het  zeer  leerzaam  en  de  
bewoners  van  de  portieken  zijn  enthousiast.  Ze  durven  weer  gasten  te  ontvangen  en  
komen  met  elkaar  in  gesprek  over  het  opknappen  van  het  portiek.    
  

  
Onder  bewoners  bestaat  veel  draagvlak  om  energiekosten  te  verlagen  door  isolatie  van  de  woning,  
plaatsing  van  zonnepanelen  en/of  door  hergebruik  van  restwarmte.  De  duurzaamheidswinkel  
adviseert  bewoners  hierin.  Door  de  reorganisatie  van  winkelcentrum  Mariahoeve  moet  de  
Duurzaamheidswinkel  verhuizen.  Door  de  hoge  kosten  hiervan  is  besloten  de  winkel  te  sluiten.  Heel  
jammer.  Er  moet  nu  dus  een  nieuwe  oplossing  gevonden  worden  om  mensen  te  adviseren  en  
stimuleren  van  duurzaam  woningonderhoud  in  de  wijk.  
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CONCRETE ACTIES:  
1. Achterstallig  onderhoud  van  woningen  snel  aanpakken,  zonder  dat  het  een  stijging  van  de  

huurprijs  met  zich  mee  brengt.  Alleen  prijsstijging  als  de  energielasten  navenant  dalen.    
2. Verhuismogelijkheden  voor  mensen  met  een  beperkt  inkomen  binnen  Mariahoeve  

verbeteren.  Terugkeergarantie  bieden,  meer  inzet  om  mensen  een  betaalbare  woning  te  
bieden  in  de  vertrouwde  omgeving,  dan  blijven  zij  investeren  in  hun  buurt.  

3. Samen  met  woningcorporaties  zorgen  dat  de  woningen  verduurzamen  en  energierekeningen  
dalen.  

4. Initieer  de  mogelijkheid  van  wisselwoningen.  Mensen  die  niet  meer  makkelijk  op  de  bovenste  
verdieping  van  een  huis  kunnen  wonen,  moeten  via  de  corporatie  makkelijker  in  begane  
grond-‐huis  kunnen  krijgen  in  dezelfde  wijk.  Via  woningcorporaties  moet  het    tevens  mogelijk  
worden  om  makkelijker  binnen  de  wijk  een  nieuw  huis  te  krijgen.  Een  gezin  dat  zoekt  naar  een  
groter  huis  en  een  ouder  iemand  die  alleen  in  een  veel  te  groot  huis  woont  kunnen  ruilen.  Op  
die  manier  kunnen  mensen  in  de  wijk  blijven  wonen.  

5. Met  woningcorporaties  nagaan  welke  mogelijkheden  er  zijn  om  ook  binnen  in  de  woningen  
aanpassingen  te  doen.  

6. Het  stimuleren  van  duurzame  maatregelen  van  eigen  woningen.  Mensen  willen  wel  
investeren,  maar  hebben  hier  wel  begeleiding  bij  nodig.  De  duurzaamheidswinkel  verdient  een  
nieuwe  plek  in  de  wijk.  De  gemeente  zou  het  (kleine)  risico  kunnen  dragen  van  investeringen  
die  op  termijn  en  qua  duurzaamheid  en  financieel  renderen.    
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GEZONDHEID  
  
Politie,  huisartsen,  maatschappelijke  instellingen  en  overige  professionals  komen  in  Mariahoeve  
vrijwel  dagelijks  in  aanraking  met  veel  verborgen  problemen.  Te  vaak  zijn  deze  mensen  niet  goed  in  
beeld  bij  hulpverleners  in  de  wijk,  ondanks  dat  hun  gegevens  wel  zijn  opgenomen  in  systemen  of  
bekend  zijn  in  hun  buurt.  Zo  blijkt  uit  een  informeel  onderzoek  onder  basisscholen  dat  docenten  van  
bijna  20%  van  hun  leerlingen  zorgen  hebben  over  hun  thuissituatie,  en  van  wie  ze  weten  dat  die  niet  in  
beeld  zijn  bij  hulpverlening.  
  
Er  is  dringend  behoefte  om  deze  systemen  beter  te  kunnen  delen  opdat  ingrijpen  en  preventie  beter  
toepasbaar  zijn.  Mariahoeve  biedt  als  wijk  goede  mogelijkheden  om  programma’s  van  de  gemeente  
op  het  gebied  van  zorg  en  jeugd  ter  plekke  als  pilot  in  praktijk  te  brengen.  Het  delen  van  informatie  
over  probleemgezinnen  zou  hierin  als  pilot  goed  toegepast  kunnen  worden  
  
In  het  kader  van  de  participatie  in  de  wijk  moet  de  eigen  kracht  van  bewoners  versterkt  worden  om  
problemen  op  te  lossen  door  de  voorzieningen  die  daarbij  kunnen  helpen  beter  bekend  te  maken  bij  
bewoners.  Dit  kan  worden  versterkt  door  de  inzet  van  wijkmedia,  spreekuren,  een  peer-‐to-‐peer  
benadering  (mensen  die  elkaar  begeleiden);  door  de  positie  van  sleutelfiguren  te  versterken;  door  
trainingen  van  en  over  het  Servicepunt  XL,  CJG,  SWT,  Leerplicht,  Politie,  Den  Haag  Op  Maat,  
Brandweer  en  over  de  mogelijkheden  van  hulp  en  ondersteuning  in  de  wijk  voor  ouders,  jeugd  en  
professionals.  

De  PvdA  is  in  Mariahoeve  met  de  gezinsbegeleidster  meegelopen.  Dat  er  veel  verandert  in  de  zorg  
(Wmo)  weet  iedereen.  Maar  niemand  lijkt  precies  te  weten  wat.  De  onzekerheid  maakt  cliënten  en  
hulpverleners  erg  negatief.  Maar  de  verandering  wordt  wel  als  noodzakelijk  gezien.  Nu  zijn  er  nog  
allemaal  hokjes  waar  een  cliënt  ingeduwd  wordt.  Het  wordt  tijd  voor  een  plan  voor  elke  cliënt,  je  zult  
altijd  ergens  naar  toe  moeten  werken.    

We  horen  bij  Middin  dat  de  dagbesteding  van  mensen  met  een  beperking  stilzwijgend  wordt  
afgebouwd.  Personeelsleden  moeten  een  schaal  terug  en  worden  deels  vervangen  door  vrijwilligers.  
De  begeleiders  die  we  spreken  zien  het  met  lede-‐ogen  aan:  voor  sommige  mensen  werd  wel  erg  veel  
georganiseerd,  maar  velen  hebben  de  begeleiding  keihard  nodig.  De  afbouw  staat  bovendien  haaks  op  
het  gemeentelijk  uitgangspunt  om  de  dagbesteding  op  orde  te  houden,  zowel  voor  het  uiterst  
betrokken  personeel  als  voor  de  cliënten.    
  
  

CONCRETE ACTIES: 
1. Investering  in  extra  wijkverpleegkundigen.  Meer  persoonlijk  contact  –  ook  zonder  concrete  

aanleiding  -‐  en  herhalingsbezoek.  Nog  beter  achter  de  voordeur  kunnen  kijken  bij  vermoedens  
van  problemen.  Want  daar  ligt  het  probleem:  er  is  nog  te  weinig  zicht  op  verborgen  

problemen.  Dan  moeten  verschillende  partijen  elkaar  beter  weten  te  vinden.  
2. Veel  kwetsbare  gezinnen  zijn  onvoldoende  in  beeld.  Op  scholen  worden  ze  wel  gesignaleerd:  

bijvoorbeeld  doordat  kinderen  zonder  ontbijt  op  school  komen  ’s  ochtends.  Ook  huisartsen  

signaleren  veel.  Gezien  de  problemen  moeten  we  met  deze  doelgroep  aan  de  slag,  maar  
hulpverleners  en  –organisaties  kunnen  niet  veel  doordat  de  privacy-‐regels  het  aanspreken  of  
aanschrijven  van  deze  mensen  in  de  weg  staat.  De  PvdA  pleit  voor  een  onderzoek  hoe  de  

kennis  die  beschikbaar  is,  bijvoorbeeld  bij  scholen  en  huisartsen,  toegankelijk  te  maken  voor  
hulpverleners.    
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3. We  zien  graag  dat  de  gemeente  onderzoekt  in  hoeverre  mensen  in  de  praktijk  achteruitgaan  

in  dagbesteding.  Waar  kan  het  wel,  waar  kan  het  niet.  Luister  daarbij  veel  beter  naar  
professionals,  zij  weten  goed  wat  nodig  is.  Vrijwilligers  kunnen  deze  professionals  niet  
vervangen.  Kwetsbare  cliënten  mogen  hierdoor  nooit  in  de  problemen  komen.  
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VEILIGHEID 
  
Mariahoeve  vormde  een  hotspot  als  het  gaat  om  diefstal  uit  woningen.  Dat  is  nu  gelukkig  niet  meer  
het  geval.  Het  aantal  woninginbraken  in  Mariahoeve  is  in  2015  in  zijn  totaliteit  ten  opzichte  van  2013  
sterk  gedaald  van  95  naar  46  pogingen  tot  woninginbraak.  Uit  gesprekken  in  de  wijk  blijkt  dat  
bewoners  van  Mariahoeve  zich  over  het  algemeen  door  woninginbraken,  babbeltrucs,  auto-‐,  
bedrijven-‐  en  winkelinbraken  minder  veilig  voelen.    
  
  

GOED VOORBEELD:    
Het  verspreiden  van  informatie  over  anti-‐inbraak  maatregelen  of  het  plaatsen  van  
waarschuwingsborden  in  de  wijk  door  de  politie  Overbosch  is  al  een  goede  zet  om  zorgen  
weg  te  nemen.    
  

GOED VOORBEELD:    
Mariahoeve  loop  voorop  met  een  sterk  BIT-‐team  en  onderlinge  communicatie  tussen  
bewoners  en  politie  via  Whatsapp.  Zo  zijn  er  vele  ogen  en  oren  om  de  veiligheid  te  
vergroten.  

  
De  politie  geeft  aan  dat  ouderen  en  andere  specifieke  groepen  in  de  wijk  nog  te  vaak  het  doelwit  zijn  
van  babbeltrucs  en  andere  oplichtingszaken.  Een  keerzijde  van  het  stimuleren  van  langer  zelfstandig  
wonen.  Iets  waar  meer  aandacht  voor  nodig  is.    
  
Ouderen  ervaren  last  van  middelbare  scholieren  die  na  schooltijd  op  weg  zijn  naar  bus  of  tram.  
Gekeken  moet  worden  hoe  ouderen  en  jongeren  vaker  met  elkaar  kennismaken.  Rond  basisscholen  is  
verbetering  van  de  verkeerssituatie  nodig.  Er  zijn  schoolveiligheidsconvenanten  tussen  scholen  voor  
voortgezet  onderwijs  en  partners  op  het  gebied  van  veiligheid  in  het  stadsdeel;  deze  zou  men  ook  
graag  zien  rond  het  primair  onderwijs.  
  
De  samenwerking  tussen  gemeente,  politie  en  het  Buurtpreventieteam  Mariahoeve   is  afgelopen  
periode  intensiever  geworden.  Met  regelmaat  is  er  direct  contact  tussen  het  Buurtpreventie  Team  
Mariahoeve  (BPT)  en  de  betrokken  wijkagenten.  Het  BPT  Mariahoeve  bestaat  uit  een  club  actieve  
bewoners  die  elke  donderdagavond  op  pad  gaat  om  de  veiligheid  in  de  buurt  te  schouwen.  Ze  nemen  
deel  aan  acties  van  de  gemeente  en  politie,  zoals  bij  de  preventieweken  woninginbraken.  De  
uitvalsbasis  van  het  BPT  Mariahoeve  verhuist  de  komende  periode  naar  een  centrale  plek  in  de  wijk.    
Het  BPT  doet  meldingen  via  de  app  Buiten  Beter.  De  opvolging  daarvan  is  nog  niet  goed  ingeregeld  
waardoor  het  BPT  niet  weet  of  en  wanneer  iets  opgepakt  wordt  door  de  gemeente.  
  

GOED VOORBEELD:    
De  hele  huisraad  op  straat,  verkeersborden  die  zijn  verdwenen,  pizzakoeriers  die  tegen  
het  verkeer  in  je  bijna  van  de  sokken  rijden.  Bij  dit  soort  zaken,  meldt  het  team,  spreken  
de  deelnemers  de  bewoners  er  op  aan.  Alles  om  de  wijk  op  orde  te  houden.    

  
Recent  is  een  campagne  gestart  om  de  WhatsApp-‐groepen  te  versterken,  in  Mariahoeve  is  er  al  veel  
belangstelling  voor.  Naast  de  bewonerscommissies,  de  wijkraad  en  de  straatvertegenwoordigers  zijn  
er  zo  een  heleboel  mensen  die  een  oogje  in  het  zeil  houden.  Het  samenwerken  aan  veiligheid  alleen  al  
vergroot  het  veiligheidsgevoel.  
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CONCRETE ACTIES:  
1. Preventievoorlichting  en  bewonersavonden  over  inbraken  in  alle  wijken,  dus  ook  in  

Mariahoeve.  Verstrekken  van  beschikbaar  stellen  van  anti-‐kerntrekbeslag:  betere  sloten  zodat  
dieven  minder  kans  hebben  

2. Bewoners  informeren  over  en  uitdagen  mee  te  doen  met  Whatsapp-‐groepen  en  het  
Buurtpreventieteam.  En  om  zelf  meldingen  te  doen  bij  14070.    

3. Een  bijzondere  positie  voor  actieve  bewoners,  geregeld  informatie  over  hoe  de  instanties  

(gemeente  en  politie)  met  de  meldingen  omgaan.    
4. Goede,  tijdige  terugkoppeling  naar  Buurtpreventieteam  over  meldingen.  
5. Instellen  van  periodiek  overleg  tussen  de  politie  en  de  wijkbewoners  over  de  prioriteiten  in  de  

buurt  op  het  gebied  van  veiligheid.  Stel  ze  samen  vast  en  voer  samen  het  veiligheidsbeleid  uit.  

 



	  

	  
19  

LEEFBAARHEID 

Sinds  het  begin  van  deze  eeuw  ging  het  achteruit  met  de  sociale  en  fysieke  leefbaarheid  in  
Mariahoeve.  De  neergang  werd  mede  ingezet  doordat  er  geen  onderhoud  meer  werd  gepleegd  aan  
de  woningen,    de  huurprijzen  in  vergelijking  met  de  rest  van  de  stad  laag  waren  en  er  vanuit  andere  
stadsdelen  veel  mensen  met  lagere  inkomens  naar  de  wijk  toe  kwamen  terwijl  mensen  die  het  beter  
kregen  niet  langer  in  de  wijk  bleven  wonen.  De  gemeente  is  vervolgens  met  gerichte  investeringen  
gestart  om  de  wijk  niet  verder  te  laten  afzakken.    

In  twee  fasen  lijkt  het  tij  nu  gekeerd:  eerst  een  aanpak  gericht  op  de  sociale  veiligheid  en  
gebiedsgericht  werken,  en  op  dit  moment  een  tweede  fase  vanuit  de  wijkaanpak.  Een  deel  van  de  
resterende  problemen  zijn  echter  meervoudig  en  onder  de  oppervlakte.  Dit  vraagt  volgens  de  PvdA  
om  een  integrale  aanpak  samen  met  de  betrokken  partijen  in  de  wijk  en  met  veel  meer  oog  voor  
nieuwe  manieren  om  verborgen  problemen  te  vinden.  

Bewoners  in  Mariahoeve  geven  aan  dat  er  naast  het  groen  in  de  buurt  ook  goede  winkels,  scholen  en  
veel  speelvoorzieningen  voor  kleine  kinderen  zijn.  Het  ontbreekt  wel  aan  voldoende  speelgelegenheid  
voor  de  iets  oudere  kinderen,  vanaf  8  jaar.  Daar  moet  meer  aandacht  voor  komen.  

Er  is  sprake  van  meeuwenoverlast  rond  het  Kleine  Loo  en  de  omliggende  woningen  daar.  De  meeuwen  
komen  af  op  het  afval.  Er  wordt  nog  altijd  veel  brood  gevoerd,  tot  dusver  is  het  niet  gelukt  om  hier  
goede  afspraken  over  te  maken.    
  
Andere  bewoners  uit  dezelfde  buurt  klagen  dat  er  voor  de  pinautomaat  op  het  Kleine  Loo  te  vaak  
auto’s  rijden  en  parkeren.  Het  plaatsen  van  paaltjes  zou  dit  probleem  kunnen  verhelpen.  Het  
winkelcentrum  wordt  nog  steeds  verbouwd.  Omwonenden  geven  ook  aan  zich  zorgen  te  maken  over  
de  bebouwing  van  het  terrein  achter  het  Kleine  Loo  en  de  kerk.  Het  betreft  hier  de  opoffering  van  het  
daar  aanwezige  groen  voor  huisvesting.  Na  een  gesprek  dat  de  PvdA  heeft  gevoerd  met  deze  
bewoners  is  de  conclusie  gesteld  dat  voldoende  huisvesting  belangrijk  is,  juist  in  deze  buurt.    
  
Mariahoeve  blijft  gelukkig  ook  met  deze  bebouwing  erg  groen.  Bijvoorbeeld  omdat  er  verschillende  
moestuintjes  worden  ingericht  op  versteende  plekken.  Dat  kan  nog  veel  meer.  Bewoners  zijn  er  
buitengewoon  tevreden  mee  en  het  biedt  tegelijkertijd  een  prachtige  ontmoetingsplaats.  
  
De  bestrating  rondom  het  winkelcentrum  kan  nog  wel  een  opknapbeurt  gebruiken.  Zeker  ook  voor  de  
veelal  oudere  inwoners  van  Mariahoeve.  De  winkeliers  weten  precies  hoe  het  gaat  met  een  groot  deel  
van  deze  inwoners.  Ze  hebben  ook  onderling  wel  contact  over  mensen  over  wie  ze  zich  zorgen  maken.  
Het  zou  nuttig  zijn  om  het  wijkzorgteam  en  de  winkeliers  met  elkaar  in  contact  te  brengen.  De  
winkelstrip  aan  de  Tarwekamp  is  opgeknapt,  over  de  herinrichting  van  de  winkelstrip  aan  
Catharinaland  wordt  binnenkort  met  de  bewoners  gesproken.    

In  Mariahoeve  wonen  veel  kunstenaars  die  actief  willen  zijn  in  en  met  de  wijk  met  bijvoorbeeld  de  
bouwspeelplaats  of  het  repaircafé.  Zij  maakten  gebruik  van  tijdelijk  leegstaande  gebouwen  en  zijn  nu  
alweer  een  tijd  op  zoek  naar  nieuwe  huisvesting.  Op  dit  moment  is  er  wel  een  aantal  gebouwen  in  
Mariahoeve  dat  wordt  beheerd  door  een  leegstandbeheerder  maar  die  staan  grotendeels  leeg.  Dat  
lijkt  een  gemiste  kans,  reden  voor  de  PvdA  om  de  gemeente  aan  te  sporen  met  de  pandbeheerders  in  
overleg  te  gaan.  We  kunnen  meer  creatieveling  een  plek  bieden.  Dat  is  goed  voor  hen  en  voor  de  
buurt,  want  er  wordt  ontzettend  veel  voor  en  met  de  buurt  georganiseerd,  zoals  bijvoorbeeld  vanuit  
de  Kunstpost.  
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GOED VOORBEELD:    
De  KunstPost  zorgt  voor  atelierruimte  voor  kunstenaars  en  de  mogelijkheid  zich  te  
ontplooien.  De  Kunstpost  staat  midden  in  de  wijk  en  zoekt  regelmatig  de  verbinding  met  
de  wijk!  Kunstliefhebbers  komen  er  voor  exposities  en  cursussen  die  worden  gegeven  
door  bij  KunstPost  aangesloten99  kunstenaars!    

Volgens  Buurthuis  de  Landen  is  een  van  de  aandachtspunten  voor  de  gemeente  is  dat  zij  initiatieven,  
ook  als  ze  niet  makkelijk  in  een  hokje  te  plaatsen  zijn,  moet  willen  ondersteunen.  Omdat  Buurthuis  de  
Landen  geen  vereniging  of  stichting  is,  komen  hun  vrijwilligers  niet  in  aanmerking  voor  de  
vrijwilligerspas.  De  PvdA  pleit  er  voor  een  uitzondering  te  maken  voor  structurele  initiatieven  zoals  
deze.  

In  gesprek  met  de  PvdA  deelde  wijkmanager  Stef  Beun  zijn  ervaringen  met  het  wijkcentrum  en  over  
Mariahoeve.  Vroeger  was  de  bevolkingssamenstelling  in  Mariahoeve  heel  homogeen  en  woonden  er  
vooral  veel  ouderen  in  de  wijk.  Doordat  er  nu  ouderen,  starters  en  gezinnen  door  elkaar  wonen  in  
Mariahoeve,  wordt  de  wijk  steeds  levendiger.  Doordat  er  meer  nieuwe  instroom  is,  komen  er  echter  
ook  nieuwe  problemen  in  de  wijk.  De  wijk  wordt  steeds  diverser.  Bijzonder  is  dat  Hagenaars  met  een  
niet-‐Nederlandse  achtergrond  elkaar  niet  per  se  opzoeken  en  samen  clusteren,  maar  dat  letterlijk  
iedereen  door  elkaar  heen  loopt.  Bovendien  is  Mariahoeve  een  ruim  en  groene  wijk.  Kortom,  een  wijk  
vol  kansen  en  mogelijkheden.  

GOED VOORBEELD:    
Bewoners  worden  gestimuleerd  hun  afval  gescheiden  in  te  zamelen.  Medewerkers  van  de  
service  halen  het  gescheiden  afval  op  bij  mensen  thuis  en  brengen  het  naar  de  
verzamelpunten.  Met  name  mensen  die  wat  slechter  ter  been  zijn  of    minder  sociale  
contacten  hebben,  hebben  hier  veel  profijt  van.    

  

CONCRETE ACTIES 
1. Ontmoetingen  tussen  groepen  bevorderen  door  wijkactiviteiten  te  ondersteunen  die  een  

breed  publiek  aanspreken.  Deze  ontmoetingen  op  verschillende  plaatsen  mogelijk  maken:  
portiek,  straat,  buurt,  plein,  park,  sportvereniging,  cultuurcentrum,  buurthuis  van  de  
Toekomst.  

2. Zorgen  dat  bewoners  en  professionals  voorzieningen  op  het  gebied  van  zorg,  hulp,  onderwijs,  
participatie,  werk,  inkomen,  sport,  bewegen  en  sociale  cohesie  elkaar  beter  kunnen  vinden.  

3. In  gesprek  met  pandbeheerders  om  bij  leegstand  van  panden  niet  enkel  een  toezichthouder  
te  plaatsen,  maar  ook  te  kijken  hoe  het  leegstaande  pand  een  maatschappelijke  rol  kan  krijgen  
in  de  buurt.    

4. Vrijwilligers  van  structurele  activiteiten  die  niet  onder  een  stichting  of  vereniging  vallen  
moeten  aanspraak  kunnen  maken  op  de  vrijwilligerspas.    

5. Zorgvuldig  proces  met  betrokkenheid  bewoners  bij  de  ontwikkeling  van  de  plannen  voor  
nieuwbouw  Brede  Buurtschool  en  de  nieuwe  inrichting  van  Park  de  Horst.  
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VERANTWOORDING 
  
Voor  de  samenstelling  van  ons  rapport  is  de  PvdA  een  half  jaar  lang  regelmatig  in  Mariahoeve  
geweest.  We  hebben  tientallen  gesprekken  gevoerd  met  bewoners    en  onder  meer  de  volgende  acties  
gehouden  en/of  organisaties  bezocht:    
  

• Wijkberaad  Mariahoeve;    

• Het  Buurt  Preventie  Team  (BPT)  Mariahoeve;  

• Dolfijntje  Blauw  Schilderworkshop;    

• Stadsdeelkantoor  Haagse  Hout:  o.a.  enkele  bezoeken  en  fietstocht  door  Mariahoeve;  

• Bijeenkomst  PvdA-‐leden  uit  Mariahoeve;    

• Haags  Hopje;  

• Buurthuis  De  Landen;  

• Bewoners  Catharinaland;  

• College  St.  Paul;  

• Woningcorporatie  Haag  Wonen;  

• Stadsconferentie  PvdA  Den  Haag  in  het  Diamanttheater  

• Het  Diamantcollege;  

• Maatschappelijke  Steunsysteem  Den  Haag;  

• Basisschool  de  Leeuwerikhoeve;  

• Bewonersvereniging  de  Kornalijnhorst;  

• De  gezamenlijke  buurttuinen;  

• Samentuin  De  Mariahof;  

• Stichting  De  Tuinen  van  Mariahoeve;  

• De  Formulierenbrigade;  

• Park  Vlaskamp;  

• Schoonheidssalon  Hatiche;  

• Stichting  Lotje;  

• VOOR  Welzijn  Mariahoeve;  

• Jack  Snack;  

• Winkeliersvereniging  Winkelcentrum  Mariahoeve;    

• Resto  van  Harte  Mariahoeve;    

• Pimp  Your  Portiek;  

• Mariahoeve  Werkt!;  

• Incluzio;  

• Werkgeversservicepunt  Mariahoeve;  

• Kleine  Loods;  

• Stichting  Vrolijk  Werk;    

• Middin  Zwedenburg;    

• De  Grondslag;  

• Stadboerderij  de  Reigershof  in  Mariahoeve  

• Diamanttheater;  
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