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Geachte inwoners van Marken,                                              Januari 2015 
 

Dit inlegvel staat volledig in het teken van Herdenking Watersnood 1916 die deze 

week precies 99 jaar geleden plaats vond. Als Eilandraad zijn wij door zowel onze burgemeester als de 

overkoepelende organisatie WaterKustLand (zie voor meer informatie www.waterkustland.nl) gevraagd 

om te kijken of wij een aanzet kunnen geven voor het organiseren en afstemmen van diverse activiteiten 

in 2016 op Marken. Ons voornemen is om tot een aparte stichting “Herdenking Watersnood 1916 

Marken” te komen van waaruit gezamenlijk door inwoners, verenigingen, stichtingen, bedrijven en 

andere instellingen kan worden opgetrokken. Op de achterzijde van dit inlegvel leest u hier meer over.   

 

Een belangrijk onderdeel binnen de herdenking is het mogelijk realiseren van een monument voor de 

gehele overstroomde Zuiderzeeregio. Op voorhand heeft gemeente Waterland, en in samenwerking met 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, iemand van het Koninklijk Huis uitgenodigd om dit 

monument in januari 2016 te komen onthullen. Het monument is dus al meer dan een idee. Met precies 

een jaar tot de onthulling is het zelfs zaak voortvarend aan de slag te gaan.  

 

Voor een regionaal monument op Marken moet er echter wel draagvlak zijn bij de inwoners en daarom 

stellen wij u onderstaand drie vragen. Wij verzoeken u deze vragen uiterlijk 31 januari 2015 te 

beantwoorden via onze website www.eilandraad.nl. Wat ook kan is uw antwoorden invullen op dit 

inlegvel en deze deponeren in één van de daartoe bestemde bussen bij Deen, De Verkeerde Wereld en Het 

Trefpunt. Daar liggen ook extra exemplaren. 

 

1) Vindt u een regionaal monument op Marken voor alle slachtoffers van de watersnood gewenst?   ja/nee  

 

2) Zo ja, heeft u suggesties waar zo een monument aan zou moeten voldoen (i.v.m opdracht kunstenaar)? 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Wat vindt u een goede plek?  (meerdere antwoorden mogelijk)    

 

a)  Haven     

b)  Nabij Wittewerf/IJsbaan        

c)  Tegenover ingang Kerkhof  

d)  Een nader te bepalen plek op de dijk   

e)  Andere suggestie:…….………………………………………………………………………………….. 

 

De uitslag van deze mini enquête zullen wij begin februari ter beschikking stellen aan gemeente 

Waterland en bekend maken op onze website. Van vervolgstappen houden wij u uiteraard op de hoogte. 

Indien u belangstelling heeft om mee te helpen bij de nadere uitwerking van een eventueel monument, 

dan kunt u op de achterzijde van dit inlegvel, of via onze website, uw contactgegevens kwijt.  

       Zie ook ommezijde      

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

 

 
Secretariaat 

N. Huurman-Zeeman 
De Pieterlanden 2  
1156 DN Marken 

0299-601273 
 

Rabobank NL14 RABO 0310759188 
t.n.v. penningmeester Eilandraad 

http://www.waterkustland.nl/
http://www.eilandraad.nl/
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Wat betreft de activiteiten in het herdenkingsjaar 2016 is het dus de bedoeling dat wij gezamenlijk aan de 

slag gaan. Dit sluit aan op onze Toekomstvisie waarin wij er onder andere voor pleiten dat vooral 

verenigingen en stichtingen op Marken intensiever gaan samenwerken, onder andere ook met het 

bedrijfsleven op Marken. Van Alle Mark(t)en Thuis was in 2014 daarvoor een goede aanzet en kan dus in 

2015/2016 een vervolg krijgen in het  voorbereiden, uitvoeren en beleven van een mooi herdenkingsjaar.  

 

Ondertussen hebben wij met een aantal mensen gesproken. Deze personen hadden zich aangemeld  naar 

aanleiding van een verzoek daartoe van onze burgemeester tijdens onze Openbare Vergadering op 1 

december 2014. Vanuit deze eerste brainstormsessie zijn clusters benoemd welke gedurende het jaar 2016 

zouden kunnen plaats vinden. Daarbij is gebruik gemaakt van verslagen van regionale sessies van 

WaterkustLand waaraan in 2013/2014 ook diverse inwoners van Marken hebben meegedaan. Wij denken 

op dit moment aan de volgende clusters: 

 

1) Herdenking overstromingsnacht 13/14 januari 1916    

 

2) Muziek en zang rond de Paasdagen met als thema water en herdenking  

 

3) Havenfeesten in juni met water als rode draad in het programma    

 

4) Jeugdevenement eind augustus met de focus op bewustwording, sport en spel  

 

5) Afsluitingsevenement medio oktober met kunst, toneel en (pop)muziek  

 

6) Doorlopende activiteit (het hele jaar door) met focus op cultuurhistorie en educatie  

 

7) Uitbrengen Watersnoodkrant in november 2015 met programma en wetenswaardigheden   

 

Uiteraard zullen vooral onze verenigingen en stichtingen op Marken de kar moeten trekken nadat helder 

is bij welk cluster of clusters zij zich aansluiten. Dit nog los van het gegeven dat deze clusterindeling op 

zich nog open staat voor suggesties. Heeft u suggesties, dan kunt u die mailen naar info@eilandraad.nl. 

Indien u geen internet heeft, kunt u uw suggesties ook kwijt door aan dit inlegvel een brief te hechten en 

deze in één van de daarvoor bestemde bussen bij Deen, De Verkeerde Wereld en Het Trefpunt deponeren.  

 

Uiteraard zijn wij ook benieuwd wie er mee willen werken om het herdenkingsjaar tot een succes te 

maken. Daarom stellen wij u hieronder twee vragen. Vergeet niet uw gegevens in te vullen indien u mee 

wilt werken. Inleveren kan tot uiterlijk 31 januari in de daarvoor bestemde bussen. Onze voorkeur heeft 

echter dat u op onze website de vragen invult (zie knop enquête herdenking Watersnood).  

 

1) Wilt u helpen bij één of meer van de clusters?  Bij ja, omcirkel clusternummer(s): 1  2   3   4   5   6   7   

 

2) Wilt u helpen bij een eventuele nadere uitwerking van het monument ?  ja/nee 

 

Naam:  ………………………………  Adres:  ……………………………………………….. 

 

Telefoon: ……………………………  Mailadres:  ………………………………………….. 

 

Wij hebben er vertrouwen in dat wij op Marken een mooi programma neer kunnen zetten en rekenen op 

uw steun, creativiteit en enthousiasme.            

      Zie ook ommezijde 

mailto:info@eilandraad.nl

