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Beste koplopersgroep,
In deze nieuwsbrief gaan we als eerste in op het online energiegesprek van 13 juli. Daarna op
het wijkevent Family Day van 17 juli in wijkpark De Horst. De gemeente start na de zomer
met begeleiding en advies voor VvE’s in Mariahoeve. Anneloes Groot heeft een uitgebreide
folder over bomen in Mariahoeve. Daarnaast gaan we kort in op de haalbaarheidsstudie SER.
Het Jaar van het Dak komt vervolgens aan bod. We sluiten we af met Expert in uw wijk, het
animatiefilmpje over de energietransitie en twee promotiefilmpjes over inductiekoken in het
wijkcentrum Mariahoeve.
Veel leesplezier. Wij wensen u een fijne zomervakantie en graag tot ziens.
Eerste online energiegesprek
Op dinsdagavond 13 juli heeft de gemeente samen met de Haagse Hogeschool een online
energiegesprek georganiseerd over schone energie. De Haagse Hogeschool heeft onderzoek
gedaan naar de opvatting van wijkbewoners over schone energie, de rol van bewoners en
wat zij belangrijk vinden. Aan tafel zaten Nynke Douma van de gemeente Den Haag,
Catharina Ruiter van de Haagse Hogeschool, Jesse Voerman van het Wijkberaad Mariahoeve,
Wouter Metz, bewoner uit Marlot, Elly Rijnierse van gebiedscoöperatie Wijk25 en Ingeborg
Boon van woningcorporatie Haag Wonen.

Deze online bijeenkomst is de eerste in een reeks. De eerstvolgende is op dinsdag 28
september (onder voorbehoud) en gaat over het verduurzamen van VvE’s. Gespreksleider
van deze online energiegesprekken is Marianne Zuur. In totaal hebben 66 bewoners
meegepraat en/of meegeluisterd met het energiegesprek op 13 juli en zijn er meer dan 100
vragen gesteld in de chat. De meest gestelde vragen en antwoorden en terugkijken op het
eerste energiegesprek volgt nog via de website duurzamestad.denhaag.nl.
Family Day in wijkpark De Horst
Op zaterdag 17 juli heeft Colours of Impact wederom een Family Day in wijkpark De Horst
georganiseerd. Er waren buitenspelen, workshops en een informatiemarkt voor ouders en
kinderen. De gemeente had een informatiestand met veel foldermateriaal over energie
besparen, duurzaamheid en de energietransitie. Ook bij dit wijkevent gaat de gemeente
graag in gesprek met bewoners uit Mariahoeve om bijvoorbeeld vragen te beantwoorden.
Voor kinderen heeft de gemeente een leuke actie samen met TrashUre Hunt opgezet om
zoveel mogelijk afval te verzamelen.

Begeleiding en advies aan VvE’s in Mariahoeve
Na de zomervakantie start de gemeente met begeleiding en advies voor VvE’s in Mariahoeve.
De gemeente wil VvE’s in Mariahoeve helpen om ze gereed te maken voor een duurzame
toekomst. Hierdoor wordt niet alleen energie bespaard, maar kunnen ook onderhoudszaken
worden aangepakt. Na de zomerperiode wil de gemeente alle VvE’s in Mariahoeve gaan
benaderen. Door persoonlijke gesprekken kunnen wij samen met de VvE’s in kaart brengen
waar de VvE staat op het gebied van verduurzamen. Wat heeft daarbij geholpen en welke
drempels zijn er? Maar vooral, wat heeft een VvE nodig om verder te komen met

verduurzamen? Vervolgens krijgt een VvE een concreet aanbod van de gemeente voor
begeleiding en advies die aansluit bij de wensen van de bewoners.
Meer informatie of advies over het onderhoud en verduurzaming van uw VvE?
Neem contact op met het Hou van je Huis-team. Telefoonnummer: (070) 353 99 31 en (070)
353 32 81. Of maak gebruik van het contactformulier op duurzamestad.denhaag.nl:
https://www.duurzamestad.denhaag.nl/contact-met-de-gemeente/
U kunt ook een e-mail sturen naar: vvebalie@denhaag.nl
De Groene Smaragd
Bewonersclub De Groene Smaragd is een vraagbaak voor VvE’s over de energietransitie voor
Mariahoeve. De Groene Smaragd is een initiatief van George Mulders. Hij woont aan de
Smaragdhorst in een flatgebouw van vijf verdiepingen met 130 appartementen. Met enkele
medebewoners heeft hij De Groene Smaragd opgericht. Op de website
http://www.degroenesmaragd.nl staan nieuwsberichten, een FAQ en praktische informatie
over energie besparen, subsidies en technische en juridische zaken.
De waarden van de bomen van Mariahoeve
De werkgroep Duurzaam, Natuur en Architectuur heeft een uitgebreide folder over bomen in
Mariahoeve in combinatie met een bomenwandeling langs bijzondere en markante bomen in
Mariahoeve. Meer informatie bij Anneloes Groot, tel. 06 - 245 85 837 of kijk op:
http://www.dna-mariahoeve.nl.

Haalbaarheidsstudie SER
De gemeente Den Haag en de gebiedscoöperatie Wijk25 hebben opdracht gegeven voor een
haalbaarheidsstudie SER (Sociale Effect Rapportage) in Mariahoeve. Dit staat ook wel bekend
als het SIA (Social Impact Assesment). Steeds vaker spelen er vragen over de sociale impact in
de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie. Gebiedscoöperatie Wijk25 heeft het
initiatief genomen om de haalbaarheid hiervan te verkennen. De gemeente kijkt uit naar het
rapport met het oog op de omgevingsvisie die voor de stad gemaakt gaat worden.
Meer informatie over de SER: http://www.commissiemer.nl.
Meer weten over de gebiedscorporatie Wijk25: https://www.gcwijk25.nl of bij het
Informatieloket DNA (Duurzaam, Natuur en Architectuur), station Mariahoeve.
Jaar van het Dak
In een jaar tijd wil de gemeente Den Haag zoveel mogelijk daken in de stad en in Mariahoeve
verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of beplanting op het dak. Daarom is

2021 uitgeroepen tot het Jaar van het Dak.

Meer weten? Kijk op:
http://www.duurzamestad.denhaag.nl/jaarvanhetdak/
Expert in uw wijk
Als bewoner, ondernemer of vrijwilliger bent u expert in uw wijk. Heeft u een idee samen
met uw buurtgenoten over bijvoorbeeld de energietransitie? Sluit dan aan bij het vormen
van een lokale groep in Mariahoeve. Bewoners kunnen dit najaar projectideeën uit
Mariahoeve indienen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals duurzaamheid, werkgelegenheid,
vergroenen of het opwekken en besparen van energie. Meer weten of heeft u een vraag over
dit onderwerp? Stuur een e-mail naar: duurzaamwonen@denhaag.nl of kijk op:
http://www.duurzamestad.denhaag.nl/expert-in-eigen-wijk/
Wijkagenda
Meer informatie over de wijkagenda voor Mariahoeve. Kijk op:
http://www.mariahoeveaanzet.denhaag.nl
Animatiefilmpje over de energietransitie
Er is een leuk animatiefilmpje gemaakt door de gemeente Den Haag over de energietransitie.
Het filmpje vertelt op een laagdrempelige manier hoe we overstappen op schone energie en
dat we dit samen doen. Wilt u het filmpje bekijken? Zie:
Energietransitie Den Haag - YouTube
Promotiefilmpjes wijkcentrum Mariahoeve
In het wijkcentrum Mariahoeve staat al een aantal maanden inductie op het menu. Co van
Vloten van vrijwilligersorganisatie Samen aan Tafel en Grace Kleeman van Reakt vertellen
hoe koken op inductie bevalt. Kijk op:
Samen aan Tafel:
Koken op inductie Wijkcentrum Mariahoeve: Samen aan Tafel - YouTube
Reakt:
Koken op inductie Wijkcentrum Mariahoeve - YouTube
Website Duurzame Stad Den Haag
Meer weten over energiezuinig wonen, besparen, isoleren en energie opwekken in een
woning of onderneming? Benieuwd naar de verhalen van Haagse Aanpakkers?
Kijk dan op: http://www.duurzamestad.denhaag.nl.

De webpagina op duurzamestad.denhaag.nl over de wijk Mariahoeve is vernieuwd. De
informatieblokken staan nu overzichtelijk op een rij. Bijvoorbeeld energiecoaches,
wijkinitiatieven en wat speelt er in Mariahoeve op het gebied van de energietransitie.
Zie: http://www.duurzamestad.denhaag.nl/mariahoeve/

De volgende nieuwsbrief energietransitie Mariahoeve verschijnt half september 2021.
Met hartelijke groet,
Nynke Douma
Ook namens het procesteam Mariahoeve,
Dokie Claessens
Peter Loonstra
Paul Jansen
Jelle Kootstra

