Concept Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Twisk d.d. donderdag 12 september 2019
Locatie:

Dorpshuis ‘De Nuwe Skoôl’

- Opening en woord van de Voorzitter;
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 en heet iedereen van harte welkom (ong. 40 pers.). Aanwezig
namens de gemeente zijn mevr. Karin Kaag, mevr. Sigrid van der Valk en wethouder dhr. Harry Nederpelt. Ook
aanwezig als toehoorder is dhr. Laurens Vlaar van ECW Netwerk B.V. (ECW). Er is een afbericht gekomen van
mevr. Monique Wijdenes-Wagemaker en dhr. Marc Hutjes.
Er wordt taart uitgedeeld om te vieren dat de Dorpsraad Twisk 40 jaar bestaat! De voorzitter vertelt dat op 23
juli 1979 de Dorpsraad is opgericht door de dhr. Cornelis Visser, dhr. Klaas Leegwater,
dhr. Pieter Jongert, mevr. Elvira van Seters-Banen en dhr. Dirk Wagemaker. Onze
Dorpsraad was een van de eerste dorpsraden. 40 jaar later heeft de Dorpsraad nog
steeds een belangrijke functie in een gemeente die vier keer zo groot is. Er volgt een
hartelijk applaus voor de aanwezige dhr. Klaas Leegwater en dhr. Dirk Wagemaker.
Aan hen wordt een bloemetje uitgedeeld. Dhr. Wagemaker complimenteert het
huidige bestuur. Gemeld wordt dat het gebak gemaakt is door Saskia en Ruud de
Haan van theetuin ‘Thee bij de Haan’ op de Dorpsweg, applaus volgt.
De voorzitter vervolgt met het bedanken van de gemeente en alle bewoners van Twisk voor hun bijdrage aan
het beeld van Gijs de Gans. Gemeld wordt voorts door de voorzitter dat uit onderzoek is gebleken dat door het
baggeren de waterkwaliteit van de dorpssloot omhoog is gegaan. De nieuwe straatlampen zijn geplaatst in het
beschermd dorpsgezicht gebied (tot nr. 30). Mogelijk dat de rest volgt maar pas nadat het
Hoogheemraadschap die weggedeeltes heeft overgedragen aan de gemeente. De Hornderweg is opnieuw
bestraat. De reparaties aan het molentje op de Bennemeersweg zijn aardig op weg. Over de verandering van
de woonbestemming van De Maar, zal binnenkort duidelijkheid komen. Er is geen nieuws over de plannen van
de gemeente voor de nieuwe woningbouw. De verbeteringen aan het Dorpshuisplein staan nog steeds op de
agenda van de gemeente. Het Twiscamuseum is geopend en Twisca is thans bezig om o.a. de fondsen te
werven. Daarnaast wordt ook gezocht naar fondsen voor de restauratie van het wapen aan de voorkant van
het museum. Verder legt de voorzitter uit dat op de tafels presentielijsten liggen. Teken ze als je lid wilt zijn
van de vereniging Dorpsraad Twisk.
- Presentatie Duurzaamheidsbeleid, inzicht in internationale, nationale en lokale klimaat-doelstellingen. En
wat kunnen we zelf doen.” door wethouder dhr. Harry Nederpelt en mevr. Sigrid van der Valk van de
gemeente Medemblik “
Wethouder Harry Nederpelt start met het feliciteren van de Dorpsraad met hun 40 jarige bestaan. Hij vertelt
dat deze Dorpsraad met kop boven de andere dorpsraden uitsteekt en ook altijd goed gefunctioneerd heeft.
We hebben een sterke stem door het grote aantal betrokken bewoners. Hij en mevr. Karin Kaag overhandigen
namens de gemeente een presentje aan alle bestuurders. Dank van de voorzitter en applaus volgt.
Een samenvatting (de presentatie komt ook op de website www.dorpsraadtwisk.nl):
Afgelopen zomer is het nationale hitterecord verbroken. De aarde warmt op door de broeikasuitstoot en als
we zo doorgaan wordt ze onleefbaar. Samen zal het aangepakt moeten worden. Het Klimaatakkoord van Parijs
bepaalt dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet blijven (thans 1% gestegen). Ook is bepaald
dat in 2030 er 49 % CO2 reductie moet zijn t.o.v. 1990 en dat we in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat in
2030 er op land 35 Twh aan hernieuwbare energieopwekking moet plaatsvinden. Verder betekent het
Klimaatakkoord dat in 2050 alle 18.000 woningen in de gemeente van het aardgas af zijn. Het Rijk heeft
Nederland in 30 energieregio’s verdeeld waarvan West-Friesland met de kop van Noord-Holland en NoordKennemerland de energieregio NHN vormt. Met de Regionale Energie Strategie (RES) gaat deze regio NHN een
aanbod doen aan het Rijk (juni 2020) om bij te dragen aan de doelstellingen. Op de agenda van de gemeente
staat ook de Transitievisie Warmte (2021). Dat beschrijft hoe en welke wijken voor 2030 van het gas af moeten
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zijn. Voor nu is de boodschap aan de inwoners: isoleer en verduurzaam je woning met no-regret maatregelen.
Zie ook de gemeentelijke duurzaamheidskranten.
Verder hebben deze zomer alle gemeentes in West-Friesland een pact gesloten en de Westfries
Energiekompas (uitvoeringsprogramma) opgesteld. In kaart zijn gebracht de gebruikers van energie, de
hoeveelheden, het aanbod van duurzame- en niet-duurzame energie en hoe in 2040 te komen tot 35%
reductie van de vraag en tot 100% aanbod van duurzame energie.
Huidige totale energievraag in West-Friesland is 4,8 TWH. Er moet in 2040 daarop dus 35% daarop bespaard
zijn. Ter vergelijking het gaat om: 121 zonneparken zoals in Andijk Zuid of 70 windparken zoals in ZwaagdijkOost. West-Friesland zit op een hotspot voor geothermie (bronnen van 80 à 90 graden). Actieve deelname is
belangrijk in deze transitie. Hiervoor organiseert de gemeente energietafels voor stakeholders, maar ook voor
onze inwoners en dorpsraden.
Wat doet gemeente Medemblik: Er is een inloopspreekuur voor al uw vragen. Er is een ‘Programma Duurzaam
Medemblik’ opgesteld. Voor beide, zie de website van Medemblik. Kort besproken worden de aanpak 80-jaren
woningen, collectieve inkoop, gasloos bouwen, subsidie van het aardgas af (geen grote pot), het ‘Duurzaam
Bouwloket’, de ‘Energie Battle’, ondernemers verbinden, circulair inkopen, verduurzamen gemeentehuis,
verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Wat doet het Rijk vandaag: investeringssubsidie voor duurzame
energie, warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels en kachels, Btw-teruggave zonnepanelen, verlaagd
Btw-tarief arbeid bij isolatie maat- regelen, energiebesparingslening. Zie ook www.duurzaambouwloket.nl Wat
kunt u doen: Energie besparen door isoleren woning, energie opwekken door plaatsing zonnepanelen. Zie voor
besparingstips www.milieucentraal.nl.
Vragen: wat is geothermie en wat vindt de gemeenteraad van de plannen van ECW? Op dit moment, vertelt
dhr. Nederpelt, heeft de gemeenteraad er nog niet over geoordeeld. Hij vertelt dat het al wel wordt toegepast
in Andijk. Gevraagd wordt of ook de bewoners van Twisk kunnen aansluiten op de ECW plannen: dat is nu nog
onduidelijk. Gevraagd wordt naar de gem. kosten voor een bewoner om van het gas af te komen: dat is
onduidelijk. Gevraagd wordt op welke termijn de gaswet wordt aangepast. Daarin staan nu nog allerlei
beperkende verboden. Ook gevraagd wordt wie gaat bepalen welke bewoners wel of niet gebruik mogen
maken van warmtepompen en/of geothermie boringen door bedrijven en wat er gebeurd als er een bedrijf
komt wat heel veel energie wil gaan afnemen. Dhr. Nederpelt verwijst naar het Rijk dat daarvoor de
regelgeving moet gaan wijzigen/maken. Gevraagd wordt naar de garantie dat de aarde, na uitvoering van het
Klimaatakkoord van Parijs, niet meer opwarmt. Gevraagd wordt of er meer windmolens komen want daar is de
vraagsteller niet voor. Dat is onduidelijk. Draagvlak bij de bewoners is belangrijk en bewoners kunnen zelf ook
daar in mee denken. Aangehaald wordt een nieuw LTO onderzoek waaruit zou blijken dat nieuwe kleine
windmolens veel efficiënter zijn. Gevraagd wordt wanneer en hoe de inwoners/dorpsraden kunnen
participeren in het maken van de gemeentelijke plannen en voorstellen. Verwezen wordt naar een nog te
verschijnen website van de gemeente. Voorts wordt gevraagd naar wat Medemblik vindt van het plan dat het
Amsterdamse afval naar HVC komt. Geantwoord wordt dat de 49 betrokken gemeentes daarover stemmen en
dat de stem van Medemblik dus klein is. De voorzitter dankt om 21:20 de sprekers, applaus volgt.
- Notulen vorige dorpsraadvergadering d.d. 14 maart 2019
De notulen zijn gepubliceerd in de Dorpskrant van april 2019. Nadien zijn ze gewijzigd op twee onderwerpen.
Input kwam er van dhr. Stokvis t.a.v. zijn presentatie (wijziging notatie hoogte vluchten) en van mevr. Monika
Jongert over haar onderwerp vuurwerk (weghalen beschrijving waar gemeente mee bezig zou zijn). De
gewijzigde notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
- Bestuurszaken/Nieuwe statuten d.d. 14-08-2019
De secretaris meldt dat de Dorpsraad sinds 14 augustus 2019 nieuwe statuten heeft en ligt kort de
belangrijkste wijzigingen toe. Dank van de voorzitter voor de werkzaamheden van de secretaris, applaus volgt.
- Presentatie door Stichting Twisca over het nieuwe museum
Dhr. Boelis, voorzitter van Twisca, heeft het woord. Hij legt kort de geschiedenis van Twisca uit. Hij vertelt dat,
nadat de Nederlands Hervormde Kerk de kerk had verkocht, Twisca nu een nieuwe ruimte heeft gevonden in
het oude gemeentehuis. Dit dankzij Vok en Nel Kay. Op 7 juli 2019 vond de opening van het nieuwe museum
plaats. Twisca is nu met een hele grote groep mensen bezig om de financiering rond te krijgen. Er is €300.000
nodig. Ze zijn bezig met subsidies van de gemeente, fondsen van bedrijven en t.z.t. zal ook aan de bewoners
van Twisk een bijdrage gevraagd worden. Bijvoorbeeld door uitgifte van een obligatielening.
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- Ingekomen stukken, verslag activiteiten en overige zaken
De secretaris meldt dat er van een inwoner een e-mail is binnengekomen met een klacht over de loslopende
honden en achtergelaten hondenpoep op het Hornderpad en over het verboden gebruik van het Hornderpad
door brommers en motorvoertuigen. De klacht is door de Dorpsraad aangekaart bij de gemeente. Het gevolg is
dat de gemeente al zijn handhavers heeft laten posten. Verder is er van een inwoner een instemmende e-mail
ontvangen. Dit n.a.v. de bespreking in de vorige vergadering van de aanvraag door de Dorpsraad bij de
gemeente van verkeersborden ‘verboden voor vrachtverkeer tenzij bestemmingsverkeer’ aan alle
toegangswegen van Twisk. De laatste stand van zaken is dat de gemeente een onderzoek wil gaan uitvoeren
naar de verkeersveiligheid. Voorts wordt gemeld dat er een nieuwe welstandsnota van de gemeente is en dat
de dorpsraden van de gemeente binnenkort weer in gesprek gaan met de gemeente.
- Verkeersoverlast Zuiderweg
Mevr. Monika Jongert uit haar zorgen over de verkeersoverlast op de Zuiderweg. Er zou teveel sluipverkeer uit
de omliggende gemeentes over de Zuiderweg gaan. Dat zou minder moeten worden net zoals de snelheid van
sommige bestuurders. Mevr. Monika Jongert zou al in gesprek zijn met de gemeente en twee heren willen zich
aansluiten. Opgemerkt wordt dat er thans al wordt gesproken met de gemeente over de verkeersveiligheid en
dat alle toegangswegen naar Twisk zijn meegenomen, waaronder de Zuiderweg.
- Vaarsloot Zuiderweg
De voorzitter meldt dat er wellicht plannen zullen komen vanuit de gemeente om de duiker bij de Zuiderweg
in de dorpssloot te openen zodat er een vaardoorgang komt. Het is thans nog toekomstmuziek en er zijn nog
geen fondsen. Het zou in de praktijk alleen bevaarbaar kunnen zijn voor kleine (platbodem)bootjes. Immers de
dorpssloot is goed gebaggerd maar niet bevaarbaar voor diepliggende of grote/brede boten. De dorpssloot is
op vele plekken te smal. Er zullen dus geen Giethoornse praktijken ontstaan. Als er meer bekend wordt, zal dit
gedeeld worden.
- Rondvraag.
- Gevraagd wordt waarom er een zomerschouw is want daardoor worden nesten vernietigd. Opgemerkt wordt
dat het Hoogheemraadschap dat doet zodat de aanvoer en afvoer van het water goed is. Zonder zomerschouw
groeit het riet de sloten dicht.
- Gevraagd wordt hoe nieuwe- en oude bewoners elkaar beter kunnen ontmoeten. Geantwoord wordt dat het
nieuwe Dorpshuisbestuur er mee bezig is. De nieuwe voorzitter van het Dorpshuis beaamt dat. Voorts vertelt
hij dat er op 11 oktober a.s. er een bijeenkomst is voor alle verenigingen waar o.a. de plannen van het nieuwe
bestuur bekend worden gemaakt. Voorts meldt de voorzitter van de Dorpsraad dat er een initiatief is gekomen
van het Dorpshuis, de Dorpskrant en de Dorpsraad om nieuwe bewoners te verwelkomen. Het is een map met
informatie over Twisk, haar verenigingen en over activiteiten. De wijkcoördinatoren zullen deze gaan uitdelen.
In oktober wordt waarschijnlijk e.e.a. meer concreet.
- Theaterkerk Hemels meldt dat de kerk vroeger vier uit 1696 gebrandschilderde kerkramen had. Die
kerkramen zijn in het verleden weggehaald en liggen nu in het depot. De theaterkerk is aan het onderzoeken
of de 4 ramen terug gehaald, gerestaureerd en teruggeplaatst kunnen worden. Er wordt ook onderzocht of er
gebruik gemaakt kan worden van subsidies en/of dat bewoners een bijdrage kunnen leveren. De zaal is
enthousiast.
- Recent heeft er een artikel in het Westfries dagblad gestaan over de plannen van ECW om naar aardwarmte
te gaan boren op de hoogte van de Parallelweg. Dit om te onderzoeken of de gasput rendabel is voor
aardwarmtewinning. Dhr. Vlaar van ECW geeft een korte toelichting. In het verleden is op de plek al geboord.
De heer Vlaar gaat kijken naar een mogelijke rondleiding op de plek. Verder legt de heer Vlaar uit dat er voor
het plan veel belangstelling is van gemeentes en provincie. Dit omdat het valt onder de duurzame energie
winning. Er komt ook een gebouw te staan. Kan het ook voor Twisk gebruikt worden? Dhr. Vlaar legt uit dat
het financieel en technisch lastig zal zijn. Gevraagd wordt of ECW ook elektriciteit opwekt. Ja, maar dat gaat
terug naar de pompen. Als er ontwikkelingen zijn dan is het mogelijk dat dhr. Vlaar nader uitleg komt geven op
de volgende vergadering.
- Gevraagd wordt hoe de bekendheid van het dorp vergroot kan worden. De voorzitter legt uit dat Twisk, een
verborgen pareltje, nooit Giethoornse praktijken moet hebben. Maar we doen het niet slecht, kijk naar bijv.
het museum van Twisca, de Toko Twisk, de theetuinen, AmuSant en de Open Monumentendag.
De voorzitter dankt iedereen voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22:10.
De volgende vergadering is op 26 maart 2020. Tot dan!

3-3

