
 

 
 
 

 
 

 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Het is nog een kleine maand en dan is de zomervakantie alweer aangebroken!  
Niet lang daarna is er weer de algemene openbare ledenvergadering van de Dorpsraad Twisk in het Dorpshuis. 
Dus bij deze alvast voor uw agenda: 
 

UITNODIGING! 
 

De Dorpsraad Twisk nodigt u uit voor de Jaarvergadering 
 

  Wanneer:  Maandag 12 september 2022 
  Locatie:   het Dorpshuis 
  Aanvang:  20:00 uur 
 

Graag zien we u allen daar!  
Als u onderwerpen voor de agenda heeft dan horen wij het graag via ons e-mailadres  info@dorpsraadtwisk.nl 
of bel Vok Kay (0227-541604) of Manette Labruyère (06-53367785). De agenda zal ook gedeeld worden op 
www.dorpsraadtwisk.nl  
 
Wat speelt er zoal: 

è Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
In de Dorpskrant van april is al vermeld dat op 29 maart jl. er voor de Dorpsraden de eerste bijeenkomst was in 
het gemeentehuis over het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Het GVVP is bedoeld als 
basis en om richting te geven aan de hele gemeente voor de komende jaren (4-6 jaar). Op onze website onder 
Nieuws 2022 staan de presentatie en de notulen van die bijeenkomst.  
 
Op 24 mei jl. was de tweede bijeenkomst. Daar heeft uw Dorpsraad o.a. input geleverd op de uitwerkingen van 
de eerste bijeenkomst en op de plannen van hoe de wegen in de gemeente er uit moeten gaan zien.  
De Dorpsraad heeft daarnaast duidelijk aangegeven dat het beleid uit het GVVP niet zomaar 1 op 1 overal in de 
gemeente ingevoerd kan worden. Het beleid moet uitzonderingsmogelijkheden hebben. 
In Twisk met haar beschermd dorpsgezicht kan je namelijk niet hetzelfde uniforme straatbeeld invoeren als in 
een moderne geasfalteerde brede woonwijkstraat.  
 
Verder heeft de Dorpsraad wederom die punten aangekaart waarmee de verkeersveiligheid in Twisk en nabije 
omgeving vergroot moet worden. Een van de aanwezige gemeenteambtenaren was daar erg geïnteresseerd in. 
Op verzoek is e.e.a. nagezonden inclusief de brief die wij ingediend hebben over de verkeersafwikkeling van de 
N239/A7 en van de N239/Agriport wat leidt tot o.a. sluipverkeer in Twisk. Op onze uitnodiging is de betrokken 
ambtenaar ook daags daarna door Twisk gereden om zelf de situatie hier te bekijken. De Dorpsraad zal dit 
onderwerp nauwgezet blijven volgen.  



 

 
 

è Enquête Speelruimteplan 
De gemeente is bezig met een nieuw speelruimteplan. Dit plan gaat over bewegen, ontmoeten en spelen in de 
buitenruimte. Hiermee wil de gemeente zorgen voor voldoende gezonde en beweegvriendelijke ruimte voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. De gemeente vraagt haar bewoners om mee te denken en dat kan tot en 
met 10 juli a.s. via https://www.medemblik.nl/over-medemblik/speelruimteplan-denk-mee  
 

è Coalitieakkoord 
Op 16 juni werd bekend dat het nieuwe coalitieakkoord gemeente Medemblik bijna rond is. Zoals we al wisten is 
het geen vrolijk nieuws. De gemeente zit te krap bij kas waardoor er weinig mogelijk zal zijn. Het concept-
coalitieakkoord is te vinden op https://www.medemblik.nl/raad-en-bestuur/coalitieakkoord  

 
 

Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat dan horen wij het graag via 
info@dorpsraadtwisk.nl 
 
Uw Dorpsraad: Vok Kay, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert, Rien Wichard, Piet Ham, Marc 
Hutjes, Andries Rempt, Tom Vermeer, Jan Kroon, Leon de Klonia en Manette Labruyère 
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