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Beste stadslab bondgenoten
Het is alweer eventjes geleden dat jullie iets van het stadslab Mariahoeve hebben gehoord. Dat wil niet zeggen
dat er niks is gebeurd.
Zoals bekend zijn we het afgelopen jaar met twee vraagstukken aan de slag gegaan: “Hoe krijgen
wijkbewoners de juiste rol bij de energietransitie?” (zie verderop) en het vraagstuk “Hoe kunnen initiatieven
vanuit de wijk beter verduurzamen?”. Daarnaast is er aandacht nodig voor het netwerk, de bekendheid en
kennis van stadslab Mariahoeve in de toekomst.

1.

Hoe kunnen initiatieven vanuit de wijk beter verduurzamen?

Gedurende de lock-down werd weer eens duidelijk hoe belangrijk buren zijn. Net als in andere wijken waren er
in Mariahoeve tal van lokale initiatieven van burgers en professionals om elkaar waar nodig te helpen. Soms
met boodschappen, elders met een goed gesprek.
De waarde van dergelijke lokale initiatieven is groot. Tegelijkertijd blijken de trekkers ervan zelf ook steun
nodig te hebben om hun activiteiten goed te (blijven) organiseren. Die steun blijkt te vaak te ontbreken. Dit
leidde tot de vraag voor het stadslab: Hoe kunnen initiatieven vanuit de wijk beter verduurzamen?
Lichtpuntjes van Mariahoeve diende als casus in een aantal sessies rondom deze vraag. Deze bijeenkomsten
hebben we deels online en deels live gehouden. Er zijn een aantal mooie inzichten uitgekomen over de relatie
burger – overheid en ook een set concrete handvatten voor het verduurzamen van Lichtpuntjes van
Mariahoeve.
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In navolging van de sessie bij trefpunt Vliethage
heeft Lichtpuntjes aangegeven met een
vergelijkbare bulk subsidie te willen gaan werken.
Het stadsdeel en de community builder gaan nu na
wat hier intern voor nodig is en welke vorm het
beste bij Mariahoeve past. Hierover willen we fysiek
met elkaar brainstormen. Deze sessie wordt
gepland zodra dit binnen de corona maatregelen
mogelijk is.
Lichtpuntjes heeft inmiddels een mooi bestuur
verzameld en zij staan sinds een paar weken
ingeschreven als stichting. Gefeliciteerd!
Door de stadslab aanpak en het betrekken van
verschillende partijen is het netwerk van dit initiatief vergroot, waar Naomi veel inspiratie uit heeft
gehaald.
Lichtpuntjes van Mariahoeve wil als organisatie kunnen groeien. Zij willen daarom oa een eigen ruimte
hebben. Hoe ze dit op termijn zelf kunnen bekostigen is voor hen een belangrijk vraagstuk.
Het stadsdeel heeft besloten om Lichtpuntjes financieel te ondersteunen zodat zij het traject in alle
zorgvuldigheid kunnen doorlopen. Belangrijk dat zij de tijd en ruimte blijven houden om mooie dingen
voor de wijk te kunnen doen.

Het vervolgproces wordt in een aantal stadslabsessies gevoerd, daarbij belangrijk te inspireren, te adviseren
etc. De eerste sessie zal in april plaatsvinden. Op verzoek van Lichtpuntjes gaan deze sessies over: wie zijn zij,
wat zijn hun dromen en doelen. Hoe gaan ze dit bereiken en hoe gaan zij dit bekostigen. Hoe kan je een
verdienmodel creëren, op wat voor manier kunnen financiële middelen verkregen worden, wat voor fondsen
kunnen aangeschreven worden en wat voor andere opties zijn er. Wat kan de Gemeente Den Haag betekenen
voor dit soort organisaties.
Uiteraard zullen de uitkomsten met iedereen gedeeld worden want niet alleen Lichtpuntjes moeten profijt
hebben van deze sessies maar alle wijkpartijen.

Vraag tbv vervolgproces verduurzamen initiatieven
We zijn op zoek naar mensen die hier verstand van- en/ of ervaring mee hebben en die mee willen doen in
een stadslab sessie. Mocht jij dat zijn en/ of mocht je mensen kennen die we echt bij deze sessie moeten
betrekken dan horen we het graag.

2.

Hoe krijgen wijkbewoners de juiste rol bij de energietransitie?

Mariahoeve moet klimaatneutraal worden. Net als de andere wijken in Den Haag. Wanneer en hoe dat precies
vorm gaat krijgen, daarover wordt nu de komende tijd besloten. Zowel vanuit de gemeente als vanuit
bewoners is aangegeven dat men graag beter met elkaar wil samenwerken in dit traject. Aangezien het zowel
een technisch ingewikkeld en maatschappelijk omstreden kwestie betreft hebben gemeente (stadsdeel en
team energietransitie), bewoners (wijkberaad) en de woningbouwcorporaties samen met De Haagse
Hogeschool een onderzoek opgezet in de wijk.
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Met deze kleine groep is de voorbereiding opgepakt van het
onderzoek.
De opstart en de uitvoering van het onderzoek (diepteinterviews) hebben vertraging opgelopen vanwege de
beperkingen van de steeds veranderende corona maatregelen.
Vanaf eind vorig jaar is een start gemaakt met het houden van
interviews. Hiervoor zijn honderden brieven verstuurd, om via
een steekproef een mooie spreiding te krijgen (verschillende
burgen en typen woningen).
Om ook huurders goed vertegenwoordigd te hebben binnen
de respondentengroep zijn zij gericht benaderd via facebook
van het wijkberaad, via de woningcorporaties, door de straat
op te gaan en door van deur-tot-deur aan te bellen.
Inmiddels bijna 60 interviews afgenomen, waarmee we een beeld hebben van wat de bewoners belangrijk
vinden binnen de energietransitie, hoe zij geinformeerd willen worden en op welke wijze zij invloed willen
op de besluitvorming en de uitvoering ervan.

Voor het vervolg wordt nu door De Haagse Hogeschool, de gemeente Den Haag, het wijkberaad en
vertegenwoordiging van de corporaties een stadslab bijeenkomst voorbereid. Hierbij zijn de resultaten van het
onderzoek het uitgangspunt voor een publieke dialoog over de energietransitie in Mariahoeve. De gemeente
heeft aangegeven hier graag het gesprek over aan te gaan met de bewoners. Afhankelijk van de corona
maatregelen zal dat online of live (of een combi) worden uitgevoerd.

3.

Netwerk, bekendheid en kennis van stadslab Mariahoeve uitbreiden in de toekomst

We signaleren dat het goed is om te werken aan communicatie en informatie vanuit/ over het stadslab. Zoals
jullie begrijpen en waarschijnlijk zelf ervaren, maken de corona maatregelen het niet makkelijker om met
elkaar in gesprek te gaan, te werken aan kennisdeling en vertrouwen en een netwerk op te bouwen. Toch
hopen (en verwachten!) we dat we met elkaar voldoende mensen weten te bereiken en enthousiasmeren,
waardoor we samen met deze onderwerpen aan de slag kunnen.
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