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Inwoners van Marken, 

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze 

OPENBARE VERGADERING  

op maandag 22 juni 2015 
 

Locatie : Het Trefpunt    

Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) 

 

Agenda  

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

2. Bestuurlijke zaken  

3. Officiële lancering nieuwe website Promotie Marken (www.mooiwonenopmarken.nl) 

  

4. Korte presentaties stand van zaken N 518, Dijkversterking en de werkgroepen Toerisme, Wonen en 

Medische- en Ouderenzorg  

 

5. Stand van zaken overige actuele onderwerpen: 

 Onderhoud K-borden tussen haven en Bukdijk 

 Proef gras op taluds bij sluis haven 

 Schilderwerk bruggen Rijkswaterstaat 

 Beschoeiing Buurt IV en zuidzijde haven  

 Inrijden en parkeren voor inwoners, leveranciers en bezoekers  

 Verkeerscirculatieplan oude kern Marken 

 3P’s: Parkeren, Plassen en Pinnen 

 Onderhoud plantenbakken lus parkeerterrein 

 

6. Interactieve informatiemarkt door de werkgroepen Openbare Ruimte, Wonen, Toerisme, 

Promotie Marken en Medische- en Ouderenzorg. Dé gelegenheid om in kleiner verband kennis te 

maken met de werkgroepen, de leden van de werkgroepen, wat hun aandachtspunten zijn en wat zij 

het afgelopen jaar hebben gedaan. U kunt vragen stellen, maar vooral uw mening en suggesties geven 

over de verschillende onderwerpen.  

 

7. Rondvraag en Sluiting 

ZIE OMMEZIJDE 

 
E-mail : info@eilandraad.nl 
Website www.eilandraad.nl 

 

 
Secretariaat 

N. Huurman-Zeeman 
De Pieterlanden 2 
1156 DN Marken 

0299-601273 
 

Bankrekening: NL14 RABO 0310759188 
t.n.v. penningmeester Eilandraad 

http://www.mooiwonenopmarken.nl/
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Welkomsttasjes nieuwe bewoners 

Sinds 2009 geeft de Eilandraad zelfgemaakte welkomsttasjes uit aan nieuwe Markers. Deze tasjes worden 

gemaakt van Marker stof. Marlien de Ru heeft inmiddels 87 van deze tasjes overhandigd aan nieuwe 

inwoners. In de tasjes zit promotiemateriaal van een aantal verenigingen, stichtingen en ondernemers van 

Marken. Nog niet alle verenigingen, stichtingen en ondernemers doen mee, dus hierbij de oproep aan een 

ieder: wil je ook deel uit maken van het tasje, lever dan promotiemateriaal aan in de vorm van een brief, 

folder of visitekaartje. Het materiaal kan digitaal worden aangeleverd via info@eilandraad.nl of bij het 

secretariaat op De Pieterlanden 2. De verenigingen en stichtingen die al mee doen ontvangen binnenkort 

een scan van hun brief met de vraag of de daarin genoemde informatie nog actueel is.  

 

Bezoek Minister van Infrastructuur & Milieu  

Op dinsdag 26 mei heeft Minister Melanie Schultz - van Haegen van Infrastructuur & Milieu Marken 

bezocht in het kader van haar werkbezoek aan de Markermeerdijken. Naast een aantal direct betrokkenen 

van het Ministerie en van Rijkswaterstaat, waren ook burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van 

gemeente Waterland en gedeputeerde Joke Geldhof van Provincie Noord-Holland aanwezig. De 

bedoeling van dit bezoek was om de situatie in ogenschouw te nemen en vooral informeel in gesprek te 

gaan met bewoners die betrokken zijn bij de dijkversterking Marken.  Daarvoor waren Emilie Borgonjen 

van de Rozenwerf en Jaap Boes van de Eilandraad uitgenodigd. De belangen van Marken zijn onder de 

aandacht gebracht waaronder de zettingsproblematiek en wat dit betekent voor het ontwerp van de 

dijkversterking, de beperkte mogelijkheden om de dijk nu goed te onderhouden, het verbeteren van de 

afwatering op Marken, Meerlaagsveiligheid, maar ook de verschillen tussen de Markermeerdijk Hoorn – 

Amsterdam en de Omringdijk van Marken.  

 

Twee extra zitbankjes omringdijk en behoud strekdam met zwemtrap Minneweg  

Naar aanleiding van een verzoek daartoe van de Eilandraad zijn er door Rijkswaterstaat twee extra 

zitbankjes geplaatst tussen de Vuurtoren en de Minneweg. Ook is op verzoek van de Eilandraad de 

strekdam bij de Minneweg door gemeente Waterland behouden. Daarbij is de zwemtrap van de ter plaatse 

verwijderde vervallen steiger nu aan deze strekdam bevestigd.   

 

Introductie Werkgroep Ouderen- en Medische Zorg 

Deze werkgroep houdt zich sinds januari 2015 o.a. bezig met het consolideren, stimuleren, realiseren, 

faciliteren van alle instanties en organisaties op het gebied van welzijn en (medische)zorg op Marken 

voor jong, ouder en oud. Voorbeelden hiervan zijn de inzet voor het behoud van voorzieningen als 

huisarts, tandarts en thuiszorg. Maar ook onderzoek naar de realisatie van een zorgcomplex op Marken 

voor dementerende ouderen, 24-uurszorg en dagbesteding. Momenteel worden met alle betrokken 

instanties en organisaties contacten gelegd en wordt een uitgebreid netwerk opgezet. Gesproken wordt 

over de huidige dienstverlening en hoe de betrokkenen hun werkzaamheden zien in het licht van de 

verwachte toekomstige bevolkingsontwikkeling op Marken. De werkgroep zet zich in om partijen bijeen 

te brengen en waar mogelijk met elkaar te verbinden. Onderlinge samenhang zorgt voor effectievere 

samenwerking, betere signaleringsmogelijkheden bij problemen en snellere inzet van benodigde diensten. 

Daarbij streven wij naar de opzet van een goede communicatie richting betrokken partijen en de 

bevolking. In dit kader zal zo mogelijk nog dit jaar een Sociaal en Medische Kaart worden uitgebracht 

met adressen en telefoonnummers van relevante instanties. De werkgroep staat open voor suggesties en 

deze kunt u kenbaar maken via het secretariaat van de Eilandraad. 

 

Graag zien wij u op onze Openbare Vergadering op maandag 22 juni om 20.00 uur in Het Trefpunt. 

Namens het bestuur en de werkgroepen wens ik u alvast een prettige zomervakantie. 

 

Henk Zeeman (voorzitter)              ZIE OMMEZIJDE  

mailto:info@eilandraad.nl

