Concept Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Twisk d.d. donderdag 10
september 2020
Locatie:

Dorpshuis ‘De nuwe Skoôl’

1. Opening en woord van de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 20:04 en heet iedereen van harte welkom (ong. 30 pers.).
Aanwezig namens de gemeente zijn mevr. Karin Kaag en mevr. Sylvette Ernsting. Er is een afbericht
gekomen van dhr. Rini Wichard.
Het verheugt ons dat we weer bij elkaar kunnen komen, al is het op 1,5 meter. Het is een bijzonder
jaar en een bijzondere locatie zo hier in de gymzaal van het dorpshuis. In Twisk lijkt het er op dat 4
Twiskers corona hebben gehad. Hopelijk worden dat er niet meer want de nasleep bij sommige is
fors. Het blijft oppassen en we hopen dat iedereen op haar/zijn hoede blijft.
Het is precies 1 jaar geleden dat we onze laatste vergadering hadden. De openbare vergadering in
maart 2020 moesten we helaas afblazen vanwege de corona-maatregelen. Het afgelopen jaar heeft
het bestuur echter niet stil gezeten en zijn een aantal zaken gewoon doorgegaan. Daaronder zijn de
recente ontwikkelingen over Airport Lelystad en over de concept- RES-NH. Dhr. Laurent Stokvis heeft
zich in beide onderwerpen verdiept en volgt en reageert op alle ontwikkelingen. Dank daarvoor.
Twee agendapunten wordt toegevoegd. Een punt van de bewoners van de Heem over de spiegel aan
de Dorpsweg en een punt over de bijeenkomsten bij de gemeente over de huisvestiging van
buitenlandse werknemers.
Verder heeft er deze week in de Medemblikker een oproep van de gemeente gestaan over hoe
Twiskers denken over het verruimen van het aantal vierkante meters van een bijgebouw in Twisk. Nu
is dat 60 m2 en dat is minder dan in de omliggende dorpen/kernen. De voorzitter roept iedereen op
om te reageren.
De Open Monumenten Dag in Medemblik gaat vanwege de corona niet door. Wel heeft de gemeente
5 filmpjes gemaakt over monumenten in Medemblik, zie website gemeente. Dhr. Jan Vrugt en dhr.
Pierre Voswijk hebben geholpen.
Gemeld wordt nog dat op 23 september er opnames zullen zijn voor het programma Bed & Breakfast
(1 ½ miljoen kijkers). Theaterkerk Hemels doet namelijk mee. Veel succes voor René en Gerda!
Groot was gisteren de verrassing voor de omwonenden en de Dorpsraad dat er nieuwe lantaarnpalen
op het stukje Hornderweg – Brug Gangwerf werden geplaatst. Niemand was van tevoren op de
hoogte gebracht. Voor de corona was het nog onmogelijk omdat de nieuwe lantaarnpalen niet meer
voorradig waren. We zijn er blij mee en hopen dat ze nu ook geplaatst kunnen worden op de
Zuiderweg/Noorderweg.
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2. Notulen vorige dorpsraadvergadering d.d. 12 sept. 2019 (gepubliceerd in Dorpskrant nov. 2019
en op www.dorpsraadtwisk.nl);
Er zijn geen opmerkingen van de aanwezigen en de notulen worden vastgesteld. Complimenten van
de voorzitter aan de secretaris.
3. Jaarstukken;
De penningmeester licht e.e.a. toe. De belangrijkste cijfers over 2019 zijn als volgt. Inkomsten= €1250
(subsidie van de gemeente), uitgaven=€1370. We zijn dus ong. €100 ingeteerd. Er is ong. €3200 aan
eigen vermogen. De uitgaven waren o.a.: de kerstboomverbranding, de (openbare) vergaderingen, de
website abonnementen, de landelijke vergadering kleine kernen, attenties voor Piet Zee en het gebak
voor de viering van 40 jaar bestaan Dorpsraad. In 2019 hebben we subsidies gekregen voor het
museum en voor de restauratie van de windmolen. De kascommissie heeft zijn werk digitaal gedaan
en is akkoord. Er is een nieuw lid van de Kascommissie nodig. Dhr. John Balvert meldt zich ter plekke
aan, waarvoor dank. De openbare vergadering keurt vervolgens de jaarstukken goed
4. Verslag diverse activiteiten
•
Wapen Museum en lampen. Na veel werk door vrijwilligers zijn het wapen en de verlichting
aan de gevel van het Museum gerestaureerd. Op 5 juni zijn deze onthult door dhr. Harry Nederpelt,
wethouder van Medemblik (zie ook krantenartikel op onze website onder Dorpsraad > Nieuws).
•
Windmolen Bennemeer. De windmolen is zo goed als klaar. Het lange wachten was op het
antwoord op de vraag aan HHNK of er een vergunning nodig was voor het informatiebord. De tekst is
klaar, het bord moet nog gemaakt worden. De officiële opening is hopelijk dit jaar nog. Vraag uit de
zaal is waar het bord komt: op de dam nabij de windmolen bij Wouter Ham.
•
De speciale editie ’75 jaar vrijheid’. Dank wordt uitgesproken door de voorzitter, gevolgd door
applaus voor het maken van de speciale editie. De bedenkers zijn Pierre Voswijk en Jan Vrugt die samen
met Sandra de Wit-Mol en Manette Labruyère de redactie vormden. De Dorpsraad heeft hen een bos
bloemen gegeven. Het is een mooi naslagwerk geworden die aan iedereen in Twisk gratis is bezorgd.
•
Renovatie Dorpshuisplein.
Kort samengevat: Met de gemeente en betrokken belanghebbenden, zoals omwonenden, is gesproken
over herinrichting van het Dorpshuisplein. Dit omdat al jarenlang achterstallig onderhoud eindelijk
door de gemeente moet worden aangepakt. Gewerkt wordt thans aan een tekening. Onder andere en
zo mogelijk gaan de fietsenstalling, de oprit, de parkeerhavens en het trottoir aangepakt worden. Ook
zou het terras beter zichtbaar vanaf de weg moeten worden en zou er een nieuw digitaal
aankondigingsbord en bankjes geplaatst moeten worden. E.e.a. moet nog uitgewerkt worden maar de
wens was dat het nog voor 2021 gerealiseerd wordt. Helaas is de betrokken ambtenaar met pensioen
gegaan en lijkt de boel niet goed overgedragen te zijn. Karin Kaag vertelt dat zij ook weinig ervan af
weet en er nog een nieuwe ambtenaar toegewezen moet worden. Instemming van de zaal is er zeker
voor de aanpak van achterstallig onderhoud. Dit om het hart van Twisk te verbeteren/verfraaien. Wel
heeft een aantal aanwezigen bezwaar tegen o.a. een plexiglas overkapping over de fietsenstalling (wel
nuttig voor de bezoekers en de enige overkapte fietsenstalling in de gemeente), tegen de kap door de
gemeente van twee bomen op gemeentegrond, tegen het concept plan voor het digitaal
aankondigingsbord (niet passend in het beschermd dorpsgezicht) en tegen de aanleg door de
gemeente van twee parkeerhavens naast het museum op privégrond (verpest het aanzien en waarom
niet gewoon op het Coenplein). De vraag wordt gesteld of de voorzitter van de Dorpsraad, nu hij ook
eigenaar is en dus belanghebbende, niet in dit geval 1 van de 2 petten af moet zetten. De Dorpsraad
gaat met die opmerking aan de slag. Ook wordt gevraagd om de tekening en om heroverweging van
sommige onderdelen van de plannen nu er bezwaren zijn. Zodra er een goede tekening gemaakt is zal
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deze gedeeld worden. De secretaris vraagt aan iedereen die suggesties heeft die te sturen naar
info@dorpsraadtwisk.nl
5. Nieuwe website
Zoals iedereen al heeft kunnen lezen is er een nieuwe website: www.dorpsraadtwisk.nl Deze is tijdens
de lockdown live gegaan. Tom Vermeer is de beheerder. Complimenten van de voorzitter aan Tom, Jos
en Manette voor het opzetten. Een duidelijke verbetering. Nu is het aan eenieder om actuele zaken
aan te dragen, dat kan aan info@dorpsraadtwisk.nl Opgemerkt wordt dat vanuit het dorp al positieve
reacties en input is ontvangen, zoals op de actuele lijsten van bedrijven en verenigingen en op de
nieuwsitems. Ook alle recente notulen en agenda’s staan er op.
6. De Maar
Na vele jaren van inzet en werk is vorig week het voorontwerp bestemmingsplan eindelijk
gepubliceerd! Als het goed is zal begin volgend jaar de recreatieve bestemming gewijzigd worden in
een woonbestemming.
7. Spiegel voor de Heem
Door een van de aanwezige bewoners van de Heem wordt uitleg gegeven. De weg die de woningen
aan de Heem ontsluit naar de Dorpsweg heeft een grote dode hoek (door huizen op de straat). De
spiegel die de weggebruikers uit de Heem zicht gaf op het verkeer van de Dorpsweg is weggehaald
tijdens het plaatsen van de nieuwe lantaarnpalen. De bewoners van de Heem hebben al
tientallenmalen de gemeente opgeroepen om de spiegel terug te hangen. Tot op heden geen gehoor
bij de gemeente. De oplossing wordt ook aangedragen. Hang de spiegel aan de paal waar de
bewegwijzering naar de Heem aan hangt. Deze bewegwijzering moet dan verplaatst worden vanuit de
border van de Dorpsweg K46 naar de overkant van de Dorpsweg. Aan de secretaris worden de stukken
gegeven om die (weer) naar de gemeente te sturen.
8. Nieuwe opbouwmedewerker gemeente
Mevr. Sylvette Ernsting stelt zich voor. Zij is sinds januari de nieuwe opbouwmedewerker van de
gemeente Medemblik en heeft o.a. Twisk onder zich. De opbouwmedewerker is de persoon die zich
richt op het sociale aspect en de leefbaarheid in de kernen. Dit doet zij door verbindingen te leggen
tussen verschillende organisaties om zo te zorgen dat de kern beter haar sociale zaken kan regelen.
Voorbeelden kunnen zijn plannen ten bate van de jeugd of ouderen, buurtinitiatieven voor het
vergroten van saamhorigheid in de kern of plannen om problemen op te lossen. Zo is in Andijk door
de buurt een nieuwe ontmoetingsplek gerealiseerd. Geregeld komt mevr. Ernsting in Twisk (o.a. bij de
Toko van Andries Rempt en bij het Dorpshuis). Als er ideeën of plannen zijn kan zij gecontacteerd
worden bij de gemeente. Komende activiteiten zijn 9 oktober de start van de Regenboogweek en begin
november de ‘Week van de eenzaamheid’. Gevraagd wordt of mevr. Ernsting een rol kan spelen t.a.v.
de herinrichting van het Dorpshuisplein, centrum van het dorp. Geantwoord wordt dat er zeker
hierover contact opgenomen kan worden met haar.
9. Update Airport Lelystad
De voorzitter geeft Dhr. Laurent Stokvis het woord. Hij informeert de Dorpsraad vanaf het begin
namens de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland (www.stichtingminderhinder.nl) over de
ontwikkelingen rond de opening van Lelystad Airport (LA). In haar brief van 31 maart 2020 aan de
Tweede Kamer gaf minister C. van Nieuwenhuizen aan dat ingezet wordt op opening van LA in
november 2021 en dat dan ook geen gebruik gemaakt behoeft te worden van laagvliegroutes (zoals
ong. 130 dagen boven Twisk) omdat er hoger kan worden gevlogen.
3

De vraag is wat dit voor Westfriesland betekent. Als de tijdelijke laagvliegroutes komen te vervallen,
waar wordt dan gevlogen? En hoe hoog? Dat is nu nog onbekend. De Stichting zette zich in voor de
bijstelling van de tijdelijke vliegroute en vlieghoogte boven Westfriesland, die tot 2023 zou gelden.
Door het schrappen van deze route is de vraag nu waar de vliegroutes na de herziening van het
luchtruim komen te liggen. De minister spreekt zich hierover nog niet uit. Wel kan uit de ontwerpLuchtvaartnota worden gehaald dat zij inzet op routes, waarbij beperking van geluidsoverlast
prioriteit krijgt tot 6.000 voet (1.828 meter) en daarboven op het terugdringen van de CO2 uitstoot.
Ook wordt voor de kortst mogelijke vliegroute gekozen. De Stichting heeft in haar dit jaar verstuurde
zienswijze (zie de website) o.a. aangegeven dat 6.000 voet t.a.v. geluidshinder niet hoog genoeg is,
vooral daar waar er weinig andere geluidshinder is. Ook heeft de Stichting aangegeven dat bij de
nieuwe routes moet bepaald worden dat vliegtuigen boven het IJsselmeer al op 3.500 meter hoogte
moeten vliegen voordat zij Westfriesland bereiken.
De ontwerp-Luchtvaartnota bevat andere onheilsboodschappen. Groei van de luchtvaart wordt
boven de milieudoelstelling geplaatst. Er lijkt geen maximum meer te zitten aan het aantallen
vliegtuigbewegingen. “Heldere criteria van publiek belang” komen hiervoor in de plaats, maar wat
die zijn is nog niet bekend. Wat blijft er dan over van de toezegging dat 45.000 vliegbewegingen het
maximale aantal voor LA zal zijn? Wordt er ook getornd aan de toezegging dat vanaf LA geen
vrachtverkeer of nachtvluchten zullen plaatsvinden? We weten het nog niet. De grootste
onzekerheid is uiteraard of LA ooit opengaat. Dhr. Laurent Stokvis roept de aanwezigen en de
gemeente op te regelen dat in de regelgeving wordt vastgelegd dat opstijgende vliegtuigen van LA bij
het bereiken van Westfriesland 3.500 meter hebben bereikt en dat er geen vracht- of nachtvluchten
worden toegestaan.
De voorzitter dankt Dhr. Stokvis en applaus van de zaal volgt.
10. Uitbreiding vergunning Thetaterkerk Hemels
De Dorpsraad is uitgenodigd door Theaterkerk Hemels op 23 juni 2020 omdat zij een uitbreiding van
hun vergunning willen gaan indienen. De gemeente had aangegeven dat Theaterkerk Hemels o.a. om
het oordeel van de Dorpsraad moest vragen. Gerda Blom licht toe. De gevraagde vergunning richt
zich o.a. op vaker grotere events zoals huwelijken, vergaderingen, bijeenkomsten en de daarbij
behorende horecavergunning en een terrasvergunning. De Dorpsraad heeft toen opgemerkt dat de
vergadering van Theaterkerk Hemels met de omwonenden afgewacht wordt (op 7 juli jl.). Kort
samengevat, de omwonende hadden geen bezwaar. Er is gesproken over mogelijk parkeeroverlast.
Met de uitleg van Theaterkerk Hemels was men tevreden. De Dorpsraad ondersteunt de aanvraag
gezien de positieve reacties van de omwonenden met de hoop op veel succes en weinig overlast.
11. Kort ander nieuws
- Aardwarmteboringen Lambertschaag/Parallelweg door ECW. Op de vergadering van 12 september
2019 heeft dhr. Vlaar van ECW kort de plannen toegelicht (zie notulen op de website
www.dorpsraadtwisk.nl). Recent was de verbazing groot toen er een advertentie voor een aanvraag
bij de gemeente Hollandse Kroon bekend werd voor een vergunning voor boringen in de gemeente
Medemblik, locatie Lambertschaag/Twisk. De voorzitter heeft gebeld met dhr. Vlaar en die wist te
vertellen dat ECW zich nu eerst richt op boringen in de Wieringenmeer.
- Woningbouw. Sinds de vorige keer is er niets meer bekend geworden over de plannen om 10
woningen te bouwen in Twisk. Het lijkt door onderbezetting bij de gemeente tot op heden stil te
hebben gelegen.
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- Verontreinigd afval (met chroom6) op HVC Middenmeer. Monika ligt toe. Uit de pers van de Provincie
is gebleken dat zij voornemens is om toe te staan dat verontreinigd afval (o.a. met chroom6) mag
gestort worden bij HVC in Middenmeer. Dat is over de dijk en dus heel dichtbij en in potentie heel
schadelijk voor omwonenden en ons. Op de site van de Provincie kan je protesteren, doe dat vooral.
Monika en Pieter de Ruiter gaan het verder op de voet volgen.
- Huisvestiging buitenlandse werknemers. Monika en Vok zijn vorige week geweest naar een
bijeenkomst van de gemeente over de urgente vraag waar de buitenlandse werknemers gevestigd
moeten worden. Bedrijven in Medemblik huren ze veel en vaak in. Het zijn bijv. Polen, Roemenen,
Tsjechen en Oekraïners. Per Kern zoekt de gemeente ruimte voor 60 personen en Medemblik is bezig
beleid te maken. Vok en Monika hebben daar meteen aangegeven dat de bedrijven die buitenlandse
werknemers inhuren ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook moet de gemeente
goed letten op de grote van de kern en op de reisafstand die de werknemers moeten gaan afleggen
(dus dicht bij de werkgever). Wordt vervolgd.
- Enquête 15 jaar Agriport. De voorzitter is gebeld door Agriport om mee te doen aan een enquête
over 15 jaar Agriport. Opgemerkt heeft hij o.a. dat Agriport de ontsluiting beter moet aanpakken.
Veel problemen in de spits bij de stoplichten op de Dijkweg (N239).
- Journalist/fotograaf in Twisk. Vorige week heeft een journalist gesproken met een aantal Twiskers
over Twisk (o.a. van Twisca en Theaterkerk Hemels). Een fotograaf heeft foto’s gemaakt. Binnenkort,
waarschijnlijk oktober, staat het artikel in het Tijdschrift Hollandse Glorie.
- Fietsroute. Twisk heeft er een nieuwe fietsroute bij. Nu staan we nog beter op de kaart.
12. Rondvraag
• Gevraagd wordt door de Heem of er al een datum bekend is voor een volgend gesprek met de
ambtenaren van verkeer. Dat is niet bekend.
• Gevraagd wordt naar het beleid voor zonnepanelen op het dak. Verwezen wordt naar de
Welstandnota. Toegevoegd wordt dat een boer aan de Bennemeersweg op zijn dak geen
zonnepanelen mocht ondanks dat ze volgens de Welstandsnota goed waren. Het mocht niet omdat
Liander en het netwerk al de extra capaciteit van zonnepanelen niet aan kan. Ongeloof volgt.
• Pieter de Ruiter licht kort de stand van zaken van de concept-RES toe (duurzaamheid/van het gas
af). De gemeente lijkt geen windmolens op land te willen. Wel is Andijk tegen de plannen van de
gemeente. Zonnepanelen hebben de voorkeur van de gemeente. Maar de Provincie heeft haar
eigen plannen en dus is de wens van de gemeente Medemblik mogelijk niet
haalbaar/ondergeschikt. Wordt vervolgd.
• Opgeroepen wordt aan alle hondeneigenaren zakjes te gebruiken. Te veel poep op de Hornderweg.
Graag ook actie van de Dorpsraad bij de gemeente voor een hondenpoepzakjespaal aldaar.
• Karin Kaag meldt dat binnenkort de Nieuwsbrief Leefbaarheid weer op de website zal staan.
• Gevraagd wordt om actie omdat het prachtige gebouw van het voormalige café het Zwarte Paard
(tegenover Twiskerslot) aan het vervallen is. Toegelicht wordt dat de gemeente op de hoogte is. Zij
kunnen echter minder doen omdat het particulier terrein is. Suggesties voor nieuwe
bestemmingen, zoals woningen of museum, volgen.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst na een jaar zonder vergaderingen. Pittige discussies
zijn er geweest maar dat kan. Dit alles om een mooi en leefbaar dorp te behouden. Blijf gezond en
pas op elkaar.
Sluiting 22:20
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