NOTULEN Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Twisk
d.d. 10 maart 2022
Dorpshuis ‘De Nuwe Skoôl’
1. Opening en woord van de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet iedereen van harte welkom (ong. 40 pers.). De

voorzitter spreekt uit dat hij blij is deze vergadering weer in het Dorpshuis te kunnen houden en zovelen
te zien. Een speciaal welkom voor mevr. Kaag van de gemeente en dhr. Roy van Oosteroom en Alex
Driessen van het bedrijf Delta Fiber Nederland.
De voorzitter merkt op dat vandaag helaas de laatste vergadering is waar Jos Beers als penningmeester

achter de tafel zit. Jan Kroon is bereid gevonden om hem als penningmeester op te volgen. Applaus volgt
voor Jos en Jan.

De voorzitter vervolgt met dat Corona op alle fronten heeft huisgehouden. Op de gezondheid van velen

in het dorp, helaas soms ook met fatale afloop. Ook heeft Corona soms families en vrienden opgesplitst
in een pro- en contrakamp voor wat betreft het nut van de maatregelen en van vaccineren. Corona heeft
daarnaast ook een flinke tik uitgedeeld aan de Verenigingen in Twisk, voor wat betreft de financiën maar

ook voor wat betreft het ledenaantal. We hopen dat Corona nu milder en milder zal worden al weten we
niet wat nieuwe varianten ons brengen.

Nog niet zo lang geleden hebben we met een speciaal tijdschrift voor iedereen in Twisk 75 jaar vrijheid
gevierd. Helaas zien we nu in Oekraïne dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Verschrikkelijk wat daar

gebeurt. Gelukkig wordt er veel hulp georganiseerd, ook in Twisk. Inzamelingen voor hulpgoederen
vinden al plaats op school en door bewoners. Ook is net bekend geworden dat Berakha, in haar pand
aan de Dorpsweg 171 onderdak zal bieden aan 12 Oekraïense vluchtelingen. Klaas Groot is gevraagd om
straks een korte uitleg te geven.

Allereerst nu het woord aan de heren van Delta Fiber Netwerk B.V. Zij hebben de Dorpsraad gevraagd

om hier te mogen spreken. De Dorpsraad heeft geen oordeel/mening over Delta Fiber Netwerk en haar
aangeboden diensten. Wij geven hen hier enkel de gelegenheid om jullie toe te spreken.

2. Externe Spreker: Delta Fiber Netwerk

De heren Roy van Oosteroom en Alex Driessen geven een uitleg over hun bedrijf/plannen voor glasvezel
in Twisk (1h15).

3. Financiën door Jos Beers

Op tafel ligt de Jaarrekening 2021 en begroting 2022. Jos licht deze toe. De enige inkomsten in 2021

was de subsidie van de gemeente van €1266. De afgelopen jaren is deze subsidie helaas gedaald. Het
eigen vermogen staat op €4100. Vorig jaar hadden we te maken met corona en daardoor zijn vele
bijeenkomsten niet door gegaan. Ook vele ‘normale’ terugkerende uitgaven vielen daardoor weg. De
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uitgaven die gedaan zijn (€827) waren o.a. aan abonnementen, de website, de Dorpskrant, bank- en
administratiekosten en de ledenvergadering vorig jaar september in het Dorpshuis. Het saldo wat over
is van het project restauratie van de molen (€781) zal aangewend worden voor het onderhoud en voor

een mogelijke opening. Jos vraagt of er vragen zijn. Die zijn er niet. De kascommissie verklaard akkoord
te zijn. De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 wordt vervolgens door stemming door de ALV
goedgekeurd. Ook wordt decharge verleent aan de penningmeester. Na uitvraag meldt Rob zich aan voor
de kascommissie die daarmee voor de aanstaande controle uit Remy en Rob zal bestaan.

Afscheid Jos Beers: de voorzitter neemt het woord en zet Jos in het zonnetje. Zeer lang ben je actief

geweest voor Twisk, voor De Maar, meest recentelijk bij de bestemmingswijziging, en voor verschillende

Verenigingen. Je bent raadslid geweest voor de toenmalige gemeente Koggenland en bent zeker sinds
2013 - de herstart van de Dorpsraad - bestuurder van de Dorpsraad geweest. Altijd was je een warm
pleitbezorger voor de Dorpsraad. Daarin wist je op een rustige en kalme manier verhitte discussies weer

tot bedaren te brengen. Je wist goed wat wel en niet door de Dorpsraad gedaan kon worden, was altijd
bereid voor overleg en je bracht een flinke dosis humor in de Dorpsraad. Samen met Pierre Voswijk heb

je een boek uitgebracht over de historie van Twiskerland, ben je bij talloze projecten betrokken geweest,
bijv. bij de kernvisie en bij de speciale editie 75 jaar Vrijheid. Onze dank is groot voor al wat je betekend
hebt voor Twisk en de Dorpsraad. We gaan je missen maar wensen je ook heel veel geluk in het Noorden.

Aangeboden wordt een grote bos bloemen en verteld wordt wat het cadeau zal zijn. Een drone/luchtfoto
van het gebied De Maar/Waterberging. Dit alles als de bollenvelden in bloei staan dus nog even geduld.
Groot applaus volgt!
Jos dankt eenieder. Hij vertelt dat er sinds 1993 er heel veel dingen door de Dorpsraad zijn gerealiseerd
en daar is hij trots op. Terugkerende thema’s zijn er altijd zoals het woonruimtegebrek en
verkeersveiligheid. Jos benadrukt dat het van belang is om als je hier komt wonen je deelneemt aan het
rijke verenigingsleven en dat je je daarvoor inzet. Nog een laatste nieuwtje van Jos over De Maar, men is
bezig met een officieel verzoek voor een straatnaam voor De Maar. Dat ligt nu bij de gemeente.
Applaus volgt.

4. Bestuurszaken:
•

Benoeming nieuwe bestuursleden/contactpersonen. Aan de leden worden voorgesteld Jan Kroon als
nieuwe penningmeester en Leon de Klonia als nieuwe contactpersoon voor Fostedina/De Maar. De
ALV keurt beide benoemingen goed en per heden zijn de twee heren in functie.

•

Notulen van de dorpsraadvergadering d.d. 09-09-2021, zoals gepubliceerd in de Dorpskrant en op
de website www.dorpsraadtwisk.nl Op de vraag van de voorzitter of er nog opmerkingen/vragen
zijn n.a.v. de notulen komen een aantal vragen. O.a. over de stand van zaken nu ten aanzien van

zonnepanelen op het dak/Liander/vergunningen door de gemeente en over hoe het staat met de

plannen voor het bouwen van woningen in Twisk. De meest recente kennis daarover wordt gedeeld.
De notulen d.d. 09-09-2021 worden vervolgens zonder aanpassingen goedgekeurd door de ALV.

5. Ontwikkelingen Dorpshuisplein

Een korte toelichting wordt gegeven over de stand van zaken door o.a. Michael Deen. Dit is een project

van de betrokken direct omwonenden n.a.v. achterstallig onderhoud van het Dorpshuisplein door de

gemeente. De betrokkenen zijn o.a. het Dorpshuis, TSV en de gemeente. De Dorpsraad heeft op dit
moment geen rol anders dan, als nodig, een adviserende. Wat wij begrijpen is dat de financiering door
de gemeente tegen valt. Verder wordt er gesproken tussen de betrokkenen over de indeling van het
plein, de fietsenstalling (wel of niet overdekt), minder en veel duidelijker aangegeven parkeervlakken

(overloop naar Coenplein) om zo meer veiligheid op het plein te geven (voor o.a. de schoolkinderen voor
de gymzaal en TSV bezoekers), meer groen etc.

6. Vrienden van Twisk

De voorzitter vertelt dat de Dorpsraad contact heeft gezocht via het anonieme e-mailadres sinds de
eerste publicatie van de vrienden van Twisk in de Dorpskrant. Geen reactie is daarop gekomen. Ook niet
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op de meerdere andere uitnodigingen van onze kant daarna, bijv. in de Dorpskranten Dit omdat ons niet
duidelijk is wat hun precieze doel/ideeën zijn en omdat er door de vrienden een tweespalt lijkt te
ontstaan in ons mooie dorp zelf en richting de gemeente. Twee weken voor deze vergadering hebben

we nogmaals een poging gedaan. Wij hebben Kees Klaver gevraagd of hij of andere vrienden tijdens deze
vergadering e.e.a. wilde komen toelichten. Dit om zo nader tot elkaar te komen. Helaas wilden ze dat
niet. Twee dagen voor deze vergadering heeft een afvaardiging van de vrienden de Dorpsraad toch

gevraagd om een gesprek op niet al te lange termijn. De Dorpsraad heeft daar uiteraard mee ingestemd
en wacht een datum af. Pieter en Gerda nemen daarop het woord. Zij leggen uit wie er allemaal nog meer
bij de vrienden horen en dat zij het jammer vinden dat het tot nu toe vanuit de vrienden zo is gelopen.
Zij willen graag met de Dorpsraad in gesprek om zo elkaar aan te vullen. Doel van de vrienden is om de
schoonheid van het dorp te bewaren. Uit de zaal komen verschillende geluiden. Zo vindt ‘n spreker dat

Twisk niet nog meer een museumdorp moet worden maar een meer leefbaar dorp, geen Blaricum of
Wassenaar. Veel geluiden uit de zaal zijn geïrriteerd. Irritatie is er o.a. over de wijze waarop
gecommuniceerd is door de vrienden in de Dorpskranten, over dat meerdere mensen geen reactie kregen

op e-mails met vragen, over dat ze anoniem bleven, over wat er wordt verstaan onder verrommeling,
wie dat bepaalt voor het dorp. Zijn het vrienden van het hele dorp en dus niet alleen van de Dorpsweg

maar ook van de Beukenlaan, Rositastraat, De Maar, Coenplein, Fostedina, de Heem, Hornderpad etc.
Gerda geeft aan dat de Dorpskrantstukjes onhandig waren en dat dat beter kan. Als voorbeeld van
verrommeling noemt ze de wijze waarop het huidige Twiskerland er toentertijd gekomen is. Door Gerda
wordt de belofte gedaan dat de vrienden in gesprek zullen gaan met de Dorpsraad en dat de vrienden
de volgende keer tekst en uitleg zullen geven.

7. Verslag activiteiten / bijeenkomsten etc.

Vanwege de uitloop van 3 onderwerpen wordt dit onderdeel kort gehouden. Genoemd wordt o.a. de

recente Brief van de Dorpsraad Twisk en Dorpsraad Opperdoes over de verkeersdrukte op de
N239/kruispunt Agriport en op de op- en afritten A7 met de N239. De brief is een klacht plus een oproep

tot verbeteringen/actie gestuurd naar zes betrokken partijen. Dat zijn de Provincie, gemeente
Medemblik, het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, Hiemstra B.V. en gemeente Hollandse Kroon. De
nadruk in de brief wordt gelegd op dat beide dorpen door de verkeersdrukte veel last hebben van – te
snel rijdend - sluipverkeer in/rond de dorpen met alle gevolgen van dien.

8. Rondvraag
•

Gesproken wordt over de opvang in de gemeente Medemblik van Oekraïners. We zijn blij dat zo veel

mensen, op welke wijze dan ook, hun steun willen geven. Of dat nou is een geldbedrag op Giro555,

of een inzamelingsactie via de gemeente. De school heeft ook al ingezameld. Alles helpt. Helaas is

er niemand van Berakha gekomen en uitgelegd wordt wat we tot nu toe weten. Op Dorpsweg 171
zullen een aantal gezinnen worden gehuisvest. Hulp en goederen zijn daarvoor welkom.
Karin Kaag licht toe dat de gemeente Medemblik in eerste instantie Oekraïners gaat huisvesten in

Opperdoes. Uit de zaal komt de vraag of de gemeente meer uitleg wil gaan geven. Te weinig
informatie staat er nu op hun website over waar aan gedacht moet worden als je vluchtelingen (met
goed mogelijk shock/trauma) in huis wilt nemen, wat voor hulp de gevluchte Oekraïners kunnen

krijgen, wat hun rechten zijn, wat voor dagbestedingen er zijn etc. Genoemd wordt dat de gemeente
Enkhuizen meer informatie op de website heeft staan. Een voorbeeld van een andere site is
www.takecarebnb.org. (naschrift: Inmiddels heeft de gemeente op haar website veel meer uitleg

staan.) De voorzitter sluit af met de hoop dat de oorlog en de verschrikkingen snel over zijn en met
een grote dank voor Berakha en allen die zich voor de Oekraïners op welke wijze dan ook inzetten.
•

Genoemd wordt dat het Dorpshuis weer een Kermis wil organiseren, waarschijnlijk op 16/17/18

april (Pasen). Het Dorpshuis heeft daarvoor vrijwilligers uit de verenigingen nodig, o.a. voor de

garderobe. Bonnenboekjes moeten de vrijwilligers uit de verenigingen zelf kopen maar de
•

inkomsten mogen de verenigingen houden. Meldt je aan bij René Smit.
Het Dorpshuis vertelt dat zij het moeilijk heeft door de coronajaren. Ze zijn blij dat ze weer open
zijn maar de financiële rek is er uit. Het Dorpshuis doet dan ook een oproep aan de Verenigingen
en iedereen daar buiten om te komen helpen als vrijwilliger.
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•

Vanuit de school komt de oproep voor hulp bij het ophalen van het Oud Papier in Twisk. De
opbrengsten van het Oud Papier zijn voor o.a. de Sinterklaas- en Kerstviering, de schoolreisjes en

andere activiteiten voor de leerlingen. Die worden namelijk niet betaald door school maar door de

Ouderraad. 1 van hun inkomstbronnen is het Oud Papier. Zonder school in het dorp, minder jonge
gezinnen in het dorp en geen leefbaar dorp. Aanmelden kan ter plekke of bij Leontien Bosma•

Goessinnen. Er volgt al meteen 1 aanmeldster.
Genoemd wordt dat a.s. woensdag 16 maart er in het Dorpshuis gestemd kan worden.

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22:15.

De volgende vergadering zal zijn op maandag 12 september 2022
***
Als altijd, als u vragen heeft of u wilt iets delen wat het Dorp aangaat, spreek uw
contactpersoon aan of stuur een e-mail naar: info@dorpsraadtwisk.nl

Uw Dorpsraad: Vok Kay, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert, Tom Vermeer,
Rini Wichard, Piet Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt, Leon de Klonia, Jan Kroon en Manette
Labruyère

4

