
Samenvatting Bewonersplan Mariahoeve & Marlot 

De gemeente Den Haag stelt met Europees geld € 140.000 beschikbaar aan bewoners in de wijk 
Mariahoeve/Marlot voor projecten die met energietransitie in hun wijk te maken hebben. Een groep 
bewoners, die zich verenigd hebben in de Lokale Aktie Groep (LAG) hebben een plan (dit plan) 
gemaakt voor het indienen van projecten door bewoners. 

Het doel van dit plan is de invloed van bewoners op lokale ontwikkelingen te vergroten. Bewoners 
moeten zich meer 'eigenaar' gaan voelen van wat er in hun wijk gebeurt. Het doel is ook om 
onderling vertrouwen, betrokkenheid en samenwerking te vergroten. Het programma heeft dus als 
het ware twee pijlers: bevordering van de energietransitie én stimulering van bewonersparticipatie 

In dit plan beschrijft de LAG wat naar hun mening de belangrijkste aspecten zijn van de wijk 
Mariahoeve/Marlot; wat de sterke en zwakke punten zijn in de wijk en welke kansen en bedreigingen 
er zijn om de energietransitie van de grond te trekken.  

Bij het indienen van plannen voor projecten door bewoners, moeten zij rekening houden met criteria 
die door de gemeente en de Europese Unie zijn gesteld. Deze criteria , ook wel Kansen voor West 
genaamd, zijn in dit plan opgenomen. 
De procedure is: de bewoners kunnen hun kijk geven op dit stuk (de strategische visie c.q. het plan 
van aanpak). Daarna toetst de gemeente c.q. Kansen voor West het plan. Als het plan definitief is, 
kunnen de bewoners voorstellen doen voor projecten. De LAG beoordeelt die projecten, aan de hand 
van de criteria in het plan. 
 
Hierin staat ook hoe de LAG erover denkt op welke wijze de diverse personen en organisaties in de 
wijk kunnen worden benaderd en welke boodschap het best aan hen kan worden overgebracht om 
zoveel mogelijk mensen en organisaties te bewegen om projecten in te dienen. 

Bedenk wel: de projecten moeten met de energietransitie te maken hebben, binnen het budget van 
€ 140.000 passen, binnen ongeveer 2 jaar haalbaar zijn en dan ook ergens toe leiden. Ze moeten een 
duurzaam karakter hebben en waar voor het geld bieden.  

Op 19 april 2022 organiseert de LAG een wijkbijeenkomst waar iedereen nog eens wordt 
geïnformeerd hoe een en ander in zijn werk gaat. Zie daarvoor 
https://duurzaamdenhaag.nl/bewoners-aan-het-stuur/bewoners-aan-het-stuur-in-mariahoeve-
marlot.  


