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Beste Dorpsgenoten, 
 
Allereerst onze FELICITATIES voor onze eigen basisschool DE KLAVERWOID!  
De Klaverwoid bestaat 40 jaar!!!  
 

     
 
Veel Twiskers hebben er op school gezeten en na 40 jaar gaat de school met haar 85 
leerlingen met volle kracht vooruit! Afgelopen 14 februari heeft de school het samen met de 
leerlingen gevierd in het Dorpshuis met als afsluiter een voorstelling voor de ouders!  
 
De Dorpsraad is blij met de school en hoopt op nog 40 jaar erbij! Zonder onze basisschool, 
heel veel minder leefbaarheid in onze lint! 
 

   
(foto’s Henk-Jan Visser) 
 
Wat speelt er verder zoal: 
R Werkoverleg 1 februari over het aanpakken van de N240 / beperken overlast agrarisch 
verkeer. 
Dit werkoverleg vond plaats in Opperdoes waar onder andere de Dorpsraad Opperdoes, 
LTO, de gemeente, de Provincie en de Dorpsraad Twisk bij waren. Het aanpakken van de 
N240 om zo de overlast van agrarisch verkeer te verkleinen speelt al vele jaren. De plannen 
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die er nu liggen lijken de goede kant op te gaan. Een kaartje werd getoond met daarin onder 
andere een parallelweg langs de N240 op het stuk tussen de Almereweg en de N239 voor 
fietsers en agrarisch verkeer en een doorsteek door de dijk voor het agrarisch verkeer. Ook 
zijn er plannen om de fietskruising Oosteinde/Markerwaardweg aan te pakken. Verder was 
het goed te horen dat er is geluisterd naar de roep van de Dorpsraad Twisk om het kruispunt 
bij Hartog aan te pakken. Plannen daarvoor zijn besproken. We blijven het in de gaten 
houden. 
 
R Vergadering (online) over de vergunningaanvraag voor de Afvalstortlocatie achter de 
dijk 
Deze bijeenkomst was voor de omwonenden en betrokkenen bij de stortlocatie aan de 
Koggenrandweg. De vergunning is aangevraagd voor het verplaatsen van een aantal 
recyclingactiviteiten en de aanleg van een nieuw stortplek. De nieuwe stortplek zou nodig 
zijn omdat de oude vol raakt. Dit omdat vanuit bijna geheel Noord-Holland hier het afval 
wordt gestort en verwerkt. Naast de nieuwe locatie wil men de oude met grond bedekken 
en er komen nieuwe puinbreek installaties. De plannen betekenen dat een deel voor de 
omringdijk en dus in het zicht zal komen. De verwachting is dat de Omgevingsdienst in het 
voorjaar eerst een ontwerpbeschikking publiceert. Daarop kunnen zienswijzen ingediend 
worden. Als alles volgens planning verloopt, hoopt Afvalzorg dat de vergunning na de zomer 
definitief wordt en in 2024 gestart kan worden met de aanleg van het eerste deel van het 
compartiment. In 2025 zou dit compartiment dan in gebruik genomen gaan worden. We 
houden het in de gaten maar horen ook graag uw mening! 
 
R Beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland 
Op 12 januari 2023 was er weer een bijeenkomst over het Beleidskader wind- en zonne-
energie Westfriesland. Inmiddels ligt dit beleidskader ter inzage op het gemeentehuis in 
Wognum. Ook is digitaal in te zien (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-
43689.html). Tot 16 maart 2023 kan er een reactie gegeven worden op het stuk. Wij horen 
graag uw mening of u kunt het sturen naar duurzaam@medemblik.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! De agenda volgt nog op 
onze website www.dorpsraadtwisk.nl  
 
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 
 

 


