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Marken, 25 februari 2023 

 

Omwonenden van: 

• Kerkbuurt 168 tot en met Kerkbuurt 201 

• Buurterstraat 1 tot en met Buurterstraat 17 

• De Duikjes 9 en De Duikjes 10 

 

De werkzaamheden aan de schoeiing naderen hun einde. 

Tomeloze inzet van de aannemer in combinatie met goed weer hebben als resultaat dat de 

werkzaamheden korter duren dan de planning. Ook willen wij, mede namens aannemer en de 

gemeente Waterland, de omwonenden bedanken voor hun positieve benadering van de overlast die 

de werkzaamheden met zich hebben meegebracht. 

Wij denken dat we, waar het de schoeiing betreft, blij kunnen zijn met het resultaat. 

 

In overleg met en op verzoek van de gemeente Waterland informeren wij u verder over het vervolg 

van het project Zereiderpad. 

 

1. De overhangende begroeiing van de schoeiing aan de Buurterstraat kant zal op korte termijn 

rigoureus worden aangepakt; 

2. Het uitbaggeren van de sloot zal ook direct na de beëindiging van de werkzaamheden aan de 

schoeiing worden gerealiseerd; 

3. De meest urgente problemen in de bestrating worden direct aangepakt, zie verder punt 7; 

4. In het najaar 2023 zal de kademuur bij de Wilhelminabrug worden gerenoveerd; 

5. Mogelijk zal na goedkeuring door het College van Burgemeester & Wethouders en de 

Gemeenteraad aansluitend aan de renovatie van de kademuur de Wilhelminabrug geheel worden 

vervangen. Zodra Gemeente Waterland samen met het bouwteam de ontwerpen afgerond heeft 

zal er samen met de Eilandraad een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd om het 

ontwerp te presenteren en de feedback op te halen. 

Wij danken hierbij bij voorbaat de betreffende ambtenaren voor hun zeer constructieve houding 

en inzet om het plan tot vervanging aan het College voor te leggen; 

6. Tussentijds zal er in overleg met PWN (waterleidingbedrijf) worden gestreefd naar realisatie op 

korte termijn van de geplande vervanging van de waterleiding in het Zereiderpad; 

7. Na voltooiing van al het bovengenoemde zal de bestrating definitief worden hersteld; 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Cees van Altena 

Voorzitter Stichting Eilandraad Marken 
 


