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Gemeente Waterland 
t.a.v. De heer Gerbrand Smit 
Postbus 1000 
1140 BA  Monnickendam 
 
          
Betreft: wijziging huisvuil inzameling Oude Kern Marken 
 
 
Geachte heer Smit, beste Gerbrand,  
 
Via deze weg reageren wij op uw brief van 2 april jl. en op de bewonersbrief van 7 juni jl. over de 
wijziging in de wijze van inzameling van het afval in de oude kern van Marken.  
Vooropgesteld willen wij aangeven dat wij absoluut de meerwaarde zien van het voorstel tot 
ondergrondse afvalinzameling. 
Het geeft een enorme verbetering van het straatbeeld en een preventieve werking m.b.t. 
ongediertebestrijding. 
Echter zijn bij nadere inventarisatie en overleg met onze achterban een aantal zaken aan de orde 
gekomen die wij onderstaand ter overweging en advies willen aangeven. 
 
Situering inzameling locaties 
Voor de nieuw te realiseren locaties bij de Walandweg hoek Zereiderpad en Kruisbaakweg bij de 
Boxenring adviseert de Eilandraad goed na te denken over het voorkomen van onveilige 
verkeerssituaties. 
Beide locaties liggen op gevoelige plekken m.b.t. toegankelijkheid en aanrijroute voor auto’s en 
fietsers. Het is van belang dat het overige verkeer kan doorrijden en er geen onveilige 
verkeerssituaties ontstaan. 
 
Afstand locaties 
Hoewel wij de argumentatie m.b.t. de locatie keuze heel goed begrijpen betreuren wij het feit dat er 
geen rekening wordt gehouden met inwoners die slecht ter been zijn en op aanzienlijke afstand van 
de te realiseren inzamelpunten wonen. Een groot deel van onze achterban maakt zich zorgen over 
wegbrengen van het afval en het extra beroep dat ze mogelijk moeten doen op hun 
mantelzorgverleners. 
In het college advies staat dat de loopafstand normen, die destijds van toepassing waren, zijn 
losgelaten en dat een maximum loopafstand norm er niet meer is.  
Klopt het dat dit oude loopafstandenbeleid niet meer geldt en wanneer heeft deze besluitvorming 
plaatsgevonden?  
 
Gebruik pasjes 
Het advies vanuit de Eilandraad is om voor alle drie de locaties voor inzamelen van het RST een 
pasjessysteem te hanteren per huishouden en het inzamelen van PMD, Glas en Kleding vrij 
toegankelijk te houden voor iedereen. Dit sluit aan bij het nu al van toepassing zijnde beleid m.b.t. de 
containers bij Dorpshuis het Trefpunt. 
Tevens adviseren wij met grote nadruk om met een pas toegang te geven tot alle drie de oude kern 
RST-locaties op Marken. 
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Dit om o.a.: 

1. Bij calamiteiten of andere omstandigheden altijd het RST kwijt te kunnen. 
2. Bij een intensiever gebruik van de ene container, sneller vol, uit te kunnen wijken naar een  

andere container. 

Daarnaast willen wij adviseren om de bewoners die gebruik maken van de al bestaande RST 
container tegenover de Minneweg (nieuwbouw) door middel van een pasje ook toegang te geven tot 
de andere drie RST containers.  
 
Inzameling afval seniorencomplex 
Voor het seniorencomplex voor Anker gelden nu speciale regels en voorzieningen. Hier wordt gebruik 
gemaakt van bovengrondse gesloten inzamelpunten (rolcontainers) die door een bewonersgroep 
(burgerparticipatie) wordt beheerd. 
Graag zouden wij zien dat deze voorziening in stand wordt gehouden. 
 
Maatwerkoplossing  
De Eilandraad verzoekt nadrukkelijk om voor nog één of twee locaties op Marken de optie van een 
maatwerkoplossing open te houden zoals van toepassing bij het seniorencomplex. 
Dit biedt de mogelijkheid tot aanpassing van het inzamelingsbeleid in de toekomst bijvoorbeeld bij 
eventuele onvoorzienbare problemen met de huidige voorstellen. 
 
 
Tot zover onze visie op het voorstel aanpassing huisvuil inzameling oude kern Marken. 
 
 
Wij kijken uit naar uw positieve reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eilandraad Marken 
 
C. van Altena 
Voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


