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Begin februari is het TOP weer bijeengekomen om met elkaar te spreken over bestaande en nog op 
te pakken projecten.  
 
Verhalen en informatieborden 
De projectgroep verhalen en informatieborden is in de maand januari twee maal bij elkaar gekomen 
om stappen te zetten op dit onderwerp.  Het gemeentelijk Toeristisch beleid en het onderzoek van 
ZKA benadrukken dat het belangrijk is om de bezoekers van onze gemeente goed te informeren over 
de bezienswaardigheden, musea, fiets en wandeltochten en de winkelgebieden. Ook is het voor de 
bezoeker heel interessant om ‘onze verhalen’ te kennen. Dat maakt nieuwsgierig en nodigt uit om 
het bezoek te verdiepen.  
De projectgroep heeft geïnventariseerd op welke plaatsen de bezoeker het beste geïnformeerd kan 
worden (bijvoorbeeld op de grote parkeerplaatsen) en op welke manier, zoals door middel van een 
bezoekerswebsite en QR codes. Een ‘woud’ van borden moet worden voorkomen en samen met de 
gemeente wordt bekeken of er kan worden aangehaakt bij het gemeentelijk project van 
watertappunten.  
Het TOP heeft het advies gegeven om een wedstrijd uit te schrijven om plaatselijke kunstenaars een 
ontwerp te laten maken. Wordt vervolgd.  
De verhalengroep – samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende verenigingen - heeft zich 
gebogen over de drie belangrijkste verhalen per kern of gebied en gaan de verhalen verder vorm 
geven. Vanuit de afdeling Cultuur van de gemeente kwam het bericht dat ook daar initiatieven zijn 
om het cultureel erfgoed middels verhalen zichtbaar te maken. De gemeente heeft hiertoe het 
gerenommeerde Studio Louter in de arm genomen. Na een toelichting door de gemeente tijdens het 
overleg van februari heeft het TOP besloten om aan te sluiten bij dit gemeentelijk initiatief. We 
blijven wel waken dat de voortgang hierdoor niet wordt belemmerd. We willen stappen maken! 
 
Klederdracht 
De dames van de klederdrachtgroep van Volendam zijn samengebracht met studenten van een 
mode-academie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er uit deze samenwerking mooie ontwerpen 
komen die zowel herkenbaar als draagbaar zijn. De ‘oude’ klederdracht  in een nieuw jasje. Het zou 
fantastisch zijn dit beeld weer op de Dijk terug te zien!  
 
Parkeerverwijssyteem 
Er is een overleg geweest met de gemeente over het Parkeerverwijssyteem. Wij hebben de 
knelpunten aangegeven en verbetersuggesties gedaan. De gemeente pakt dit op tegelijkertijd met de 
renovatie van de Julianaweg.  
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Gedragsregels bezoekers en subsidiemogelijkheden ZZP’ers 
De gemeente wordt in het regionaal MRA (Metropool Regio Amsterdam) vertegenwoordigd door 
Mardiek Voorneveld. In dit gremium zijn ideeën over deelfietsen, kenbaar maken van  gedragsregels 
voor toeristen (filmpjes in bussen en de Marken Express) en de verbinding tussen de verschillende 
hotspots in onze regio zoals de Zaanse Schans, Marken en Edam-Volendam en hierbij niet te blijven 
hangen in de ‘oude’ framing maar ook hedendaagse ontwikkelingen een plek te geven.  
Mardiek zoekt naar een communicatieplatform om in contact te komen met ZZP’ers binnen onze 
gemeente. Er zijn namelijk nog voldoende subsidiemogelijkheden in het kader van duurzaamheid. 
Het zou zonde zijn dit te laten liggen. Het TOP geeft het advies om met de grote opdrachtgevers in 
contact te treden om via hun W’apps de ZZP’ers te bereiken.  
 
Toekomst TOP 
In februari wordt het uitvoeringsprogramma TOP met de gemeente besproken. In dit programma 
worden de op te pakken projecten gepresenteerd. Wij hopen dat de gemeente zich kan vinden in de 
richting die we daarin hebben bepaald. Een onderdeel daarin is uiteraard de financiering van onze 
plannen.  
De gemeente zal ongetwijfeld medefinanciering verlangen van de ondernemers in onze gemeente. 
De reeds toegezegde structurele bijdragen van de Ondernemersverenigingen en de Horecavereniging 
zijn een mooie stap. We zullen ook op zoek moeten naar sponsoring. Dus als u dit leest en ons wilt 
ondersteunen dan horen we dat graag. Het zal de hele gemeente (inwoners en ondernemers) ten 
goede komen! 
 
 
 
 


