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Beste Dorpsgenoten, 

De kop van het bericht in het NoordHollands Dagblad van 15 februari zegt het al “West-Friesland blijft op 
afstand trieste koploper in Noord-Holland Noord”. Het aantal besmettingen blijft hoog. Landelijk is West-
Friesland nog 1 van de weinige dieprode plekken op de kaart van aantal besmettingen. Helaas wordt ook 
Twisk nog steeds geraakt. Wij wensen iedereen die er door getroffen is heel veel sterkte. Zorg goed voor 
elkaar en blijf gezond. Met de komst van de vaccins in het vooruitzicht is het juist nu goed om extra alert te 
blijven en geen corona te krijgen. 
 
Wat speelt er verder zo al 
De gemeente en de overheid zitten niet stil. Veel online bijeenkomsten en digitale enquêtes. Hieronder een 
kleine bloemlezing. Als u meer wilt weten of specifieke vragen hebt: info@dorpsraadtwisk.nl  

• Digitale enquête over lange termijn beleid over scholen, dorpshuizen, gymzalen, voetbalaccommodaties 
etc.(accommodatiebeleid) 

De meeste inwoners van Medemblik hebben de brief al mogen ontvangen. De gemeente wil uw mening 
horen over of elke kern nog een school, dorpshuis, buitensportplek etc. mag behouden. Dit onder het mom 
van dat het onderhoud en beheer veel geld kost en dat er daarom iets moet veranderen. Voor het ‘gemak’ 
zijn er al 4 toekomstscenario’s bepaald. Daar mag u uit kiezen. De scenario’s hebben allemaal hun eigen 
voor- maar ook nadelen. Nadelen als bijvoorbeeld geen eigen school/ voetbal /dorpshuis meer of 
eigenaarschap komt bij de verenigingen met een financiële bijdrage van de gemeente (zonder dat duidelijk 
wordt wat de hoogte is). Al gehoord is dat de enquête erg suggestief is. Aan u om de enquête in te vullen 
maar neem er zeker de tijd voor. Zonder school/dorpshuis/voetbal/gymzaal verdwijnt het dorpsleven uit 
Twisk. 

• Briefkaart van het ministerie van EZK over Aardwarmtewinning rondom de Waterberging de komende 35 
jaar 

Ook recent in de brievenbus gevonden is een briefkaart van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK). Deze zou gestuurd zijn naar alle omwonenden. Het is een aankondiging dat het ministerie wil 
gaan instemmen met aardwarmteboringen 
door ECW in het gebied vanaf Agriport tot en 
met de Waterberging/Opperdoes 
(Middenmeer 1 en 2) voor de komende 35 
jaar. Een eerste snelle check in de stukken 
levert niet de mening van de gemeente 
Medemblik op? Zie ook 
www.mijnbouwvergunningen.nl/middenmeer 
of https://www.nlog.nl/middenmeer-i-ii Op 
haar grondgebied en in onze directe 
omgeving, ter hoogte van de Waterberging en 
de Noorderweg lijkt ook een productieput te 
komen. Zienswijzen kunnen ingediend worden 
door iedereen en wel tot 10 maart a.s.!  
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• Verkeersmetingen 

Van de gemeente zijn recent de uitslagen van de verkeersmetingen van 
afgelopen oktober ontvangen. Die uitslagen zijn, zoals verwacht, niet goed. Er 
wordt te hard gereden en de gemeente ziet aanleiding om in het voorjaar 
verdere metingen te doen. Voor iedereen die ‘twijfelt’ over hoe hard je mag: 
- Begin Bennemeersweg bij A7 tot aan Dorpsweg 25 = 50 km 
- Dorpsweg 25 tot aan hoek Dorpsweg/Zuiderweg/Westeinde en alles  
  wat er tussen in ligt = 30 km 
- Noorderweg eerste stukje tot aan bord einde Twisk= 30 km  
- Noorderweg vanaf bord einde Twisk tot aan de dijk = 60 km 
- Zuiderweg = 50 km  
- Westeinde = 50 km 

• “Wie is wie in de Dorpsraad” 

De afgelopen maanden zijn al zeven van de negen Dorpsraadleden aan het woord geweest. Deze keer is het 
de beurt aan Monique Wijdenes-Wagemaker. Zij is bestuurder en wijkcoördinator van het Coenplein tot aan 
Twiskerland. 
 

“Mijn naam is Monique Wijdenes-Wagemaker. Sinds 2013 lid van de Dorpsraad Twisk. 
 
Ik woon al 50 jaar in het mooie Twisk. Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik op de Dorpsweg k95. 
Mijn hobby’s zijn o.a. lezen, puzzelen, diamond painting en luisteren naar voornamelijk Nederlandstalige 
muziek. Twee ochtenden per week werk ik met veel plezier bij de Spar in Opperdoes.  
 
Ik ben opgegroeid in de Rositastraat, waar mijn ouders nog altijd wonen. Begin jaren ’70 stonden daar 
verder nog geen huizen en hadden we uitzicht op de koeien op het land en keken we tot aan de dijk. De 
Klaverwoid was er uiteraard ook nog niet. Mijn basisschool was gelegen bij het dorpshuis. De 6e klas (nu 
groep 8) heb ik wel nog op De Klaverwoid doorgebracht. Aan beide locaties heb ik fijne herinneringen. 
 
Van jongs af aan wist ik al dat ik in Twisk wou blijven wonen. Ons eerste huis kochten we in De Maar, 
daar hebben we ongeveer 7 jaar gewoond. Daarna zijn we naar de Beukenlaan verhuisd, waar we 
ongeveer 9 jaar hebben gewoond.  
 
In 2006 zijn wij opzoek gegaan naar een huis met een kantoor, wat wederom in Twisk moest staan. Dit 
hebben wij gevonden op de Dorpsweg nr. 95, het huis stond toen helemaal niet te koop.  
 
Op een maandagochtend heb ik besloten om gewoon aan te bellen, onder het genot van een kop koffie 
en een gevulde koek hebben we de deal gesloten. Na een grote verbouwing zijn wij hier in 2007 gaan 
wonen.  
 
Voor mij persoonlijk is dit een bijzondere plek. Mijn vader is aan de overkant op k97 geboren, waar mijn 
opa en oma een Vivo supermarkt hadden. Daarnaast op k93 woonden later mijn oom en tante waar ik 
als kind vaak speelde.  
 
Ik hoop nog heel wat jaren hier te mogen wonen en te genieten van al ’t moois wat Twisk te bieden 
heeft.”  

 
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, Jos Beers, Monique Wijdenes-Wagemaker, Monika Jongert, Rien Wichard, Piet 
Ham, Marc Hutjes, Andries Rempt en Manette Labruyère 


