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Beste leden van de gemeenteraad en college  van B&W, 
 
Zoals een ieder al lang weet, spreek ik nu in als voorzitter van de Stichting 
Eilandraad Marken. Wij komen op voor het algemene belang van de inwoners van de 
kern Marken. Gedurende de afgelopen maanden hebben wij op diverse manieren 
aandacht gevraagd voor de leefbaarheid op Marken, …… en dan specifiek op het 
gebied van Wonen en Zorg.  
 
We zijn recent in gesprek geweest met de betreffende wethouders van Wonen en 
Zorg en hebben ook alle politieke partijen bezocht. We hebben ook de inwoners van 
de kern Marken middels inlegvellen in Het Streekblad bewust willen maken dat het 
hoog tijd is dat er iets gaat gebeuren op Marken.  
 
Verder heeft u  5 mei jongstleden een brief van ons ontvangen.  Daarin vragen wij u 
enerzijds om samen met Woonzorg ervoor te zorgen dat op de locatie 
Hoogkamplaan een kleinschalige zorgaccommodatie met ouderen- en 
jongerenwoningen wordt gerealiseerd. Anderzijds vragen wij u om het succesvolle 
concept tijdelijke jongerenwoningen door middel van verplaatsbare units elders op 
Marken  voort te zetten (tiny houses?). 
 
Ook hebben we eind maart 2019 een stimuleringssubsidie aangevraagd. Onderdeel 
van deze aanvraag betreft het maken van een schetsontwerp voor de 
Hoogkamplaan, zodat diverse partijen er daarna zelf mee aan de slag kunnen.  De 
tijd dringt omdat enerzijds Woonzorg haar perceel Hoogkamplaan aan de hoogste 
bieder wil verkopen en anderzijds  de huidige bewoners van de Hoogkamplaan per 
november2020 hun woning moeten verlaten.  
 
Binnen de Eilandraad hebben verschillende werkgroepen er reeds ontzettend veel 
tijd ingestoken. Volgens ons is de behoefte en overige nuttige informatie meer dan 
duidelijk. Er moeten nu vervolgstappen worden gemaakt. We hebben hier zelf steeds 
de regie in gehad, maar komen nu op een punt dat we hulp hard nodig hebben. Of 
beter gezegd, de gemeente de regie over moet nemen.  
 
Ik realiseer mij dat onze toon de afgelopen week iets anders is geweest richting de 
gemeente. Dat komt vooral omdat het nu echt 2 voor 12 is. Er moet iets gebeuren. 
Voordat u daar net als vorige keer, vragen over stelt,  ……… we werken nog steeds 
op een fantastische wijze samen met de wethouders en het ambtelijk apparaat.  
 
Tijdens de kick off m.b.t. de bestuurlijke toekomst van de gemeente werd ik echter  
getriggerd door een opmerking omtrent het niveau en de slagkracht van een 
bestuurder. Ik weet dat onze wethouders ook hard aan de leefbaarheid werken, maar 
wellicht is alleen hard werken niet genoeg. Althans niet goed genoeg voor de situatie 
waar wij nu inzitten.  
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Juist daarom vragen wij nu uw aandacht voor behoud leefbaarheid. De laatste 
maanden is wel duidelijk geworden dat reeds verschillende verenigingen en of 
instanties stuk lopen omdat we domweg niet groot in aantallen zijn. Ik heb daarbij 
persoonlijk wel gemerkt dat de signalen die ik als voorzitter krijg niet altijd zichtbaar 
zijn  en dat deze signalen vaak niet binnenkomen bij een niet inwoner van Marken. 
Daarom hebben we die signalen mondeling aan een ieder van jullie doorgegeven.  
 
Ik hoop echt dat als jullie er straks over gaan discussiëren en er serieus mee 
omgaan. Met bagatelliseren schuiven we immers het probleem alleen maar voor ons 
uit. Als we er nu niks aan doen, zal dit probleem zich wellicht vanzelf oplossen. Dan 
wil namelijk niemand meer in het slaapdorp Marken wonen,  dus zonder supermarkt, 
basisschool en verenigingsleven. Dat mag niet gebeuren. 
 
Ik weet dat ik maar een paar minuten inspreektijd heb. Ik had er daarom voor 
gekozen om de doelgroep waar het probleem zich voordoet ook zelf te laten 
inspreken, …. dus jongeren en ouderen. Vanwege dit late tijdstip doen ze dat alsnog 
in juni tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Ik hoop dat de boodschap bij u als 
politiek overkomt. U bent politiek verantwoordelijk voor Marken en kunt zorgen dat de 
gemeente alles in het werk stelt om de leefbaarheid op Marken te behouden.  
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 


