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Betreft: parkeerbeleid op Marken 

 

Geachte collegeleden en leden van de gemeenteraad, 

 

Al enige tijd is het onrustig op Marken wegens het gewijzigde parkeerbeleid van de Gemeente 

Waterland. Ook de Marker ondernemer is ontevreden over de aanpassingen. Nu ondergetekenden 

van mening zijn dat de Marker ondernemer ernstig wordt benadeeld door het nieuwe parkeerbeleid 

van de Gemeente Waterland, zien wij ons genoodzaakt u hierover middels deze brief te informeren. 

Ook zouden wij u graag een onzes inziens fatsoenlijke en eenvoudige oplossing voorleggen die 

bevredigend zou zijn voor bezoekers van zowel de Marker ondernemer als de inwoners van het dorp. 

Wij nemen aan dat u niets anders dan het algemeen belang zal nastreven en de in deze brief 

omschreven oplossing in serieuze overweging zal nemen.  

 

De Marker ondernemers zijn van mening dat het Marker parkeerbeleid gericht moet zijn op het 

beperken van het aantal toeristen dat de inrijverboden, bewust dan wel onbewust, negeert en zich 

derhalve met de auto binnen de bewoonde gebieden van Marken begeeft. Bovendien zouden de 

Marker ondernemers en inwoners door het parkeerbeleid niet benadeeld mogen worden. Thans is 

dat helaas wel het geval. U is bekend op welke wijze het parkeer- en inrijdbeleid tot op heden is 

gehandhaafd en dat dit met name grote ontevredenheid onder (bezoekers van) de Marker 

ondernemers en inwoners heeft voortgebracht. Hetgeen nu juist daadwerkelijk moest worden 

bestreden (het doorrijden van toeristen), ontsprong de dans.  

 

Derhalve kan worden vastgesteld dat het huidige parkeerbeleid niet voldoet. Ondernemers en 

inwoners kunnen klanten, leveranciers en bezoek zeer moeizaam en slechts tegen betaling 

ontvangen. Door de parkeerbelasting ontstaat bovendien een onderscheid tussen de Marker 

ondernemers en de ondernemers elders in de Gemeente Waterland. Marker ondernemers moeten 

een keuze maken tussen enerzijds het doorbereken van de kosten van een bezoekersvergunning aan 

klanten en anderzijds het interen op de winst door deze kosten voor eigen rekening nemen. Beide 

zullen leiden tot een daling van de omzet dan wel winst, ofwel omdat klanten wegblijven, ofwel 

omdat per product of klant de kosten stijgen. 

 

Ondergetekenden zijn van mening dat de drie door de Gemeente Waterland aangedragen opties 

ernstig tekortschieten en absoluut geen oplossingen vormen voor de huidige problemen rondom het 

parkeerbeleid. Graag zouden wij u de volgende oplossing voorleggen, zodat ondernemen en het 

ontvangen van bezoek op Marken ook in de toekomst mogelijk en betaalbaar blijft. De door ons 

voorgestelde oplossing is tweeledig: 

 

1. Op de korte parkeerstrook, even voorbij het zebrapad bij supermarkt Deen, wordt een 

parkeerautomaat geplaatst met de optie ‘Tijdelijke parkeer- en inrijdvergunning voor personen 

met bezoekerspas’. Klanten, leveranciers en bezoekers van ondernemers en inwoners voeren 

hun kenteken in. De automaat draait een kaartje op kenteken uit, waarmee ten aanzien van het 

betreffende voertuig het inrijdverbod wordt opgeheven. De kosten voor een dergelijk kaartje op 



kenteken zou gratis dan wel tegen zeer gereduceerd tarief (bijvoorbeeld € 0,50) verkrijgbaar 

moeten zijn.  

 

2. Alle Marker ondernemers en inwoners ontvangen een of meerdere bezoekerspassen of kunnen 

deze aanvragen bij de Gemeente Waterland. Eenmaal aangekomen bij de ondernemer of 

inwoner, plaatsen klanten, leveranciers en bezoekers de bezoekerspas van de ondernemer of 

inwoner naast het kaartje op kenteken dat eerder bij de parkeerautomaat is verkregen. Aldus 

kunnen BOA’s constateren dat het hier geen voertuig van toeristen betreft. 

 

Deze oplossing zou ervoor zorgen dat klanten, leveranciers en bezoekers zonder onredelijk hoge 

kosten de Marker ondernemers en inwoners kunnen bereiken. Aldus blijft ondernemen op Marken 

mogelijk, ook voor de ondernemer met een klein budget. Aangezien vrijwel alle klanten en 

leveranciers overdag komen, wanneer de meeste mensen naar hun werk zijn, moet dit geen 

parkeerproblemen opleveren binnen de bebouwde gebieden van Marken. 

 

Tenslotte lijkt het ons zeer verstandig tijdens het toeristenseizoen, dat loopt van Pasen tot eind 

september, een parkeerwachter het parkeerhuisje te laten bemensen. De parkeerwachter van 

Marken vervult sinds jaar en dag mede de rol van gastvrouw of –heer en zou toeristen kunnen 

voorzien van hulp bij problemen met de parkeerautomaten, van algemene informatie over het dorp, 

van routebeschrijvingen en wat dies meer zij. Indien technische problemen zouden optreden ten 

aanzien van de parkeerautomaten, kan hij of zij deze problemen opvangen. Hoewel wij dit 

onwaarschijnlijk achten, is u wellicht ontgaan dat onder andere de medewerkers en bezoekers van 

supermarkt Deen zeer veel hinder ondervinden van opdringerige toeristen zonder wisselgeld voor de 

parkeerautomaat alsmede van hulpeloze en soms huilende toeristen die graag een parkeerkaartje 

zouden kopen, maar zich niet in staat zien zich door het zeer ingewikkelde systeem van de 

parkeerautomaten te worstelen.  

 

U begrijpt dat wij Marken leefbaar willen houden. Leefbaar houdt in dat de Marker ondernemer kan 

ondernemen en dat de Marker inwoner bezoek kan ontvangen. Leefbaar betekent dat ongewenste 

voertuigen worden geweerd en niet ook gewenste voertuigen. Wij hopen dat ook u de leefbaarheid 

van Marken hoog in het vaandel heeft staan. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zou 

zorgen voor een parkeerbeleid dat deze leefbaarheid zou faciliteren in plaats van deze te hinderen. 

  

 

Hoogachtend, 

 

 

De ondernemers: 

 

 

 

 

 

 


