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Geachte voorzitter, dank u voor de mogelijkheid om deze vergadering toe te spreken. 

Graag stel ik mij voor: Mijn naam is Erik Kroese en ik ben voorzitter van de Vereniging Dorpsraad Sint 

Pancras.  

 

Ik wil benadrukken dat ik hier spreek namens Vereniging Dorpsraad Sint-Pancras. Toen de gemeente 

Langedijk vanaf ca 2013 begon te twijfelen over haar zelfstandigheid in de toekomst zijn er verschillende 

momenten geweest waarbij de Dorpsraad heeft mogen meepraten over de bestuurlijke toekomst. De 

Dorpsraad heeft altijd aangegeven dat een fusie de meest kansrijke optie was om de burgers zekerheid te 

geven over een adequaat bestuur. Toen deze sessies achter de rug waren bleek het gemeentebestuur er 

nog niet aan toe te zijn om een dergelijke ingrijpende beslissing te nemen. Sterker nog, bij vragen hierover 

aan B en W, werd verteld dat als het ooit zover was er een uitgebreid democratisch proces aan ten 

grondslag zou liggen. De Dorpsraad heeft vooruitlopend aan dat genoemde proces in 2015 een eigen 

enquête gehouden in Sint Pancras waarbij bleek dat een meerderheid van de Pancrassers, bij een 

eventuele fusie, voor Alkmaar zou kiezen. Wij hebben dit destijds breed gepubliceerd en uitgelegd aan 

Gemeenteraad, B en W van Langedijk en individuele politieke partijen. Deze enquête werd soms 

prematuur genoemd en volgens sommigen niet goed uitgevoerd. Maar de boodschap was duidelijk. De 

meeste Pancrassers waren voor Alkmaar en gingen er ook van uit dat bij een eventuele fusie Sint Pancras 

bij Alkmaar gevoegd zou worden. Dit beeld werd versterkt door uitlatingen van de vorige commissaris van 

de Koning, de heer Remkes, die naar aanleiding van onze enquête van 2015 aangaf dat gezien de ligging 

van Sint Pancras, Alkmaar een logische en mogelijke optie was. 

Nadat de gemeenteraad, zonder de inwoners van Langedijk te consulteren, het besluit tot fusie met 

Heerhugowaard heeft genomen is er in Sint Pancras grote onvrede ontstaan over deze voor ons 

onbegrijpelijke keus. De inwoners voelen zich democratisch bijzonder benadeeld. De meerderheid van de 

inwoners heeft niets met Heerhugowaard en nu ook niet meer met de gemeente Langedijk. Het 

vertrouwen is wèg. ECHT HELEMAAL WÈG! In het voorliggende herindelingsvoorstel wordt gewezen op de 

uitkomsten van het draagvlakonderzoek in Sint Pancras en Koedijk. Voor de bewoners is die uitkomst 

simpel. Ik citeer uit het rapport van I&O: Een minderheid ziet wel iets in een fusie met Heerhugowaard. In 

Sint Pancras vindt 11% van de respondenten dit een goed plan. In Sint Pancras is dit plan voor 62% van de 

respondenten niet acceptabel. Het representatieve professionele onderzoek van I&O in 2019 bevestigde in 

feite de uitkomsten van “die amateuristische” enquête van de Dorpsraad in 2015! 

Het is beschamend dat in het herindelingsontwerp het sterk leiderschap wordt genoemd om de overgrote 

meerderheid van de bewoners in Sint Pancras niet tegemoet te komen en door te gaan op de ingeslagen 

weg. Een belangrijk aspect van sterk leiderschap is namelijk ook een zelfkritische houding. Niemand heeft 

zich nog afgevraagd wanneer ze Sint Pancras en Koedijk zijn kwijtgeraakt in het hele fusieproces en hoe dit 

te repareren is. Men gaat er kennelijk vanuit dat het gewoon opstandige dorpskernen zijn. Het is echter 

wel allemaal veroorzaakt door niet goed te luisteren en een slechte communicatie met de bewoners. De 

beloftes vooraf dat het fusieproces met zeer democratische spelregels ingezet zou worden bleek een 

wassen neus. De door de gemeente Langedijk toegepaste burgerparticipatie in Sint Pancras is al jaren een 

grote bron van frustratie. Leefbaarheidsonderwerpen die al heel lang de gemoederen bezighouden zijn 

door de gemeente Langedijk JARENLANG VOLSTREKT genegeerd. Bewonersinitiatieven en participaties zijn 



door ambtenaren en politiek vrijwel niet opgevolgd. Dat Sint Pancras zich meer bij Alkmaar dan bij 

Langedijk thuis voelt betekent echt een vette onvoldoende voor de uitvoering van het kernenbeleid in 

Langedijk. Voor de Dorpsraad is het ronduit frustrerend dat in het herindelingsvoorstel de acties die door 

de Vereniging Dorpsraad zijn ingezet, acties van ENKELE inwoners worden genoemd. De Dorpsraad is al 

sinds de oprichting een gesprekspartner van de gemeente. Hoezo burgerparticipatie.  Ook wil ik graag 

benadrukken dat bij de keuze voor Alkmaar, voor de bewoners de identiteit van Sint Pancras geen issue 

was maar de ligging bij en de sociale cohesie met Alkmaar. 

De brief die  naar aanleiding van de keuzes in dit herindelingsvoorstel naar alle inwoners van Sint Pancras is 

gestuurd, wordt ervaren als bevestiging dat het gemeentebestuur geen kaas heeft gegeten van het 

betrekken bij en motiveren van burgers. Omdat het gemeentebestuur nog steeds niet overtuigd is van de 

werkelijke onvrede en wantrouwen heeft de Dorpsraad besloten om een petitie te houden in Sint Pancras. 

Vanaf juli dit jaar lopen gemotiveerde Pancrassers alle deuren af om handtekeningen op te halen. Dit 

wordt gecontinueerd! ONGEACHT de raadsbesluiten van aanstaande 8 oktober. De wens  van van alle 

ondertekenaars zal uiteindelijk beoordeeld worden door de Tweede Kamer der Staten Generaal. Die zal 

zeker onder de indruk zijn van het aantal Pancrassers dat vindt dat Langedijk een verkeerde keus voor Sint 

Pancras maakt.  

De Dorpsraad vindt dat het herindelingsvoorstel niet echt vertrouwen biedt voor de toekomst van 

Langedijk. Het robuuste karakter dat dit uit moet stralen wordt teniet gedaan door de zorgen over het 

eventuele niet meegaan van Sint Pancras en Koedijk. Ook de plannen voor burgerparticipatie zijn niet 

uitgewerkt en dit geeft nu juist, gelet op de huidige ervaringen in ons dorp, absoluut geen vertrouwen voor 

de toekomst van de nieuwe gemeente en het welbevinden van haar burgers. 

De meeste politieke partijen in de gemeenteraad hebben democratie bijna als een vaandel in hun 

programma en waarden staan. Geachte raadsleden,  ik roep u met klem op dat waar maken en de 

inwoners van Sint Pancras door écht leiderschap te tonen en de uitkomsten van de directe democratie 

respecteert. Het kan toch niet zo zijn dat u als gekozen volksvertegenwoordiger moedwillig de voorkeur 

van een groot deel van de inwoners van een dorp naast u neerlegt en hiermee openlijk erkent met de 

mening van deze burgers geen rekening te willen houden en daarom deze inwoners overtuigd dat 

democratie in deze gemeente kennelijk niet bestaat.  

 

Tot slot merk ik op dat Vereniging Dorpsraad Sint Pancras zich het recht voorbehoud om op een daarvoor 

bedoeld moment een schriftelijke zienswijze in te dienen. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 


