
 

 
 
 
Beste Dorpsgenoten, 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en uw Dorpsraad hoopt dat het een Goed jaar voor Twisk 
en de bewoners mag worden! 
 
Kerstboomverbranding 
Allereerst even een kleine terugblik op de gezellige en geslaagde Kerstboomverbranding op 
4 januari georganiseerd door uw Dorpsraad.  
 
Het was de 23ste keer dat het gehouden werd op het land van Vok en Nel Kay! Ondanks de 
wind was de opkomst zeker zo’n 100 kinderen en volwassenen. Waarnemend burgemeester 
Dennis Straat heeft samen met 1 van de kinderen de kerstbomenstapel, onder het toeziend 
oog van de brandweer uit Abbekerk, aangestoken.  
 
Na de verbranding was iedereen welkom in de stal waar warme chocolademelk, glühwein en 
mandarijnen werden uitgedeeld. Daar heeft Piet Ham een mooie speech gegeven en heeft 
de burgemeester de trekking van de lootjes gedaan. Kinderen die namelijk een kerstboom 
hadden ingeleverd hadden daarvoor een lootje gekregen. Al met al een zeer geslaagde 
avond die zelfs de pers heeft gehaald, zie https://dorpsraadtwisk.nl/nieuws/  
 
Wij danken de IJsclub voor het beschikbaar stellen van de materialen en de vrijwilligers voor 
hun inzet.  
Onze speciale dank gaat uit naar Piet en Diane voor de organisatie! 
Hopelijk zal deze mooie traditie volgend jaar weer plaatsvinden! 
 
 

          



 
 
Wat speelt er verder zoal: 
R De eerste bijeenkomst waar uw Dorpsraad naar toe is geweest is: 
 

- de Raadscommissievergadering van 12 januari 2023  
In deze vergadering werd het concept-Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 
besproken. In 2022 is uw Dorpsraad naar meerdere bijeenkomsten hierover geweest. 
Daar hebben wij al jullie eerdere input op de verkeersveiligheid doorgegeven. Dat zijn 
o.a. betere inrichting van de wegen, meer handhaving op snelheidsovertreders, 
oplossingen voor het sluipverkeer etc. Zie daarvoor ook de inventarisatiekaart op 
https://gvvp-medemblik.ireport.royalhaskoningdhv.com/  
 
Tijdens de Raadsvergadering op 12 jan 2023 hebben wij ingesproken. Beloofd is door de 
wethouder dat onze input tezamen met die van de andere insprekers zal meegestuurd 
worden naar de gemeenteraadvergadering op 26 januari a.s.  
Onze inschatting is dat het GVVP daar zal worden aangenomen want de gemeente heeft 
nou eenmaal een beleidskader nodig. Na het akkoord van de gemeenteraad zullen de 
uitvoeringsplannen gemaakt gaan worden, dus werk aan de winkel dit jaar! 
 
Graag horen we jullie ideeën over hoe het verkeer in Twisk veiliger kan. Het liefst met 
oplossingen die voor de gemeente makkelijk uitvoerbaar / goedkoop zijn. De kans is dan 
groter dat het geregeld kan worden. 
 
- Bijeenkomst voor de kernraden op 12 januari 2023 
Op deze bijeenkomst werd door de gemeente en Duurzaam Medemblik een presentatie 
gegeven over de resultaten van 2022. Onderwerpen die voorbij kwamen waren o.a. de 
Energiestrategie, het West-Fries kader, Zon langs de A7, Huis van Warmte, 
energiecoaches etc. De presentatie is te vinden op www.dorpsraadtwisk.nl  
 
 

R Volgende Dorpsraadvergadering 
Op maandag 20 maart 2023 zal de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad gehouden 
worden in het Dorpshuis. We hopen u allen daar te zien! 
 
 
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat dan horen wij het 
graag via info@dorpsraadtwisk.nl of spreek een van ons aan! 
 
Vok Kay, Jan Kroon, Monika Jongert, Rien Wichard, Rémy Smitshuijzen, Marc Hutjes, 
Andries Rempt, Leon de Klonia, Tom Vermeer en Manette Labruyère 
 

 


