
Openbare vergadering 3 juni 2013 (deel voor de pauze):

-Opening en mededelingen van de voorzitter

-Aankondiging presentatie alternatief omringdijk (maandag 17 juni)
-Bestemmingsplan Marken 2013
-Parkeerterrein/Komgrenzen
-Burgerparticipatieplan 2012

-Burgerparticipatieplan 2013 (Jaap Zondervan/Andre Peereboom)

-Cruisesteiger (Marco van Ingen AMA  Waterways) 



Mededelingen door voorzitter
Doorstart Eilandraad  

• November 2011 stekker eruit

• Juni 2012 doorstart

• Juni 2013 vele werkgroepen en onderwerpen



Mededelingen door voorzitter
Informatie zie website 

• Verslagen vergaderingen

• Nieuwsberichten, etc. 



Mededelingen door voorzitter 
Leefbaarheidsplan

• Interactieve bijeenkomst 26 november 2012

• Leefbaarheidsplan 2001 niet herschrijven

• Wel uitwerking via diverse werkgroepen

• Samen meer kennis en draagvlak



Mededelingen door voorzitter
Werkgroepen tot nu toe  

• Openbaar vervoer (J.R. de Weijze, J. van Gerven, G.J. Kamstra)

• Bibliotheek (E. Chevallier, A. Kenbeek, D. Zondervan, A. Boes, E. Ranzijn)

• Toerisme (oprichting is gestart, ongeveer 10 personen)

• Burgerparticipatieplan 2012 (C.P. de Waart, A. Peereboom, J. Schouten, 
D. Schipper)

• Woningbouw (P. Commandeur, A. Uithuisje, J. Schild)

• Dijkversterking (projectgroep: J. Zeeman, P. Horsselenberg, Z. v/d Zel / aanvullend e pilot 
meerlaags veiligheid: S. Appel, P.J. Teerhuis, S. Zondervan,  P. de Groot, 
C. Teerhuis, C. Visser / aanvullend alternatief ontwerp: H. Kaars, 
L. Tamminga, K. Zondervan) 

In totaal 36 leden (excl. bestuur) 



Mededelingen door voorzitter
Woningbouw jongeren 

• Interactieve bijeenkomst 25 maart 2013

• Overleg Woonzorg, Wooncompagnie, B&W

• Toelichting en eerste resultaten tijdens een
extra bijeenkomst ER op maandag 17 juni



Mededelingen door voorzitter
Rondje met burgemeester  (24 april)

• Diversen openbare ruimte (o.a. brugdekken)

• Verkeersborden en inrij/parkeerontheffingen

• Adoptiebloembakken

• Aanblik oude aanleunwoningen en bouwweg

• Fietsenstalling nabij haven

• Toiletvoorziening

• Etc.  
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Vragen en antwoorden
In de pauze of na afloop  



Versterking omringdijk
3 opties



Versterking omringdijk 
Optie 1 “Vierkant versterken”

(Dec. 2012 Definitief Ontwerp => “On hold”)
Knelpunten: Zetting, onteigening en overlast



Versterking omringdijk
Optie 2 “Meerlaagse Veiligheid” 
(16 mei werkatelier => 20 juni vervolg)



Versterking omringdijk
Optie 3 “Buitendijks” (draagvlak ?)

Uitgebreide presentatie door werkgroep

(17 juni 20.00 uur Het Trefpunt)



Bestemmingsplan Marken 2013
Woningbouw

Bennewerf aparte Kerkbuurt-Zuid en 

BP-procedure Minneweg-Noord 

(geen witte vlek meer)        (niet opgenomen)



Bestemmingsplan Marken 2013
Cruisesteiger

Gemeenteraad op 11 april 2013 goedgekeurd als

“Wijzigingsbevoegdheid”, daardoor geen apart

raadsbesluit meer nodig t.b.v. vergunning !



Bestemmingsplan Marken 2013
Beroepsmogelijkheden

-Vanaf 24 mei jl. 6 weken ter inzage

-Beroep moet dus uiterlijk 4 juli binnen zijn

-Afd. Bestuursrechtspraak RvS Den Haag

=> Alleen beroep door belanghebbenden:

*Eerder een zienswijze ingediend

*Geen verwijt m.b.t. niet indienen zienswijze

*Betreft wijzigingen t.o.v. Ontwerp Best.plan



Herinrichting P-terrein/Bebording 
Knelpunten

Overleg met ambtenaren (april), burgemeester
(24 april) en wethouder (3 juni) i.v.m. vele
knelpunten, zoals:

• Opstelruimte P-huisje niet conform advies ER

• Vrije keuze lus niet conform advies ER 



Herinrichting P-terrein/Bebording 
Knelpunten

• Instellen 60 km zonder overleg met ER

• Instellen komgrenzen zonder overleg met ER

• Bord inrijverbod meerdere talen verwijderd



Herinrichting P-terrein/Bebording
Knelpunten

• Filevorming Marken uit t.g.v. “doorrijders”  

• Parkeerverbod oud Marken niet consequent 

• Bereikbaarheid Kets voor grotere voertuigen
afgenomen (o.a. hulpdiensten) 



Reden komborden 
Uitleg van GW

• Overeenkomst HHRS en GW (heel Waterland) 

• Zo zichtbaar wiens verantwoordelijkheid

• Instellen 60 km Walandweg dan ook mogelijk

• Inrichting weg hiervoor geschikt

• Gedoogsituatie (>30 km) opgeheven

• Kools: Optie terug naar 30 km kan



Inrijgrens verleggen ? 
Discussie sluiten ?!

• Grens inrijverbod verleggen van lus P-terrein
naar Minneweg/Trefpunt ? ER => Nee

-SV Marken (blijvend gedogen)

-Boer Terlouw (vergunningen)

-P-terrein Trefpunt (weren toerist)



Inrijverbodsbord (tekst) 
Nog wens 

• Apart groot tekstbord “uitgezonderd
ontheffinghouders” terug zetten in meerdere
talen:

-Engels
-Frans
-Duits
-Italiaans
-Nederlands



Parkeerterrein (file) 
Nog discussie 

• Parkeermeter i.p.v. direct betalen i.v.m. 
oplossen file ? => Knelpunt toeristenbelasting



Parkeerterrein (toegang Kets)
Einde discussie 

• Passeerstroken weg naar Kets (ook op verzoek
Brandweer Marken => GW afgewezen)



Inrijverbod/Parkeerterrein 
Op verzoek reeds aangepast: 

• Extra bord aankondiging inrijverbod thv Deen

• Verwijsbord parkeren op vluchtheuvel Deen



Toegang Kets 
Op verzoek reeds aangepast: 

• Uitneembare paaltjes t.b.v. ladderwagen

• Sleutel ook beschikbaar bij P-huisje voor
particulieren met caravan



Inrijverbod/30 km Werven 
Op verzoek reeds aangepast: 

• Onderborden “m.u.v. ontheffinghouders” 
consequent toepassen (nu dus verwijderd)

• 30 km beperking richting Werven



Komgrenzen Minneweg en Werven 
Nog aanpassen (toegezegd):  

• Bord “Marken” toevoegen bij Minneweg

• Portaalbord richting Werven i.p.v. huidige
lelijke situatie ? => GW i.o.m. HHRS ? Komt
sowieso geen bord “Marken”



Parkeren binnen Marken  
Nog aanpassen (toegezegd) 

• Onterecht deels verwijderde borden “alleen
parkeren voor ontheffinghouders” => GW laat
“P” (parkeren) voor binnen Marken vervallen
zodat alleen een ontheffing “I” (inrijverbod) 
blijft



Parkeerterrein/Parkeren Deen 
Nog aanpassen (toegezegd):

• Belijning en verwijsborden uitgang P-terrein

• Parkeren “alleen vergunninghouders” Marco’s



Lus bij bushalte/Busparkeren
Nog keuze aan ER 

• Lus links (logisch), rechts (snelheid eruit) of 
beiden (was voorkeur GW) ? => GW laat keuze
aan (Openbare Vergadering) ER !



Burgerparticipatieplan 2011 
Herdenkingsmonument

Subsidie: de maximale € 15.000



Burgerparticipatieplan 2012 
Zonnepanelen Het Trefpunt

Subsidie: € 11.000 (i.v.m. ook snelheidsmeter)

€ 5.000



Burgerparticipatieplan 2012 
Zonnepanelen Het Trefpunt

Referentie zwarte panelen (Uitdam): 



Burgerparticipatieplan 2012 
Zonnepanelen Het Trefpunt

Aangepast ontwerp (van 42 naar 34 panelen): 



Burgerparticipatieplan 2012 
Zonnepanelen Het Trefpunt

- 1e Ontwerp afgewezen o.b.v. eisen Welstand
en Beschermd Stads- en Dorpsgezicht

- Toets 2e ontwerp door architect Het Trefpunt 

- 24 juni opnieuw (aangepast) in Welstandscie.

- Bij afwijzing investeren in LED verlichting



Burgerparticipatieplan 2012 
2e keus: Zwemstrandje haven 

- Afgevallen i.v.m. knelpunt aansprakelijkheid

- Nu alsnog optie formele zwemlokatie (PNH)

- Waterkwaliteit meten m.i.v. 2013

- Mee in dijkversterkingsproject 2016
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Burgerparticipatieplan 2013 
Vandaag presentatie en stemmen

Subsidie: maximaal € 13.000 

Budget lager i.v.m. Burgernet en Koningslinden



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 1: Ouderen Ontmoetingsplaats

-Beun aan de haven bij de sluis



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 1: Ouderen Ontmoetingsplaats

-Beun aan de haven bij de sluis



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 1: Ouderen Ontmoetingsplaats

-Zijaanzicht



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 1: Ouderen Ontmoetingsplaats

-Plattegrond



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 1: Ouderen Ontmoetingsplaats

-Met kenmerken van een botter



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 1: Ouderen Ontmoetingsplaats

-Zwaarden en roer verwerkt in voorste hekwerk



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 1: Ouderen Ontmoetingsplaats

-Contour botter verwerkt in achterste hekwerk



Burgerparticipatieplan 2013 
Plan 2: Algemene apparatuur



Foto’s apparatuur

geluidsapparatuur

videoapparatuur



Apparatuur voor algemeen gebruik
• Geluidsapparatuur voor o.a.:
• Sinterklaasintocht

• Koninginnedagviering

• Ijsbaanwedstrijden

• Voetbaltoernooien

• Openlucht herdenkingen

• Videoapparatuur voor o.a.:
• Voetbalwedstrijden opnemen en uitzenden via Omroep PIM

• Toneelvoorstellingen opnemen

• Groep 8 of kerst musical opnemen

• Actuele filmpjes en/of foto’s op MarkerNieuws.com

• Andere samenvattingen uitzenden via Omroep PIM

• Suggesties voor andere evenementen of 
apparatuur zijn natuurlijk welkom!!!!!!!!!



Burgerparticipatieplan 2013 
Stemmen in de pauze !



Openbare vergadering 3 juni 2013 (deel voor de pauze):

-Opening en mededelingen van de voorzitter

-Aankondiging presentatie alternatief omringdijk (maandag 17 juni)
-Bestemmingsplan Marken 2013
-Parkeerterrein/Komgrenzen
-Burgerparticipatieplan 2012

-Burgerparticipatieplan 2013 (Jaap Zondervan/Andre Peereboom)

-Cruisesteiger (Marco van Ingen AMA  Waterways) 



Sheet 26/11/12: Riviercruise Steiger 
65 meter en meerpaal op 135 meter

• Initiatief van Rederij uit Zwitserland (planning 2014)

• Riviercruiseschepen tot 135 meter; ook bruine vloot

• GW positief (toeristenbelasting en economie)

• Vergunningaanvraag bij RWS loopt

• Eilandraad binnenkort in gesprek (werkgroep ?)

http://www.google.nl/imgres?q=riviercruiseschepen&start=256&hl=nl&biw=1152&bih=602&tbm=isch&tbnid=me9XA7Kjx1W6GM:&imgrefurl=http://www.cruisereiziger.nl/tag/a-rosa/&docid=96rEZDkflWueuM&imgurl=http://www.cruisereiziger.nl/wp-content/uploads/2010/06/p1040554-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=-doSUJ3UIKLb0QXsm4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=363&dur=219&hovh=120&hovw=120&tx=69&ty=71&sig=102985378519488181155&page=13&tbnh=120&tbnw=120&ndsp=25&ved=1t:429,r:10,s:256,i:241
http://www.google.nl/imgres?q=riviercruise+markermeer&start=83&hl=nl&biw=1152&bih=602&tbm=isch&tbnid=KqwzvImIzppfAM:&imgrefurl=http://www.robertdownphotography.co.uk/gallery/Netherlands/image/6/&docid=dBiyb91cbwl1IM&itg=1&imgurl=http://www.robertdownphotography.co.uk/pixaria.image.php?file=L2hvbWUvcm9iZXJ0ZG93bnBob3RvZ3JhcGh5L3B1YmxpY19odG1sL3Jlc291cmNlcy9saWJyYXJ5LzIwMDktMDItMTQtMTQtNTAtNTYtQzAwMS82MzB4NjMwL1A0Mjk0NjUwYS5qcGc=&w=600&h=440&ei=59sSUOHYN8XV0QWdz4DABw&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=riviercruise+steiger&hl=nl&biw=1152&bih=602&tbm=isch&tbnid=P-5NqxUr4zaFWM:&imgrefurl=http://www.cruise-reizen.be/8-dagen-adventure-of-the-seas-oost-caribbean-cruise-vanaf-san-juan.html&docid=pT8VLrnTDGkEqM&imgurl=http://www.cruise-reizen.be/images/uploaded/cruises/1510/foto/steiger_stjohn.jpg&w=173&h=173&ei=7dkSUOO_MMeW0QXp24HoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=937&vpy=89&dur=94&hovh=138&hovw=138&tx=83&ty=73&sig=102985378519488181155&page=2&tbnh=135&tbnw=132&start=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:22,s:1,i:146
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Bestuursaangelegenheden Eilandraad 
Verslag penningmeester  



Bestuursaangelegenheden Eilandraad 
Functioneren Bestuur  



Bestuursaangelegenheden Eilandraad 
Afscheid/Introductie bestuursleden  
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Burgerparticipatieplan 2013 
En de winnaar is …… ???
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Resultaten diverse werkgroepen 
Openbaar vervoer

Lieneke Uithuisje, Gertjan Kamstra, Jacob Rene 
de Weijze en Johan van Gerven



Resultaten diverse werkgroepen 
Bibliotheek

Co Pasdeloup, Els Chevallier, Anita Kenbeek, 
Danielle Zondervan, Agnes Boes en Els Ranzijn



Resultaten diverse werkgroepen 
Toerisme

Henk Zeeman => In oprichting, definitieve leden
nog nader bepalen



Resultaten diverse werkgroepen 
Dijkversterking

Zie maandag 17 juni 20.00 uur Het Trefpunt

Presentatie door Jacob Zeeman



Resultaten diverse werkgroepen 
Woningbouw

Zie maandag 17 juni 20.00 uur Het Trefpunt
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Voorstel opstart nieuwe werkgroepen 
Wie doet mee ?  

• Verenigingen voor verenigingen

• Zwaar verkeer

• Promotie Marken
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Rondvraag en sluiting 
Dank voor uw aanwezigheid !


