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Geachte inwoners van Marken,                                             Februari 2015 

 

Hiermee informeren wij u over de voortgang van diverse onderwerpen (zie ook www.eilandraad.nl). 

 

Visie voor Marken op de Toekomst definitief ingediend bij gemeente Waterland 

Na ruim een jaar hard werken door diverse werkgroepen van de Eilandraad is de Visie voor Marken op de 

Toekomst definitief ingediend bij gemeente Waterland en zijn alle bijbehorende documenten vervolgens 

gepubliceerd op onze website. Op 1 december 2014 hadden wij al de hoofdlijnen gepresenteerd tijdens 

onze Openbare Vergadering. Gemeente Waterland is nu aan zet en bespreekt de toekomstvisie, nadat men 

er tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2015 niet aan toe kwam, nu op 5 maart 2015. U kunt dit 

volgen via omroep PIM. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van het debat en bepalen van daaruit het 

vervolg. Daarbij constateren wij dat er sinds de doorstart in 2012 van de Eilandraad al heel veel zaken in 

beweging zijn gezet, maar ook resultaten zijn geboekt. Het mooiste voorbeeld daarvan zijn de begin 2014 

opgeleverde tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan. 

 

Heeft u foto’s of video’s voor Promotie Marken als woonomgeving? 

Zoals u weet heeft de Eilandraad een werkgroep Promotie Marken als woonomgeving.  De werkgroep wil 

het imago van Marken bij jonge gezinnen en jonge stellen verbeteren om te stimuleren dat ze zich op 

Marken vestigen. Een toename van jonge mensen is gunstig voor de leefomgeving en voorzieningen, 

denk alleen al aan de school en de clubs! De groep (Kees-Jan Donkers, Ineke Peetoom, Olaf Hoftijzer, 

Daniëlle Zondervan en Trijntje Visser) is, samen met Frank Huurman, bezig een website te ontwikkelen 

die laat zien hoe gezellig, sociaal en leuk het hier is. Daarvoor zijn ze op zoek naar foto's en video's die 

deze sociale aspecten duidelijk laten zien: kinderen op de sportclub, schaatsles, culturele activiteiten, 

gezelligheid in de buurt, gezamenlijke activiteiten, ouders die de speeltuin opknappen, gezelligheid op de 

haven, een barbecue in de tuin. Kortom, alles wat ‘samen’ uitstraalt. 

 

Heeft u zulke (bewegende) beelden en wilt u de promotie van Marken ondersteunen, stuur uw materiaal 

dan aan Kees-Jan Donkers op donkerskj@gmail.com. Meer weten? Bel hem op 601313. Alvast hartelijk 

dank.  

 

Compromis herinrichting provinciale weg N-518 ingediend bij gemeente Waterland 

In november 2014 hebben wij verslag gedaan van de uitslag van de gehouden enquête over de 

herinrichting van de weg tussen Marken en Monnickendam (N-518) en het gesprek daarover met 

Provincie Noord-Holland. De provincie bleef daarin vasthouden aan 60 km/uur en meer drempels. Wij 

hebben ondertussen niet stilgezeten en naar alternatieven gezocht. Na gesprekken met ambtenaren van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Stadregio Amsterdam en gemeente Waterland zien 

wij diverse alternatieve oplossingen om de verkeersveiligheid van de N-518 te verbeteren. Daar hoort ook 

het verbreden van het fietspad op de Waterlandse Zeedijk bij. De bedoeling is om als Eilandraad en 

gemeente Waterland (gemeenteraad en college) een gezamenlijk standpunt in te nemen richting provincie 

en zo sterker te staan. Wij wachten echter nog op reactie van het college. Mocht dat tot onvoldoende 

resultaten leiden dan gaan wij met ons voorstel rechtstreeks naar de provincie. Zodra meer duidelijk is 

maken wij het definitieve voorstel openbaar via onze website.             Blad 1/2 
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             Blad 2/2 

Uitslag enquête herdenking Watersnood 1916 

In januari 2015 hebben wij u een aantal vragen gesteld ter voorbereiding op de herdenking in 2016 van de 

Watersnood 1916. Vele inwoners, verenigingen, stichtingen, maar ook bedrijven, hebben aangeboden om 

te helpen bij de verschillende benoemde clusters. Verder blijkt 86% van de 103 respondenten voorstander 

te zijn van een monument op Marken waarvan 53% daarvoor de haven de beste locatie vindt.  

Tijdens een eerste overleg met de personen die zich hebben aangemeld is besloten om een aparte stichting 

op te richten. De hoofdtaken van deze stichting zijn het coördineren van activiteiten op Marken, het 

aanvragen van subsidies, het afstemmen met andere regionale activiteiten en het helpen realiseren van een 

monument voor de gehele Zuiderzeeregio. Deze stichting werkt dan onafhankelijk van de Eilandraad. 

 

Werkgroep Verenigen van verenigingen en stichtingen  

Na een eerste start in mei 2014 zijn de volgende vier pijlers voor de werkgroep benoemd:  

-Gezamenlijke evenementenplanning (coördinatie vanuit Marker Agenda) 

-Samenwerking evenementen (uitwisseling vrijwilligers en combineren van evenementen) 

-Samenwerking fondsenwerving (voor gecombineerde evenementen en aanschaf gezamenlijk materieel) 

-Gezamenlijk gebruik (zoals een kopieerapparaat, aanhanger en andere hulpmiddelen) 

 

Vanuit samenwerking fondsenwerving zijn in 2014 een mobiele LED-lichtinstallatie en geluidsinstallatie 

(headsets en microfoons) voor 7.000 euro aangeschaft. Deze apparatuur wordt gratis in gebruik gegeven 

aan verenigingen en stichtingen. Beheerder is Andre Peereboom.  

In 2015 wordt nader onderzocht of er een overkoepelende stichting moet komen van waaruit de 

benoemde vier pijlers nader kunnen worden uitgewerkt en bezittingen, zoals genoemde apparatuur, 

kunnen worden ondergebracht. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de werkgroep 

Toerisme en het bedrijfsleven op Marken om te kijken waar bedrijven en verenigingen elkaar kunnen 

versterken. De herdenking Watersnood 1916 is een mooie aanleiding om dit uit te proberen.  

  

Werkgroep Medische- en ouderenvoorziening opgericht 

In de visie voor Marken op de Toekomst staat dat Marken levensloopbestendig moet worden. Dit sluit aan 

op de landelijke trend van het langer thuis blijven wonen. Ondertussen hebben negen personen zich 

aangemeld voor de nieuwe werkgroep die ondertussen van start is gegaan. Belangrijkste doelstelling voor 

2015 is om een goed netwerk op te bouwen met partijen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de 

levensloopbestendigheid van Marken.  

 

Knelpunten dijkversterking Marken nog niet opgelost   

In november 2014 hebben wij in het kader van het ontwerp van de dijkversterking wederom per brief 

onze standpunten kenbaar gemaakt bij Rijkswaterstaat (RWS). In januari 2015 hebben wij hierop een 

schriftelijke reactie ontvangen. Het lijkt erop dat RWS de door ons benoemde knelpunten nu ook 

onderkent. Wat wij jammer vinden is dat er nog steeds wordt gesproken over verkenningen en 

vervolgonderzoeken, terwijl wat ons betreft de conclusies ondertussen overduidelijk zijn. De vraag is 

vooral: doen wij het voor de komende 50 tot 100 jaar in één keer goed?, of wordt er gekozen voor 

meerdere keren terugkomen met alle overlast en kosten van dien? Ook in het onderhoud (maaien e.d.) 

blijft het rommelen in de marge als er niet direct voor een robuuste oplossing wordt gekozen. Begin maart 

gaan wij weer aan tafel met RWS en zullen aansluitend in 2015 betrokken blijven bij het ontwerpproces. 

Dit moet uiterlijk eind 2015 leiden tot een definitief ontwerp. Verder blijven wij in 2015 aandacht vragen 

voor bestendig onderhoud en verbeteren van recreatieve voorzieningen. Wat dat laatste betreft heeft RWS 

reeds toegezegd om in 2015 extra zitbankjes langs de omringdijk te plaatsen.     

 

Volgende openbare vergadering: Maandag 22 juni 2015 20.00 uur dorpshuis Het Trefpunt  


