Gemeente Langedijk
t.a.v. het college van B&W
Postbus 15
1723 ZG Noord-Scharwoude
Onderwerp: zienswijze op het herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard
Sint Pancras, 10 december 2019
Geachte leden van het College,
Hierbij dient de Vereniging Dorpsraad Sint-Pancras een zienswijze in tegen het herindelingsontwerp
betreffende de fusie tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. De bijlagen 1 en 2 vormen
een integraal onderdeel van deze zienswijze.
De zienswijze richt zich met name op het volgende:
De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras heeft ruim 800 leden in deze dorpskern van de Gemeente
Langedijk. In artikel 3 van de statuten van de Dorpsraad staat vermeld dat de Dorpsraad de
algemene belangen behartigt van de inwoners van Sint Pancras. Zie bijlage 4.
De Dorpsraad heeft zich verschillende keren naar de gemeente toe uitgelaten dat voor het
fusieproces burgerparticipatie een noodzaak is. Niet alleen op dit moment maar tijdens het gehele
traject van het fusieproces vanaf het jaar 2013.
In 2015 heeft de Dorpsraad een enquête gehouden onder alle inwoners van Sint Pancras met een
bijzonder hoge respons. Namelijk zo’n 17 %. Uit het resultaat bleek dat met de toen voorliggende
kennis en ervaringen de bewoners in meerderheid voor Alkmaar als fusiepartner kozen. Ca 50% van
de inwoners gaf dat aan.
Een kleine 40% wilde liever met Heerhugowaard fuseren. Wij hebben de uitslag van de enquête
destijds met het bestuur van de gemeente Langedijk gedeeld. Maar dit heeft geen invloed gehad op
het vervolg.
Dat de gemeente Langedijk geen bestaansrecht meer heeft richting de toekomst als aparte
Gemeente is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Dat de fusie met een andere gemeente hierop
het antwoord is, ligt voor de hand. Echter naar de inwoners is nooit duidelijk gemaakt wat de voor
en tegens zijn van de verschillende potentiele fusiegemeenten die benaderd zijn.
Voor de laatste gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 was een volledige fusie niet in beeld bij de
burgers toen zij deze gemeenteraad kozen. Ook is toen niet duidelijk geworden dat de
gemeenteraad bij een dergelijk onderzoek kennelijk alleen de gemeente Heerhugowaard wilde
betrekken. In bijlage 1 wordt hierop in detail op ingegaan.
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Op 27 augustus 2018 hebben wij de gemeenteraad een visiedocument gestuurd, document d.d.
24.08.2018, zie bijlage 2, waarin wij hebben verwoord wat onze visie op de fusie
Heerhugowaard/Langedijk was. Kernwoord is burgerparticipatie bij de keuze van en waarborging
van inspraak in de nieuwe gemeente.
Wij staan hier nog volledig achter.
Tijdens de informatieavonden, die de gemeente in de periode van maart tot en met mei 2019 in
Sint Pancras heeft georganiseerd, is gebleken dat een grote meerderheid van de aanwezigen bij
beide bijeenkomsten tegen de fusie met Heerhugowaard bleek en de gevolgde procedure afwees.
De aanwezigen gaven in grote meerderheid aan dat Alkmaar voor Sint Pancras een meer voor de
hand liggende keus zou zijn.
Na alle commotie in Sint Pancras heeft het college besloten een extra draagvlakonderzoek te
houden door bureau I&O Research. De uitkomst hiervan was overduidelijk. Slechts 11 % van de
respondenten vond de fusie met Heerhugowaard een goed plan. 62% van de respondenten vond
de fusie met Heerhugowaard niet acceptabel. 16 % van de respondenten vond de fusie met
Heerhugowaard acceptabel onder voorwaarden. Zie ook de argumenten genoemd in bijlage 1.
Het is gebleken dat het college en in meerderheid de gemeenteraad deze uitkomst bij de stemming
voor het herindelingsontwerp naast zich neer hebben gelegd. Het college en de gemeenteraad
hebben uitgesproken dat de mening van Sint Pancras ondergeschikt is aan de andere dorpskernen
van Langedijk. Maar omdat nooit is onderzocht wat het draagvlak is in de andere dorpskernen is
het naar de mening van de Dorpsraad volstrekt onduidelijk waarop deze conclusie gebaseerd is. De
vragen hierover staan vermeld in bijlage 1.
Door het verloop zoals hierboven geschetst heeft de Dorpsraad in juni 2019 besloten een petitie te
organiseren die inmiddels door 2680 inwoners van 18 jaar en ouder is ondertekend. Procentueel is
dit actueel 56%. De ondertekenaars wensen dat Sint Pancras bij Alkmaar gevoegd dient te worden.
Gezien de uitslag van het draagvlakonderzoek door I&O Research en de petitie van de Dorpsraad
maakt de Dorpsraad bezwaar dat Sint Pancras meegaat in de fusie met Heerhugowaard/Langedijk.
De Dorpsraad staat achter de wens van de meerderheid van de inwoners van Sint Pancras dat de
dorpskern Sint Pancras samengevoegd dient te worden met de gemeente Alkmaar
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De Dorpsraad vind dat het herindelingsontwerp aangepast dient te worden en wel op de volgende
wijze:
De Dorpsraad stelt voor dat - als u recht wilt doen aan de wens van de inwoners van Sint Pancras door middel van een grenscorrectie te bewerkstelligen dat Sint Pancras bij Alkmaar gevoegd wordt.
Gelet op de voorwaarde uit de Wet ARHI, dat bij grenscorrecties het inwoneraantal van de
betrokken gemeenten met niet meer dan 10 % toe- of afneemt, kan Sint Pancras toegevoegd
worden aan de Gemeente Alkmaar direct na de totstandkoming van de nieuwe fusie gemeente.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van
Vereniging Dorpsraad Sint-Pancras

E. Kroese
voorzitter

M. Kortenoeven
secretaris

Bijlage 1: reactienota op het herindelingsontwerp
Bijlage 2: visiedocument
Bijlage 3: uittreksel Kamer van Koophandel inschrijving Vereniging Dorpsraad Sint-Pancras
Bijlage 4: Statuten Vereniging Dorpsraad sint Pancras
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