
 

 
Gemeente Waterland 

Postbus 1000 

1140 BA Monnickendam 

T.a.v.  de heer Niek Zwaag 

 

Geachte heer Zwaag, 

 

Onder verwijzing naar onze bespreking in april 2016 en naar de enquête van de Gemeente 

Waterland willen wij als Sportvereniging Marken ook graag onze mening  geven met 

betrekking tot het parkeerbeleid op Marken. 

 

Al enige tijd is er onrust op Marken over het gevoerde parkeerbeleid, ook wij als 

sportvereniging zijn ontevreden. De verschillende opties die u in de enquête voorstelt zijn 

voor ons als Sportvereniging Marken niet acceptabel. 

 

Indien het huidige gedoogbeleid niet langer wordt doorgetrokken en aangezien  wij, als 

sportvereniging, onze gasten niet willen laten betalen voor hun komst naar onze mooie 

voetbalclub stellen wij het volgende voor: 

• Het inrijverbod verleggen tot aan de Minneweg/Kerkbuurt. 

• Sportvereniging Marken wil de toegangspoort weer terug zodat we ons parkeerterrein zoveel 

mogelijk kunnen afsluiten voor toeristen. Het zou een poort moeten worden met een ingang 

voor auto’s en een aparte doorgang voor fietsers/voetgangers.   

• Geen parkeerautomaten op het  parkeerterrein van SV Marken. Wij vrezen, bij betaald 

parkeren, dat geen enkele club Sportvereniging Marken nog wil bezoeken. 

• Er zal een bord geplaatst moeten worden dat het parkeerterrein alleen toegankelijk en te 

gebruiken is voor voetbal- en tennis activiteiten tijdens het weekend 

 

Als additioneel verzoek en ter promotie van onze club willen we graag aan het begin van 

Marken  borden plaatsen waar voor bezoekers duidelijk is te zien waar ons sportcomplex zich 

bevindt en tegen welke tegenstander ons vlaggenschip op zaterdag speelt. 

 

Wij hopen dat u aan deze wensen gehoor kan geven. Indien wij voor 15 oktober geen 

tegenbericht hebben ontvangen gaan we ervan uit dat u met bovenstaande akkoord bent 

gegaan. 

 

Namens SV Marken, 

 voorzitter Jan Peereboom 

 

PS. Tevens willen we graag van de gelegenheid gebruik maken u te melden dat wij als 

sportvereniging op 1 november 2016 70 jaar bestaan. Om dit heugelijke feit te vieren 

organiseren wij in de periode van 29 oktober t/m  5 november een feestweek. Hierbij zijn 

jullie van harte uitgenodigd om op een van deze dagen onze prachtige club te bezoeken. 
 


