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“Wie is wie in de Dorpsraad” 

In de vorige Dorpskranten zijn al drie van onze bestuursleden aan het woord geweest. Nu het woord 
aan onze penningmeester, Jos Beers! 

“ Tja, of ik een stukje over mijzelf wil schrijven als lid van de Dorpsraad. Vooruit dan maar. Mijn naam 
is Jos Beers en ik recreëer al bijna 3 decennia permanent ‘op’ De Maar. Eerst als gezin en nu samen met 
Monica. De keuze om toen van Hoorn naar Twisk te verhuizen was niet moeilijk. Een mooi dorp, ruime 
woning en een grote tuin. In de loop der jaren hebben we de woning en de tuin flink onder handen 
genomen en hebben we, naast onze honden, gezelschap gehad van allerlei kleinvee. Momenteel wordt 
onze wei beheerd door onze schapen Bep en Toos en een koppel kippen onder leiding van Nelis en 
Macho. Zelf werk ik bij de gemeente Hoorn als formatiecontroller HR en Monica is uitvaartondernemer. 
Verder doe ik graag stamboomonderzoek en klus ik geregeld in onze oude woning (1890) in Zweden. 

Toen wij in 1993 in Twisk kwamen wonen, hoefden wij ons zeker niet te vervelen. De kinderen gingen 
hier naar school en werden lid van o.a. de fanfare, de voetbalvereniging en de schaakclub. Monica werd 
lid van Vrouwen van Nu en ik van de Dorpsraad, Twisca, de Bonte Piet en later de gemeenteraad van 
Noorder-Koggenland. In die periode kwamen de waterberging, het ‘rondje’ van Twisk en de 
woninglocatie Fostedina tot stand. De legalisering van de permanente bewoning van De Maar helaas 
niet. Sinds 2015 echter, maak ik weer deel uit van een werkgroep die samen met de gemeente bezig is 
om de bestemming van De Maar in overeenstemming te brengen met het jarenlange gebruik als 
reguliere woonwijk. De gemeenteraad is vorig jaar unaniem akkoord gegaan met het schrappen van 
de recreatieve bestemming.  Wellicht dat we aan het einde van dit jaar het lange proces hierover 
positief kunnen afsluiten. 

Binnen de dorpsraad hield ik mij destijds al bezig met de cijfertjes en waren wij in de jaren ’90 bezig 
met het behoud van het dorpshuis en de bibliotheek, de herinrichting van het Coenplein en het opstellen 
van een verkeersveiligheidsplan. De verhouding tussen Dorpsraad en gemeente was toen anders; er 
was meer afstand. Nu proberen we veelal samen met de gemeente een aantal zaken voor ons dorp te 
realiseren, zoals bijvoorbeeld de kernvisie voor Twisk, de inrichting van de 30 kilometerzone of de 
passende verlichting aan de Dorpsweg.  

De betrokkenheid van onze bewoners bij al deze onderwerpen is heel belangrijk. De Dorpsraad is de 
intermediair tussen gemeente en bewoners en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. Het is 
van essentieel belang om te weten hoe onze bewoners over Twisk denken, nu en in de toekomst. Dus 
wil je meedenken over de leefbaarheid van ons dorp, schroom niet en neem contact met ons op. Ik ben 
de contactpersoon voor De Maar en Fostedina. Je kan mij altijd bellen (0227—545890) of mailen 
(info@dorpsraadtwisk.nl).  

Vriendelijke groet, Jos Beers” 

Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat, spreek uw wijkcoördinator aan 
of stuur een e-mail naar: info@dorpsraadtwisk.nl 

 
Uw Dorpsraad: Vok Kay, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert,  
Rini Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt en Manette Labruyère 


