
Inspreekreactie Eilandraad m.b.t. Inrijden en parkeren Marken (2 juni 2016) 

Geachte leden van de gemeenteraad en het college, 

In augustus vorig jaar hebben wij de wethouder uitgebreid gesproken over het 

inrijden en het parkeerterrein. Aansluitend hebben wij het college en alle 

fracties een brief gestuurd met het verzoek om tot een mix van oplossingen te 

komen die zo veel mogelijk recht doen aan onze wensen. Een aantal van die 

wensen waren: 

1) Blokkeren van de doorgaande rijbaan door wachtende auto’s voorkomen 

2) Zorgen dat het aantal illegale doorrijders tot een minimum wordt beperkt 

3) Verbeteren verstrekking dag-vergunningen voor bezoekers van inwoners   

4) Zorgen dat deze dag-vergunning zo min mogelijk kost  

5) Zorgen dat gedoogsituatie voor Voetbal en Tennis in stand blijft 

Na uw raadsvergadering, eind augustus vorig jaar, hebben wij begin september 

op ambtelijk niveau een digitale oplossing voorgesteld. Daarbij kunnen 

uitsluitend inwoners en bedrijven van Marken voor hun bezoekers een dag-

ontheffing aanvragen. Via een maximale bundel per aanvrager is misbruik uit te 

sluiten en is te sturen op aantallen. Overigens een bestaand systeem in 

Amsterdam die zo vertaald kan worden naar de specifieke situatie op Marken.  

Eind september vorig jaar ontving u middels een raadsinformatiedocument de 

reactie van de wethouder op al onze wensen van augustus. Daarin werden 

parkeerautomaten en extra handhaving voorgesteld, waar u in november over 

heeft besloten. Wat betreft de dag-ontheffing werd aangegeven dat de website 

en software verbeterd zouden worden en tevens werd de optie genoemd om 

de dag-ontheffing via de parkeerautomaten te verstrekken. 

Daarna een hele tijd niets totdat de parkeerautomaten op 11 april in gebruik 

werden genomen en 100% handhaving werd ingesteld. Op 12 april is er weer 

op ambtelijk niveau overleg geweest. Tijdens dat overleg zijn toezeggingen 

gedaan naar ondernemers voor een noodoplossing en zijn proces- en 

tijdafspraken gemaakt over de definitieve oplossing. Beide worden niet of 

onvoldoende nagekomen, terwijl BOA’s wel de instructie hebben gekregen om 

zeer streng te handhaven.  

 



Wij vragen u daarom nog vanavond het volgende besluit te nemen: 

1) Niet handhaven op inrijden waar duidelijk alleen sprake is van laden en 

lossen van personen of goederen  

2) Per direct het verkrijgen van dag-ontheffingen mogelijk maken via de 

parkeerautomaat bij het bus-parkeren 

3) Dit ook zo spoedig mogelijk via de website van de gemeente mogelijk maken 

4) Een duidelijk tijdpad afspreken om nog dit jaar tot een definitieve oplossing 

te komen. Uitgangspunt is en blijft dat inwoners en ondernemers van Marken 

tegen zo laag mogelijke kosten bezoekers met een auto kunnen ontvangen.          

Lukt het niet om vanavond hier een besluit over te nemen dan vragen wij u de 

volgende noodoplossing te steunen:  

Wij zorgen dat komende week elk huishouden op Marken de oude vertrouwde 

bezoekersontheffing zonder kenteken ontvangt. Ook alle ondernemers krijgen 

zo een ontheffing. Dit goed functionerende systeem is een jaar of acht geleden 

afgeschaft.  

De bedoeling is dat deze ontheffing achter de voorruit van de bezoeker wordt 

gelegd en na afloop weer wordt ingenomen. BOA’s kunnen zo prima het 

onderscheid maken tussen toeristen en bezoekers van inwoners. Verder stellen 

wij verplicht dat het adres op de betreffende ontheffing wordt ingevuld. 

Enerzijds om fraude tegen te gaan en anderzijds om de BOA bij twijfel te laten 

weten waar de bestuurder van de betreffende auto zich bevindt.  

Voor alle zekerheid zouden wij het fijn vinden als onze burgemeester de politie 

wijst op de nu uitzonderlijke situatie op Marken en van daaruit de taken van de 

politie blijvend juist prioriteert.   

Ik dank u voor uw aandacht en u ontvangt allemaal een exemplaar van de 

noodontheffing van de Eilandraad. Deze is uiteraard alleen geldig als u dit 

initiatief steunt, op Marken woont en uw adres duidelijk invult.     

 

Henk Zeeman 

Voorzitter Eilandraad Marken 


