
 
 

 

 

Beste Bewoner, 

 

Namens de Eilandraad wil de werkgroep Toerisme inzicht krijgen in de ervaringen die u 

heeft als bewoner met het toenemende toerisme op Marken. 

 

Welke ervaringen bedoelen wij?  

Enkele situaties die zouden kunnen voorkomen: geplukte 

bloemen, afval in de tuin, of brievenbus, 

neuzen in de ramen, gebruik van 

eigendommen als bankje, stoel of tuin, 

kloppen op het hout van de woning, overbevolking op een 

bepaalde locatie zoals steeg, straat, kruising of brug of  

onnodig verkeer. 

 

Mocht u een situatie, als hierboven beschreven, ervaren  of mogelijk andere 

situaties willen melden?  

Geef dan indien mogelijk in ieder geval aan hoe vaak iets gebeurt. 

 

Mocht er overlast zijn veroorzaakt laat ons dan weten door welke toeristen u 

overlast ervaart (individuele- of door groepstoerisme) 

Is het georganiseerd of is het de losse dagtoerisme probeer dit vast te leggen dmv foto 

of video 

 

Kunnen wij, bewoners en Eilandraad dit sturen of ombuigen? 

Geef duidelijk aan wat voor oplossing je aan zou willen dragen om de ergernis te 

verminderen en wij kijken wat haalbaar is. 

Om een duidelijk beeld te krijgen willen wij deze zomer alle ervaringen van bewoners 

qua toerisme registreren.  

 

Maar dat kunnen wij alleen met uw/jouw medewerking, want zonder Input krijgen wij 

niets voor elkaar en kunnen we achteraf niets zeggen.  

 

Hoe gaan we dit doen?  

Per 15 maart  wordt er een 06 nummer geopend waar iedereen die 

overlast wil melden dat kan aangeven via WhatsApp 

 

 

Wat verwachten wij van u/jou? 

 Een duidelijke omschrijving van de locatie en situatie  

 Een of meerdere duidelijke foto’s  of een filmpje 

 Een eventuele oplossing 

 Een e-mailadres waarop u/jij te bereiken bent 

 



 

 

 

 

Elke melding wordt door ons per mail beantwoord en zal meegenomen worden in een 

evaluatie. Ook daarvan zal iedereen op de hoogte gehouden worden. 

Uiteindelijk zullen wij alle informatie gebruiken voor een presentatie aan de gemeente. 

 

Waarom? 

Als werkgroep hebben wij ervaren dat er veel gesproken wordt over toerisme en de 

manier waarop het wonen op Marken hierdoor wordt beïnvloed. Het ontbreekt op dit 

moment alleen aan een totaalbeeld van eventuele overlast van toerisme of 

belemmeringen in het dagelijkse leven van bewoners. Als werkgroep toerisme willen wij 

graag een totaalbeeld creëren van de ervaringen die jullie als bewoners hebben. Op 

basis van deze informatie willen wij graag met de gemeente om de tafel om zo in 

gezamenlijk overleg te kijken of er maatregelen getroffen kunnen/moeten worden en 

zo ja welke. Uitgangspunt blijft dat Marken een prettige plek is om te wonen waarbij 

ook de ondernemers en de toeristen kunnen profiteren van deze bijzondere plek. 

Met andere woorden, we zijn op zoek naar het vinden van de juiste balans tussen 

bewoners en Toeristen 

 

Tot slot willen wij nog zeggen dat er geen namen of adressen van bewoners worden 

doorgegeven, mocht de gemeente dit willen hebben dan zullen wij dit eerst met de 

betreffende persoon bespreken. 

 

Wij hopen op jullie medewerking om zo samen Marken leefbaar te houden en daar waar 

nodig minder leuke ervaringen om te buigen.  

 

Namens de Eilandraad WG Toerisme 

Martijn Ruyg en Yvonne Ooms 

 

 

 

 


