
 

De vrienden van Twisk 

De vrienden van Twisk is een groepje mensen dat begaan is met de schoonheid van het dorp Twisk. 

Is dat nodig, weer een groepje? 
Wij denken van wel: wij zijn bang dat er steeds meer aanslagen komen op ons dorp dat nog niet zo 
lang geleden werd uitgeroepen tot het mooiste dorp van Noord-Holland. Die eervolle vermelding 
willen we graag zo houden.  
 
Er wordt nu te weinig aandacht besteed aan het unieke karakter van het dorp. Er wordt te weinig 
stelling genomen tegen de verrommeling in het dorp. Dat kan anders. Twisk verdient bij elke 
beslissing een extra beoordeling: welke invloed heeft een te nemen besluit op de schoonheid van het 
dorp? Een voorbeeld: het beschermde dorpsgezicht heeft ook als consequentie dat sommige 
ontwikkelingen, die in andere kernen heel goed kunnen, in Twisk minder of helemaal niet wenselijk 
zijn. Dat in Twisk niet alles kan, dat is juist voor veel Twiskers ook dé reden waarom ze zo graag in 
Twisk wonen. 
 
Kan er dan niks meer? 
Twisk moet een levend dorp blijven, maar het gemak waarmee nu verrommeling wordt toegestaan, 
bevorderd  en in stand gehouden, daar moet meer aandacht voor komen. De gemeente geeft toe dat 
‘handhaving geen prioriteit heeft’. Dat hoeft ook niet te verbazen: noch in het collegeprogramma, 
noch in de programma’s van de politieke partijen wordt het unieke karakter van Twisk genoemd. En 
er wordt al helemaal voorbijgegaan aan het feit dat Twisk recht heeft op extra aandacht. Het 
bestemmingsplan geeft alle mogelijkheden om het dorp te beschermen, maar wat gebeurt er als  
daar geen gebruik van wordt gemaakt? Of nog erger: wat gebeurt er als de regels worden verruimd, 
zodat je niet meer hoeft te handhaven? Inderdaad: stap voor stap verrommeling… Cultureel erfgoed 
kun je maar één keer vernietigen. 
 
Niet alleen het beschermde dorpsgezicht 
Uit een enquête van een paar jaar geleden bleek dat het grootste deel van de bewoners van Twisk 
het dorp prachtig vindt en dat het er heel prettig wonen is. Dat moet zo blijven. Niet alleen meer 
aandacht voor de oud-bouw, maar ook voor de nieuwbouw, kortom voor héél Twisk.  
 
Waarom nu? 
De laatste jaren heeft de lage prioriteit die aan handhaving wordt gegeven zijn sporen in Twisk 
achtergelaten. We kennen allemaal de voorbeelden. Exotisch kleurgebruik, niet in het dorp passende 
bouwsels, weinig aandacht voor het groen, veel (vracht)verkeer enzovoort.  Het wordt tijd dat aan de 
verrommeling een einde komt. Bovendien: in maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen 
en daarna moet er een collegeprogramma komen. De politieke partijen en ook het komende college 
van B&W kunnen in hun programma aangeven of zij aan de instandhouding van het unieke karakter 
van Twisk extra aandacht willen besteden, of dat zij Twisk op één hoop vegen bij de overige kernen 
en aan de waardevolle status van beschermd dorpsgezicht geen gevolgen willen verbinden. 
 



Ook de Omgevingswet is in aantocht. Het risico is dan aanwezig dat er met de beschermingsregels 

nog meer de hand wordt gelicht. Ook de manier waarop de gemeente met de invoering van die wet 

wil omgaan, moet nauwkeurig worden gevolgd. 

Wat willen wij? 
Wij willen spreekbuis zijn voor uw zorgen over de verrommeling van Twisk 
Wij willen regelmatig overleggen met de gemeente over de aangedragen zorgen/wensen 
Wij willen op allerlei manieren aandringen op het stoppen van de verrommeling 
Wij zullen gevraagd en ongevraagd advies geven, opmerkingen of bezwaar maken 
Wij zullen aandringen op consequente toepassing van de regels uit het bestemmingsplan 
Wij willen bewaken dat de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, volledig worden benut om 
Twisk te beschermen 
Wij zullen politieke partijen en B&W bevragen over de plannen met Twisk 
Wij zullen politieke partijen en B&W bevragen over hun plannen om de schoonheid van Twisk beter 
te beschermen 
Wij willen aandringen op concrete stappen en plannen die het unieke karakter van Twisk versterken 
Wij zullen steun zoeken voor onze standpunten bij gelijkgestemde personen en instanties. 
 

Hoe kunt u helpen? 
Door vriend of vriendin te worden! 
Dat u met plezier in het dorp woont of daar graag komt, dat is bekend. Wij vragen u om ideeën aan 
te dragen op welke manier we ons mooie dorp in stand kunnen houden of beter: nóg aantrekkelijker 
kunnen maken. Dat kan gaan over de bestrating, het straatmeubilair, verkeersmaatregelen, kwaliteit 
van het groen, de bomen, voorbeelden van verrommeling, (gebrek aan) handhaving enzovoorts. 
Ook  de ideeën van mensen die niet in Twisk wonen horen wij graag: ook u kunt vriend of vriendin 
van Twisk worden. Opmerkingen over positieve zaken zijn natuurlijk ook welkom! 
Wij zullen uw opmerkingen verzamelen, rubriceren en onder de aandacht brengen van de degene die 

daarmee iets kan en moet doen. 

Als u ideeën heeft: die kunt u per mail aan ons doorgeven. Op basis van die ideeën zullen wij ook de 

website vormgeven en kunnen we misschien een  vriendenbijeenkomst  organiseren waar we van 

gedachten kunnen wisselen. 

Ook als u niet zo 1,2,3  ideeën heeft, maar zich zichzelf wel als vriend of vriendin van Twisk 

beschouwt of ons initiatief steunt, horen wij dat graag van u. Met een brede achterban kunnen we 

echt het verschil maken.  

Wij zullen u, onder andere via Nieuws uit Twisk,  van de plannen en ontwikkelingen op de hoogte 

houden. 

Hartelijk dank alvast voor uw support. 

vriendenvantwisk@gmail.com 
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