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KERNVISIE
LEEFBAARHEIDSPLAN TWISK
DE VEELZIJDIGHEID VAN TWISK

ACHTERGROND
De gemeente Medemblik heeft het begrip leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de

kernen is een speerpunt en daarom heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om hiervoor een visie
en ambitie te ontwikkelen en deze ook waar te maken. Vitale, leefbare kernen zijn daarbij het doel en
uitgangspunt. Steeds meer ligt de nadruk bij de beleving en ervaring van de inwoners. Leefbaarheid

begint en eindigt bij de burger. Om daar meer zicht op te krijgen, is een proces gestart met plannen per
kern. Deze zogenoemde kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en het leven binnen
de kern.

Een kernvisie moet inzicht geven in vragen zoals:
• Wat maakt de kern uniek?
• Waar staat een kern nu?

• Wat te behouden, wat te versterken of wat af te bouwen?
• Waar willen inwoners echt mee aan de slag?

• Welke rol is hiervoor weggelegd voor gemeente, inwoners en andere partijen.

De dorpsraad Twisk wil met het opstellen van deze kernvisie de mate van leefbaarheid van de huidige
inwoners nader onderzoeken. Ook maken we een doorkijk naar de toekomst om zo het goede te

behouden, eventueel gemis proberen in te vullen en op te lossen wat niet goed gaat. We proberen van
Twisk een leefbaar en sociaal vitaal dorp te maken en te houden.

Om invulling te geven aan de visie en ambitie op leefbaarheid heeft de gemeente Medemblik vorig
jaar een programmaplan vastgesteld. Als uitvoering van dit programma moet voor alle kernen in

onze gemeente een kernvisie worden opgesteld . Als pilot zijn de dorpsraden Hauwert, AbbekerkLambertschaag en Twisk gevraagd om, samen met de gemeente, een eigen kernvisie op te stellen.

De dorpsraad Twisk nam hiertoe in 2015 het initiatief. Eind 2015 heeft de dorpsraad contact met de
gemeente opgenomen om hierin samen op te trekken. Er werd een werkgroep samengesteld die de

opdracht kreeg om voor Twisk een leefbaarheidsplan (lees: kernvisie) op te stellen. Na het vaststellen
van het programmaplan Leefbaarheid, is halverwege 2016 een gemeentelijke werkgroep geformeerd.
Deze werkgroep bestaat uit de programmamanager leefbaarheid, de gemeentelijke kernconsulent en
een afvaardiging van de betrokken dorpsraden.
De werkgroep had als taak het begeleiden
van en het ondersteunen bij de

totstandkoming van de eerste drie
kernvisies, waarbij de
nadruk lag op een
uniforme

procesbegeleiding.
Het resultaat
hiervan is de

totstandkoming en

het aanbieden van de

kernvisies aan de betrokken

inwoners en de gemeenteraad eind 2017.
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ONS DORP TWISK
Twisk was vroeger een echt lintdorp, maar sinds het einde van de 20e eeuw zijn er ook veel aftakkingen
met nieuwbouw (Coenplein, Rositastraat/Beukenlaan, De Maar, Fostedina, Twiskerland). Tot 1 januari
1979 was Twisk een zelfstandige gemeente. In 1979 fuseerde Twisk met andere gemeenten tot de
gemeente Noorder-Koggenland. Vanaf 2007 maakt Twisk deel uit van de gemeente Medemblik.

Het dorp Twisk is een beschermd dorpsgezicht. Er zijn twee kerken en vele oude stolpboerderijen.
Het dorp heeft een van de hoogste concentraties stolpboerderijen in Nederland. Twisk telt ruim

50 rijksmonumenten. Het dorp komt in 1245 voor als Twisca en in 1639 als Twiscke. De plaatsnaam

is afgeleid van het Oudfriese twisca, dat ‘tussen’ betekent. Twisk moet eertijds een buurtschap aan een
weg tussen twee dorpen zijn geweest.

Twisk kent een vrij rustig verlopen geschiedenis. Het dorp kende geen extreme armoede, maar ook

geen enorme rijkdom en geen grote rampen. Wel is er goede bloei geweest in de 18e, 19e en begin 20e
eeuw. Die bloei kan men nog steeds zien aan de vele sterk versierde boerderijen en woningen uit die

periode. Het dorp stond door de eeuwen heen bekend als een vrij welvarend dorp. Die welvaart kwam
vooral door goede weidegrond die het dorp omringde.

Het bekende en gerestaureerde treinstation voor de museumstoomtramlijn Hoorn – Medemblik ligt
net buiten de dorpskern. Dat natuur en waterberging goed samen kunnen gaan, bewijst het gebied

Oostermare. Inmiddels is het een belangrijk vogelkijkgebied geworden. Het gebied is 38 hectare groot
en kan bij hevige regenval circa 100.000 m3 water bergen. Daardoor wordt het risico dat dit deel van
West-Friesland overstroomt kleiner.
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DEMOGRAFISCHE GEGEVENS
Twisk bestrijkt een gebied van 1.066 hectare, waarvan 34 hectare aan meren, sloten en andere

wateren. Twisk telt bijna 450 huishoudens en heeft een bevolkingsdichtheid van 108 personen per
km2 (landelijk: 500 personen per km2). Op 1 januari 2015 telde Twisk 1.005 inwoners. Hiervan is

51 procent man en 49 procent vrouw. De leeftijdscategorie 45 tot en met 64 jaar is met 36,6% het
meest vertegenwoordigd.

Volgens het Primos bevolkingsonderzoek van de gemeente Medemblik krimpt het inwoneraantal van

Twisk de komende decennia flink. De groene druk (dat is de verhouding tussen het aantal personen van
0 tot 20 jaar en het aantal personen in de zogenaamde ‘productieve leeftijdsgroep’ van 20 – 65 jaar) is

in Twisk relatief klein. Er is sprake van een verdriedubbeling van de zogenaamde grijze druk (dat is de
verhouding tussen het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per 100 inwoners van 20 tot 65 jaar).

INPUT VAN ONZE INWONERS

Op 2 juni 2016 werd in het Dorpshuis een bewonersavond georganiseerd om input te verzamelen voor
een nog te houden enquête. Ruim 60 inwoners kregen vier vragen voorgelegd. Waarom woon je in
Twisk? Wat wil je behouden? Wat mis je? Wat wil je veranderen?
Er kwamen heleboel zinvolle tips en ideeën.

Naast de input van de bewonersavond is ook gekozen voor het houden van een enquête. In samen
werking met de gemeente en de overige dorpsraden is een enquête opgezet om de mening van de

inwoners te peilen over een aantal gemeenschappelijke onderwerpen. Zo werden er vragen gesteld op
het gebied van leefbaarheid, wonen, voorzieningen, participatie en zorg. Tevens werden er een aantal
kernspecifieke vragen gesteld.

De enquête werd in mei 2017 verspreid onder alle 396 huishoudens. Zij konden de vragenlijst schrifte
lijk of online invullen. Totaal hebben 143 bewoners meegedaan aan het onderzoek. Dit is een respons
van 36 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De resultaten van de
enquête zijn vastgelegd in een factsheet (zie bijlage).
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Tijdens een bewonersavond op 17 september 2017 werden de resultaten van de enquête gepresen

teerd. Er werden vier thema’s behandeld, die de dorpsraad belangrijk vond om extra aandacht te geven.
Het betrof beschermd dorpsgezicht, behoud servicepunt (Toko Twisk), huisvesting historische

vereniging Twisca en verkeersveiligheid. De bewonersavond leverde opnieuw goede tips en aan

bevelingen. Bovendien kwamen er een aantal aanmeldingen om deel te nemen in de werkgroepen.

WAT MAAKT TWISK UNIEK?

Uit de bewonersavonden en de gehouden enquête komt duidelijk naar voren dat beschermd

dorpsgezicht en elementen als rust en ruimte typerend zijn voor Twisk. Maar de inwoners waarderen
ook het kleinschalige en het gemoedelijke karakter van het dorp. Saamhorigheid en een bloeiend
verenigingsleven dragen hier zeker aan bij.

WAAR STAAT TWISK NU?

De meeste inwoners voelen zich (heel) betrokken bij hun dorp en vinden het (zeer) prettig om in

Twisk te wonen. Zij geven een ruime voldoende voor hun woonomgeving. Het meest tevreden zijn zij
over hun eigen woning en het minst over de verkeersveiligheid. Over het algemeen zijn de inwoners

positief over de onderlinge omgang met elkaar en hebben niet de behoefte om te verhuizen. Eén op de
vijf inwoners voelt zich wel eens onveilig. Dit komt vooral door inbraken uit het verleden en door de

snelheid van het verkeer. Vanuit de inwoners zijn whatsappgroepen gestart om een zeker gevoel van
veiligheid te creëren.

Bijna 60 procent van de inwoners mist een voor hen belangrijke voorziening in het dorp. Het gaat

vooral om het openbaar vervoer, een winkel voor de dagelijkse boodschappen en voorzieningen voor
jongeren. Belangrijke voorzieningen die er wel zijn worden goed bezocht, met name de basisschool

en het dorpshuis. Qua voorzieningen zijn de inwoners het meest tevreden over de aanwezigheid van
een basisschool in het dorp. Echter, volgens de onderwijsinspectie zal het leerlingenaantal van
De Klaverwoid met 19 procent krimpen van 81 leerlingen in 2015 naar 66 leerlingen in 2035.
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Twisk heeft een bloeiend verenigingsleven. Driekwart van de inwoners zijn betrokken bij een

vereniging of club. Het merendeel is lid van een verenging en één op de vijf bewoners is vrijwilliger
of heeft een bestuursfunctie.

Veel verenigingen maken gebruik van het dorpshuis De Nuwe Skool. Het dorpshuis vervult op

veelterreinen een belangrijke en sociale functie. Er is een actieve beheerder en er worden veel

activiteiten georganiseerd. Bijna negen van de tien inwoners bezoeken wel eens het dorpshuis.

Met de realisatie van het woningbouwplan Twiskerland (24 huurappartementen van De Woonschakel)
is voorlopig een einde gekomen aan de woningbouwmogelijkheden. Voor de komende jaren is geen
woningbouwcontingent toegekend voor Twisk. Tijdens de bewonersavonden en vanuit de enquête
kwam de behoefte aan starterswoningen en levensbestendig wonen duidelijk naar voren.

SAMENHANG DORP EN BEWONERS

Sinds 1978 heeft Twisk een dorpsraad. De dorpsraad bestaat uit verschillende wijkcoördinatoren die

als ogen en oren van de wijk fungeren. Geregeld komen de wijkcoördinatoren bij elkaar en overleggen

met het dagelijks bestuur. Wanneer er belangrijke kwesties besproken moeten worden, dan organiseert
de dorpsraad bewonersavonden. Meer dan 85 procent van de inwoners vindt het belangrijk om een
eigen dorpsraad te hebben. Zij hechten veel belang aan de vertegenwoordiging van bewoners in de

dorpsraad. Dit geldt voor zowel de samenstelling van de dorpsraad als het vormen van een mening.

Meer dan de helft van de inwoners wil in de toekomst meer betrokken worden bij de activiteiten van de
dorpsraad.

WAT TE BEHOUDEN, WAT TE VERSTERKEN OF WAT AF TE BOUWEN?
Na bewonersavond halverwege 2016 bleek dat veel inwoners voor Twisk hebben gekozen vanwege
de rust, de ruimte, de veiligheid, de landelijke omgeving en het beschermd dorpsgezicht. Dit laatste
wil men ook behouden, net als de rust en de ruimte. Maar ook de basisschool, het dorpshuis en het

verenigingsleven wil de inwonersniet kwijt. Men mist het openbaar vervoer, betaalbare woningen en

voorzieningen zoals een café, terras, snackbar of bibliotheek. Over een aantal punten zijn de inwoners
niet tevreden en dit wil men veranderen. Denk daarbij aan het invoeren van een parkeerverbod langs

één kant van de Dorpsweg, de aanleg van sfeervolle straatverlichting, het veranderen van de aangelegde
stoepen langs de Dorpsweg en het legaliseren van het recreatiepark De Maar.
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WAAR WILLEN INWONERS ECHT MEE AAN DE SLAG?
Beschermd dorpsgezicht
Een groot deel van Twisk is beschermd dorpsgezicht en
bijna alle inwoners vinden dit belangrijk. Men vindt het
belangrijk dat de gemeente hierin investeert en bijna
één op de drie inwoners wil hier zelf in investeren.
Het beschermd dorpsgezicht is de in ogen van de

inwoners een ruim begrip. Het kan gaan om het aanzicht
van de stolpen, de kwaliteit en de kwantiteit van de
dorpssloot of het straatmeubilair (met name

lantaarnpalen). Naast het verbeteren van bewust
wording en handhaven van kwaliteit, willen de

inwoners ook een goed beleid en juiste informatie

verstrekking. Belangrijk hierin is samen optrekken
en samen werken met de gemeente.

Servicepunt

Vanaf 2009 heeft Twisk een eigen servicepunt. Dit is

gevestigd in de Doe-het-zelf-winkel Hubo Rempt. Het

servicepunt beschikt over een koffiecorner, PostNL-service,

fietsenverhuur en verkoop van plaatselijke producten. In de

zomermaanden heeft het servicepunt ook een terras. De huidige

eigenaar van zowel de winkel als het servicepunt is pensioengerechtigd en heeft

geen opvolger. Het servicepunt en de winkel staan op dezelfde kavel als de stolpboerderij van de

eigenaar. De dorpsraad, die geregeld vergadert in het servicepunt, heeft tijdens de bewonersavonden en
in de enquête gevraagd naar de mening van de inwoners over de functie en de noodzaak van het
servicepunt.

Een ruime meerderheid van de inwoners hecht er (veel) waarde aan dat in de toekomst een servicepunt
als Toko Twisk blijft bestaan. Enerzijds omdat het een voorziening is dicht bij huis (30 procent), ander
zijds voor het sociale contact (30 procent) en in mindere mate als postagentschap (16 procent).

De dorpsraad wil graag met de huidige eigenaar, gemeente, een afvaardiging van de inwoners en

wellicht andere betrokkenen een werkgroep vormen om de mogelijkheden van een servicepunt in
de toekomst nader te onderzoeken.
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Verkeer en verkeersveiligheid
De belangrijkste problemen in de directe woonomgeving liggen op het vlak van verkeer en verkeers
veiligheid. Deze moeten met voorrang worden aangepakt. Het gaat hier met name om (over)last van
parkeren, snelheid, bestrating, zwaar- of vrachtverkeer en het ontbreken van openbaar vervoer.

Ondanks het feit dat zowel de gemeente als de dorpsraad de afgelopen jaren intensief bezig zijn
geweest om een lijndienst van het openbaar vervoer in het dorp te behouden, is dit niet gelukt.

Sinds 2014 rijdt er wel de Overstapper, een initiatief van de provincie Noord-Holland, door het dorp.

De Overstapper is een kleine bus, waarmee de inwoners van kleine dorpskernen rijden naar plaatsen
waar kan worden overgestapt op het reguliere openbaar vervoer.

Veel inwoners vinden dat er nog steeds te hard wordt gereden. De wegversmallingen en verkeers

maatregelen hebben hierin geen verbetering gebracht. Veel inwoners willen een heroverweging van
de 30 kilometerzone-maatregelen en een sterke handhaving, het plaatsen van verkeersmeters en
het aanspreken op elkaars gedrag. Er wordt ook overlast ervaren door het zwaar agrarisch en/of
vrachtverkeer wat over de Dorpsweg rijdt.

Op verschillende plekken in Twisk ervaart men enige mate van parkeerproblematiek, met name op
het Gangwerf en nabij de Nederlands Hervormde kerk.

Huisvesting Twisca

Twisca is de historische vereniging van Twisk die sinds 1999 een tentoonstellingsruimte heeft op de

zolder van de Nederlands Hervormde kerk, genaamd ‘Karckezolder’. Dit jaar heeft het kerkbestuur de

kerk verkocht aan een particulier. Deze wil de kerk een andere bestemming geven. Daarom moet Twisca
op zoek naar een andere ruimte. Er zijn op de bewonersavond in september 2017 een aantal ideeën,
mogelijkheden en tips aangedragen voor de toekomstige huisvesting van Twisca.

Huisvesting en woningbouw

Bewoners hebben diverse ideeën aangedragen om de huisvesting voor zowel de jongeren

(de zogenaamde groene druk) als de ouderen (de zogenaamde grijze druk) voor de toekomst te
garanderen. Dit varieert van meervoudige bewoning van stopboerderijen, kangeroewoningen,
mantelzorgwoningen tot aan kleinschalige woningbouw ter vervanging van agrarische

bedrijfsgebouwen. Het verdient aanbeveling om de verschillende ideeën verder uit te werken.

Legalisering van De Maar

De gemeente Medemblik is samen met de provincie en de Vereniging van Eigenaren van De Maar
gestart met een onderzoek om het huidige recreatiepark, waar ruim 40 jaar permanent wordt

gewoond, te transformeren naar een andere (woon)bestemming. Dit biedt wellicht mogelijkheden
voor toekomstige huisvesting.
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WELKE ROL IS HIERVOOR WEGGELEGD VOOR GEMEENTE,
INWONERS EN ANDERE PARTIJEN?
De dorpsraad is van mening dat bovenstaande punten gezamenlijk moeten worden aangepakt. Bij veel

onderwerpen zijn inwoners, gemeente en andere partijen (bijvoorbeeld Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, plaatselijke verenigingen, woningbouwvereniging, ondernemers of anderszins)

vertegenwoordigd. De rolverdeling kan verschillend zijn. De dorpsraad kan als intermediair tussen

gemeente en inwoners een initiërende en/of faciliterende rol vervullen. Deze rol kan de dorpsraad ook
vervullen bij andere, bijvoorbeeld particuliere, initiatieven in wat voor vorm dan ook die zich in ons
dorp voordoen.

CONCLUSIE

Het blijkt dat het merendeel van de inwoners redelijk tot zeer tevreden is over het wonen in Twisk.

Als het gaat voorzieningen wil men in ieder geval behouden wat er nu nog is. Een aantal voorzieningen
wat de afgelopen jaren is verdwenen wordt nog steeds gemist. Men vindt Twisk een unieke plek,

enerzijds vanwege de rust, de ruimte of het beschermd dorpsgezicht, maar anderzijds ook vanwege het

verenigingsleven of de sociale contacten. De bewoners willen de komende tijd in ieder geval aan de slag
met de volgende onderwerpen:
• Beschermd dorpsgezicht;

• Servicepunt (Toko Twisk);

• Verkeer en verkeersveiligheid;
• Huisvesting Twisca;

• Huisvesting en woningbouw;
• Legalisering van De Maar.
Twisk, oktober 2017
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Vitale kernen Medemblik 2017
Twisk
ACHTERGROND
De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze factsheet worden de resultaten Twisk beschreven.
In Twisk zijn 396 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 143 meegedaan aan het
onderzoek.* Dit is een respons van 36 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

LEEFBAARHEID
Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern?
33%
0%

55%

20%
Heel betrokken

40%

60%

Enigszins betrokken

Rapportcijfers voor de
woonomgeving

11%
80%

Nauwelijks betrokken

100%

Niet betrokken

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving?
90%
0%

20%

5%

40%

(Zeer) prettig

60%

Niet prettig, niet onprettig

80%

100%

(Zeer) onprettig

6,9

Groenvoorzieningen

7,5

Kwaliteit

7,4

Sfeer

7,6

Uitstraling van de eigen woning

6,9

Veiligheid

5,3

Verkeersveiligheid

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan?
10%
0%

59%
20%

40%

Vooruit gegaan

60%
Gelijk gebleven

80%

100%

•
•
•
•

Achteruit gegaan

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
De mensen gaan in deze kern
op een prettige wijze met
elkaar om

80%

Als je in deze kern woont heb
je het getroffen

14% 5%

69%

Dit is een kern met veel
saamhorigheid
Indien mogelijk verhuis ik uit
deze kern

Ideeën en suggesties van
bewoners om woonomgeving te
verbeteren

31%

•
•
•

27%

56%

35%

“Een goede en regelmatige busdienst.”
“Handhaven van de maximale snelheid.”
“Openbaar groen aandacht geven.”
“Ondersteuning bewonersinitiatieven door
gemeente.”
“Betere parkeervoorzieningen.”
“Meer prullenbakken in het dorp.”
“Bouwen van extra woningen die passen bij
het monumentale dorp, een kroeg,
vervangen lantaarnpalen door landelijke
modellen.”

8%

En verder…
10%

14%

76%

•

De mensen in deze kern
kennen elkaar nauwelijks

17%

78%

•
0%

20%

(Helemaal) mee eens

40%
Neutraal

60%

80%

100%

(Helemaal) mee oneens

Inwoners zijn in hun directe woonomgeving
vooral positief over het landelijke karakter, de
omgeving en het contact met de bewoners.
Van de inwoners voelt 19% zich wel eens
onveilig in de kern. Dit komt vooral door
inbraken uit het verleden en de snelheid van
het verkeer.

Vitale kernen Medemblik 2017 – Twisk
* Voor een aantal vragen is de respons opgehoogd met 6 respondenten van het CEO
in de gemeente Medemblik.

Vitale kernen Medemblik 2017
Twisk
WONEN
Inwoners die in de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen Twisk
willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:**
Bestaande bouw (koop)

Verhuisplannen en -mogelijkheden

46%

Huurwoning

•

34%

Nieuwbouw (koop)

0%

•

Seniorenwoning

33%

Starterswoning (koop)

12%

Verzorgingshuis

5%

Anders

0%

Weet ik nog niet

•

9% van de inwoners wil (waarschijnlijk) in de
komende vijf jaar verhuizen binnen Twisk.
26% van de inwoners die willen verhuizen ziet
hiervoor zeker mogelijkheden, 12% ziet
beperkte mogelijkheden en 61% helemaal
niet.**
62% van de inwoners geeft aan dat zijn / haar
woning geschikt is om tot op hoge leeftijd te
bewonen (eventueel met kleine aanpassingen).

10%
0%

20%

40%

60%

VOORZIENINGEN
Tevredenheid over aanwezigheid
voorzieningen in de directe
woonomgeving

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 4,0 voor de
voorzieningen in hun woonomgeving.

Top 3 meest tevreden

59% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe
woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, openbaar
vervoer, horeca en voorzieningen voor jongeren.
Bezoekt u het dorpshuis in uw kern wel eens?
23%

0%

12%

20%

52%

40%

Ja, één keer of vaker per week
Ja, een aantal keer per jaar
Mijn kern heeft geen dorpshuis

80%

School

62%

Sociale ondersteuning

59%

Gedenkplaatsen

Top 3 minst tevreden

14%

60%

67%

100%

Ja, één tot drie keer in de maand
Nee, nooit

81%

Openbaar vervoer

63%

Winkels voor dagelijkse boodschappen

60%

Voorzieningen voor jongeren

PARTICIPATIE
En verder…

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Er is altijd wel iemand in mijn
omgeving bij wie ik met mijn
dagelijkse probleempjes terecht kan

60%

8%

•
•

Mijn sociale leven speelt zich vooral af
in mijn eigen kern
Ik vind mijn kring van kennissen te
beperkt

32%

21%

32%

14%

46%

26%

•

60%

•
0%

20%
Eens

40%

60%

Neutraal

80%

100%

70% van de inwoners is betrokken bij een
vereniging of club.
40% is op een of andere manier actief als
vrijwilliger.
25% is het afgelopen jaar actief geweest in
Twisk om de leefbaarheid en/of veiligheid te
verbeteren (31% heeft interesse).
55% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan
activiteiten in Twisk (21% heeft interesse).

Oneens

Vitale kernen Medemblik 2017 – Twisk
** Deze vraag is door minder dan 30 personen ingevuld. De percentages zijn daarom
indicatief.
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ACHTERGROND
De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze
kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te
nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. De resultaten hiervan staan voor elke kern beschreven in een factsheet.
Twisk heeft in de vragenlijst daarnaast een aantal extra vragen toegevoegd die ingaan op onderwerpen specifiek voor de kern. In deze
factsheet worden de resultaten van deze extra vragen beschreven.
In Twisk zijn 396 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 143 meegedaan aan het
onderzoek. Dit is een respons van 36 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten
gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

DE DORPSRAAD

Twisk heeft een eigen dorpsraad. De dorpsraad vertegenwoordigt de kern en mag zich – namens de kern – gevraagd en ongevraagd
uitspreken over besluiten die de gemeente wil nemen.

Hoe belangrijk vindt u het dat Twisk een eigen dorpsraad heeft?
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Hoe ziet de ideale dorpsraad er volgens u uit?
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Wanneer de dorpsraad zich uitspreekt over besluiten van de
gemeente…

… moet zij eerst op de
hoogte zijn van de mening
van haar inwoners

85%

En verder…
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•
•

… moet zij vooral uitgaan
van haar eigen kennis en
vakkundigheid
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84% van de inwoners van Twisk is bekend met
de dorpsraad in de kern.
54% van de inwoners van Twisk zou in de
toekomst meer betrokken willen worden bij de
activiteiten van de dorpsraad.
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TOKO TWISK
In Twisk is momenteel één winkelier actief: de Toko Twisk. De Toko Twisk is een servicepunt waar bewoners van Twisk voor verschillende
zaken terecht kunnen (bijvoorbeeld voor doe-het-zelfartikelen, fietsenreparatie, horeca en POSTNL-punt).

Hoe belangrijk vindt u het dat er in de toekomst een servicepunt,
zoals Toko Twisk, blijft bestaan?

Waarom vinden inwoners het
belang dat er een servicepunt blijft
bestaan?
•
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“Als je zelf geen vervoer hebt, is dit punt
heel fijn!”
“Anders is een dergelijke voorziening er
helemaal niet meer!”
“Laagdrempelig, dichtbij en
contactmogelijkheid met dorpsbewoners.”
“Meer leven in het dorp.”
“Makkelijk en goed voor sociale contacten bij
nieuwe bewoners zoals wijzelf. Mag zelfs
uitbreiden qua assortiment levensmiddelen.”

En verder…
20% van de inwoners van Twisk is bereid om in de toekomst mee te helpen bij de Toko Twisk. Zij doen dit het liefst door een
handje te helpen in de winkel, mee te zoeken naar een andere locatie of financieel te ondersteunen.

BESCHERMD DORPSGEZICHT

Een groot deel van Twisk bestaat uit ‘beschermd dorpsgezicht’. Het beschermd dorpsgezicht heeft als doel om de historische waarde van
de gebouwen in dit gebied te behouden. De gebouwen in dit gebied mogen niet zomaar veranderd worden en moeten aan verschillende
eisen voldoen. Voor het behoud van de gebouwen krijgt het beschermde gebied een kleine financiële bijdrage.

Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente investeert in het
onderhouden van het beschermd dorpsgezicht van Twisk?

En verder…
•
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98% van de inwoners van Twisk weet dat de
kern voor een groot deel bestaat uit
beschermd dorpsgezicht.
28% van de inwoners van Twisk is bereid om
zelf een bijdrage te leveren aan het
onderhouden van het beschermd
dorpsgezicht van de kern. Dit doen zij het
liefst door een financiële bijdrage te leveren,
hun eigen huis in de stijl van het dorp te
houden en de omgeving te onderhouden.

