Bijlage 2 Zienswijze Dorpsraad Sint-Pancras

VISIE VAN DE VERENIGING DORPSRAAD SINT PANCRAS OP HET FUSIEPROCES
VAN DE GEMEENTE LANGEDIJK

Wat is de Dorpsraad
De Vereniging Dorpsraad Sint-Pancras is opgericht op 14 juni 2000 met als doel:







het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van
Sint-Pancras.
het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Sint-Pancras.
het bevorderen van de leefbaarheid in Sint-Pancras.
het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Sint Pancras.
het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke
ruimtelijke sociale en economische omgeving.
betrokken te worden bij alle zaken die betrekking hebben op of gebeuren in Sint-Pancras,
één en ander met in achtneming van politieke en/of religieuze neutraliteit.

De Vereniging telt ca 800 inwoners van Sint Pancras als lid. Hiermee vertegenwoordigen we
een ruime doorsnede van de gemeenschap, zowel oorspronkelijke Pancrassers als nieuwe
bewoners van ons mooie dorp, jong en oud.
Het fusieproces wat is ingegeven door talloze overleggen met de burgerij, regels van de
overheid en de steeds maar uitdijende omliggende gemeenten is reeds jaren geleden
begonnen. Met die naderende politieke beslissing in zicht over hoe nu verder, heeft de
Dorpsraad in oktober 2015 een enquête onder de bewoners van Sint Pancras gehouden met
als uitkomst dat bijna 40 % van de bewoners met Heerhugowaard verder wil en een groter
gedeelte namelijk 50 % liever met Alkmaar verdergaat. Opmerkelijk in die enquête is wel dat
vele stemmers voor Heerhugowaard aangeven dat uiteindelijk Groot Alkmaar een
waarschijnlijkheid is. De grootste wens van de inwoners echter betreft het karakter van het
dorp. Dat mag niet veranderen dan wel verloren gaan. De Vereniging Dorpsraad wil een
vereniging zijn voor alle inwoners en wij hebben met die rol voor ogen geen voorkeur voor
een fusiepartner. Wij vinden het echter noodzakelijk de bewoners van Sint Pancras een rol
te geven in het verdere beslissingstraject.
Visie
1. De Dorpsraad vind het zeer belangrijk dat wanneer de fusie verder gaat dan een
ambtelijke fusie, waarmee de politieke partijen de verkiezingen zijn ingegaan, de
bevolking per dorp wordt geraadpleegd om vast te stellen of de politiek de juiste
keuze maakt.
2. Het moet mogelijk zijn of worden, gezien de ligging van Sint Pancras en haar grenzen,
voor ons dorp een uitzondering te maken in de keuze van fusiepartner als de
inwoners via een dergelijke raadpleging dit aangeven.
In het verleden heeft de Commissaris van de Koning in Noord Holland hier al een
toespeling op gemaakt.
3. De Dorpsraad vind het zeer gewenst dat welke fusiepartner het ook gaat worden, de
inspraak van de dorpsbewoners via de Dorpsraad gewaarborgd blijft in de nieuwe
gemeente.

De Vereniging Dorpsraad vertrouwt er op dat de gemeenteraad onze standpunten
meeneemt in de overwegingen die nodig zijn voordat een besluit tot visie wordt genomen.
De impact van dit besluit is naar onze stellige overtuiging groter dan de belangen van de
gemeente of de gemeenteraad.
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