
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgericht 10 januari 2001  K.v.K. te Alkmaar Verenigingen registernummer 37094663 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gemeente Waterland          1 februari 2015 

T.a.v. College van B&W en Fractievoorzitters 

Postbus 1000 

1140 BA Monnickendam 

 

 

Betreft: Definitieve Visie voor Marken op de Toekomst   

 

 

Geachte leden van het college van B&W en fractievoorzitters van de gemeente Waterland, 

 

Met trots sturen wij u onze definitieve Visie voor Marken op de Toekomst. Na een eerder concept in 

oktober 2014, uw reactie in november 2014 en presentatie van de hoofdlijnen van de toekomstvisie 

tijdens onze Openbare Vergadering op 1 december 2014, zijn nu alle opmerkingen van u en van de 

inwoners en bedrijven van Marken beschouwd en waar relevant verwerkt. Bovendien is de voorgenomen 

werkgroep Medische- en ouderenvoorzieningen in januari 2015 definitief opgericht zodat de Eilandraad 

ook vanuit dit thema als serieuze gesprekspartner kan aanschuiven. Als bijlage bij de toekomstvisie 

hebben wij de presentatie van 1 december 2014 gevoegd waarvan u het videoverslag kunt terug vinden op 

de website van omroep PIM. Dit geeft u een goed beeld van de hoofdlijnen en de context waarbinnen 

deze visie zich heeft ontwikkeld.   

 

Na ruim een jaar hard werken van onze kant om de visie op papier te krijgen, stellen wij vast dat nu 

vooral  de gemeente Waterland aan zet is. Wij vragen u derhalve om binnen het college en de 

gemeenteraad de vele benoemde uitdagingen te beschouwen, op te pakken en waar nodig te vertalen naar 

beleid, financiering, uitvoering en evaluatie daarvan. Daarbij constateren wij dat tijdens het opstellen van 

de visie al veel energie is ontstaan, zowel bij u als bij de inwoners en bedrijven op Marken. Deze energie 

moeten wij uiteraard vasthouden en wat ons betreft vanuit het credo eerst geloven en dan zien. Deels ligt 

deze energie al vast in formele brieven zoals over de dijkversterking en de herinrichting van de 

provinciale weg N518, maar bijvoorbeeld ook in verslagen van het toeristisch platformoverleg. Ook zijn 

er al resultaten geboekt zoals de begin 2014 opgeleverde tijdelijke jongerenwoningen bij Voor Anker.   

 

Als belangrijk knelpunt ervaren wij echter, samen met u, de beperkte beschikbaarheid van financiële 

middelen om de in de visie benoemde zaken ten uitvoer te brengen. Wij hebben al voorstellen gedaan om 

bijvoorbeeld opbrengsten en investeringen met betrekking tot het toerisme transparant te maken en deze 

nadrukkelijker aan Marken te koppelen. Verder hebben wij ondersteuning gevraagd voor onze werkgroep 

Promotie via de oude regeling van burgerparticipatie en hebben dit recent opnieuw gedaan op basis van 

de nieuwe Stimuleringsregeling Maatschappelijke Initiatieven. Ook hebben wij suggesties gedaan om 

andere geldbronnen aan te boren zoals subsidies vanuit de Europese Unie.  
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In dat verband stellen wij voor dat u vooral vanuit kansen voor Marken en geheel gemeente Waterland 

redeneert en dus niet uitsluitend vanuit de financiële beperkingen. Regeren is vooruitzien en de kost gaat 

voor de baat uit zijn in onze ogen visionair belangrijkere uitgangspunten dan sec het uitgangspunt van de 

staande begroting. Ook binnen die begroting zijn overigens mogelijkheden door het herschikken van 

ambtelijke capaciteit en toevoegen van middelen uit aanwezige financiële reserves. 

 

Hoe dan ook, wij proeven bij u als college en fracties voldoende energie en commitment om tot een 

toekomstbestendig Marken te komen. Wij verzoeken u daarom onze visie met aandacht te lezen en vanuit 

gemeente Waterland daar een goed vervolg aan te geven. Wij zijn altijd bereid om zaken toe te lichten. 

Los daarvan blijven onze werkgroepen een vinger aan de pols houden en zullen uiteraard alles wat in hun 

vermogen ligt, inzetten om tot een toekomstbestendig Marken te komen en daarmee een maakbaar 

perspectief voor iedereen. Wij sluiten af  met een vrije vertaling van een citaat van Albert Einstein die u 

ook terugvindt in onze visie: 

 

‘Meer dan het verleden zijn wij op Marken geïnteresseerd in de toekomst want daarin zijn wij van plan te 

leven.’ 
          

  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Henk Zeeman  

Voorzitter Eilandraad Marken 

 

 

Bijlagen: 

 

-Visie voor Marken op de Toekomst 

-Presentatie hoofdlijnen toekomstvisie Openbare Vergadering 1 december 2014      

 


