Secretarieël Jaarverslag Dorpsraad Sint Pancras 2015/2016
De Dorpsraad heeft een veel bewogen jaar achter de rug met heel veel positieve veranderingen.
Het Dagelijks Bestuur wordt nu officieel gevormd met Rob Weijling als voorzitter, Willem Balder blijft
de penningmeester en Lonneke van der Elst secretaris. Het bestuur en de leden vormen op het
moment een hechte groep, die elkaar onderling steunt en opvangt indien nodig.
Echter wij zijn nog steeds op zoek naar een webmaster, die het leuk vindt om onze website actueel te
houden en aantrekkelijk te maken voor onze leden.
Twee belangrijke beslissingen hebben wij genomen. Een van deze beslissingen was het vernieuwen
van de Nieuwskrant. Gelukkig geen verkeerde beslissing. Het straalt uit waar de Dorpsraad nu voor
staat, Fris, Krachtig en Actief. De krant wordt meer gelezen en naar aanleiding van de krant krijgen wij
enorm veel respons. Kortom de leden weten ons weer te vinden. Het doel is toch om samen met de
bewoners van Sint Pancras een fijn en leefbaar dorp te vormen.
De tweede beslissing was weer op het gebied van moderniseren. Een nieuwe website, die voldoet
aan de huidige eisen van deze tijd. Vlot, actueel en lekker leesbaar en overzichtelijk. Het laatste
nieuws betreffende verkeer of accommodatie kunt u hier vinden. De lancering van de nieuwe website
zal mei 2016 plaatsvinden.
Er is nog steeds een actueel samenwerkingsverband met het Dorpsplatform en met name op het
gebied van verkeer en groenvoorzieningen is er veel bereikt.
De herinrichting van de Bovenweg stond afgelopen jaar hoog op de prioriteitenlijst. 1 x per 2 weken
vond er een bespreking plaats tussen Dorpsraad, Dorpsplatform en de uitvoerders van de
werkzaamheden. Zo zijn veel mankementen op korte termijn toch nog verholpen.
Erik Kroese vertegenwoordigt de Dorpsraad in de werkgroep omtrent het nieuwe “Dorpshart”, hierin
strijden wij o.a. voor een gezellige brink in plaats van dat de gebouwen naar voren geplaatst worden.
Met het ‘Dorpshuis De Geist” voeren wij ook regelmatig gesprekken en proberen hier een positieve
bijdrage te leveren.
Naar aanleiding van de enquete en veel gesprekken tussen onze werkgroep Verkeer, gemeente en
verkeersdeskundigen is er voor gekozen om het noordelijk gedeelte van de Benedenweg her in te
richten als Fietsstraat, waar de auto te gast is.
Ook de eventuele fusieplannen met omliggende Gemeenten wordt door ons elke vergadering
besproken.
Joop den Haan is nog steeds super enthousiast en zeer actief deelnemer aan de werkgroep
betreffende “Waterrijk Langedijk.”
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die zich het afgelopen jaar heeft
ingezet voor de Dorpsraad heel erg bedanken, zonder jullie steun hadden we het niet gered om weer
een positieve, actieve en bloeiende Dorpsraad neer te zetten.
Wij zijn op de goede weg.

