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Beste dorpsgenoten,
Wat een onwerkelijke situatie
heerst er in
het dorp en in het land
door de Corona-maatregelen. Het voorjaar begint,
onze krant komt uit maar geen bijlage van
de Geist omdat simpelweg alles stil ligt.
Lege schappen bij de Dekamarkt, rustige
hoofdwegen in het dorp, de schoolpleinen
stil, je houdt het niet voor mogelijk. Zo raken
ook de fusieperikelen wel een beetje op de
achtergrond. Je gezondheid is belangrijker
tenslotte. Maar toch…. de Dorpsraad zou
inspreken tijdens de vergadering van de
commissie economie financiën en bestuur
van de Provinciale Staten van Noord
Holland in maart dit jaar. Deze ging echter
niet door vanwege Coronamaatregelen.
De volgende bijeenkomst is op 20 april. Als
deze dan wel doorgaat zullen wij daar zeker
aanwezig zijn om in te spreken. Inmiddels
is duidelijk dat beide gemeenteraden geen
krimp geven en doorgaan met het ingezette
fusieplan waarbij geen ruimte gelaten wordt
voor grenscorrecties met Alkmaar. Wel zetten beiden gemeenteraden in op een nieuw
kernenbeleid waarbij inwoners een grote

stem krijgen in wat er in de kernen gebeurt.
Grensoverschrijdende samenwerking met
buurgemeenten zal een grote rol gaan
spelen is het plan.

Het voorjaar gaat ons dorp en de omgeving
van weer kleur geven en lokt ieder naar buiten. Zij die in het bezit zijn van een legendarische akkerschuit of ander schip waar zij
de ons beloofde vaarweg rondom ons dorp
willen gaan bevaren zullen deze wens ook
dit jaar nog niet vervuld zien.
De gemeente heeft in 2018 met grote woorden binnen het concept "Langedijk ontwikkelt met Water" een aantal Werkgroepen
en Klankborden aangesteld. Deze groepen

zouden het locale overlegorgaan worden
voor het ontwikkelen van vaarwegverbindingen in en tussen de dorpen in de gemeente
Langedijk. In de eerste instantie hebben
drie bestuursleden van de Dorpsraad zich
als vertegenwoordigers aangemeld. In een
later gehouden overleg tussen de Dorpsraad en de Historische Vereniging blijkt dat
we op de zelfde lijn zitten en hebben we
afgesproken dat we gezamenlijk in deze
onze inzet aan de gemeente tonen.

De Dorpsraad is ook betrokken bij deze
initiatieven en wil dat ook. Dit omdat, als de
wens van de meerderheid van de bewoners
die liever met Alkmaar willen fuseren niet
gehonoreerd wordt, toch later een goede
basis gelegd moet zijn voor inspraak
van de Pancrassers voor hun dorp in de
nieuwe gemeente Dijk en Waard. Het blijft
een moeizaam geheel, bewoners en de
gemeente Langedijk. Het overleg over de
invulling op het Ark terrein, de eventuele
bouw van huizen en IKC bij de Sperwer.
Inwoners hebben echt het gevoel dat de
gemeente nog niet zo goed luistert en meedenkt met de bewoners. De Dorpsraad vind
dat er nog heel wat te verbeteren is voordat
het vertrouwen in een goed kernenbeleid
herstelt is.
Laten we, ondanks de huidige situatie
rondom Corona, optimistisch blijven over
onze toekomst, genieten van het voorjaar
en letten op onze gezondheid en die van
onze omgeving.
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Na het gereedkomen van de brug "de
Helt" in de Helling en het slaan van de
beschoeiing in het omringende water is het
van gemeentezijde stil en wordt er voor ons
zichtbaar geen actie genomen. Eerder is
gesteld dat we na het gereed komen van
de nieuwbouw aan het Daalmeerpad voor
de voortgang en het bouwen van een brug
en verdere aanpassing van de vaarweg
uitgenodigd zullen worden om de plannen
nader te bespreken. De stilte nood ons tot
actie. Een mail aan de desbetreffende ambtenaar en later een telefonisch gesprek met
het verzoek voor een overleg leid tot heden
niet tot resultaat voor een uitnodiging. Wij
blijven ons inzetten om het ons beloofde
vaartraject te ontwikkelen Het is echter met
zwijgende gemeente moeilijk communiceren.

Markante
Pancrasser
r
In deze rubriek staat iedere keer een interview met een markante Pancrasser.
Heeft u tips voor een interview, mail het dan naar bestuur.vdsp@gmail.com
Deze keer Riet Hart.
school ben ik naar Deventer verhuisd en
heb er mijn verpleegkundige opleiding
gedaan. Daarna ben ik naar Haarlem
gekomen en heb in een paar verschillende ziekenhuizen gewerkt en nog verdere
beroepsgerichte opleidingen gedaan.
Uiteindelijk, omdat mijn broer er al woonde,
zijn we in Sint Pancras terecht gekomen.
En zo is het dus gelope”.

Dag Riet je bent door verschillende personen genoemd als markante Pancrasser,
wat vind je daarvan?
“Nou daar snap ik dus helemaal niks van!
Ik vind mijzelf helemaal geen markante
Pancrasser”.
Kennelijk ben je opgevallen door al je
activiteiten…..
Nou ja momenteel zijn dat er niet zo heel
veel meer. Ik was echt blij verrast”.
Wie is Riet Hart?
“Ik ben geboren in Borne in Twente op
20 april 1940 als jongste van 5 kinderen.
Ik ben net voor de oorlog geboren. Honger
hebben wij eigenlijk nooit gehad. Alleen
moest mijn vader wel onderduiken. Wij
woonden vlak bij Hengelo, zodat we wel de
bombardementen op de machinefabrieken
hebben meegemaakt. Zo af en toe kwam
er een verdwaalde bom in de buurt terecht
Dat kan ik me nog goed herinneren. Tijdens
de bevrijding kwamen er allemaal Duitse
soldaten op de terugweg naar Duitsland
vlak voor ons huis langs. Na de middelbare

Je hebt heel veel gedaan in het dorp,
Riet, noem eens wat op:
“Ik heb heel lang bij het toneelvereniging gezeten, vanaf de oprichting tot het
opgeheven werd. Bijna 45 jaar. Ik was dus
ook de oudste en het langst lid. Dat vind
ik nog steeds jammer dat het weg is. Bij
het Het Kossen Leijen fonds heb ik ook
best wel lang gezeten. Vorig jaar heb ik
afscheid genomen. Ik ben daar bijna 14 jaar
bestuurslid geweest. Verder heb ik in de,
toen nog, Hervormde kerkenraad gezeten
als ouderling en later 6 jaar bij de Diaconie
van de federatieve gemeente in Sint Pancras (Hervormd en Gereformeerd samen).
In de Molenhoeve heb ik ook vrijwilligers
werk gedaan vanaf mijn 60e en dat doe
ik nu nog. Ik begin nu een beetje oud te
worden en we wonen hier nu bijna 50 jaar
maar volgens mij word je nooit een echte
Pancrasser. Wijlen Siem Wognum heeft
tijdens het jubileum van het Kossen Leijenfonds nog eens een opmerking gemaakt
over dat er geen echte Pancrassers in het
bestuur zaten. Burgemeester Cornelisse
heeft toen nog geantwoord van: kom maar
op Pancrassers waar zijn jullie! Oh ja, ik
heb ook meegewerkt om de zomerspelen
van Sint Pancras op te zetten maar dat heb
ik maar kort gedaan. Het is niet belangrijk
wat je doet, als je maar open staat voor
vrijwilligerswerk als je dat kunt doen”.

Houdt het Corona-spook en ander
gespuis buiten de deur

Phishing

Phishing

Redactie: dat is waar maar je hebt er
toch mooi een lintje voor gekregen voor
al je werk... en terecht!
Wat vind je fijn aan Sint Pancras?
“Dat het een dorp blijft, het ons kent ons
gevoel. Het is leuk als je in de Dekamarkt
zo lang over de boodschappen doet omdat
je heel veel mensen tegenkomt die je kent
waar je dan een praatje mee maakt”.
Wat zou je willen toevoegen aan het
Dorp?
Het groen in het dorp wordt slecht onderhouden en ik mis losloopgebieden voor de
honden”.
Waar zou de Dorpsraad zich sterk voor
moeten maken?
“Dat de kern eens een keer goed wordt opgeknapt, je weet wel bij dat oude gebouw
van Strijbis! en dat Sint Pancras dorps
blijft.
Wat vind je van de fusie?

“Wij hebben iemand aan de deur gehad
voor handtekeningen en wij hebben voor
Alkmaar gekozen, maar we vinden wel
dat het niet uitmaakt of je door de hond
of door de kat gebeten wordt”...
Wie zouden we een volgende keer moeten interviewen?
“Afke Verkuil! Dat is een echte Pancrasser
en weet erg veel over het dorp en heeft
veel vrijwilligerswerk gedaan en daarvoor
ook een lintje gekregen”.

Afgelastingen
i.v.m. Coronavirus
Het Coronavirus heeft ook ons dorp in de tang en dat betekent
dat er reeds vele evenementen zijn afgelast. Ook wij kunnen
niet over die hoge heg van maatregelen kijken maar willen u wel
in kennis stellen van onze voorgenomen acties op wat ruimere
termijn. Besluiten zullen op onze Facebookpagina vermeld
worden en daarnaast zullen op sint-pancras.nl alle laatstbekende mededelingen vermeld worden.

Ledenvergadering
Dorpsraad Sint Pancras

Wat is de situatie van het verkeer in Sint Pancras?

Datum: nader te bepalen 2020
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Geist
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 13 mei
2019*
4.	Jaarverslag Dorpsraad
Sint Pancras 2019
5. Jaarverslag penningmeester 2019
6. Verslag kascontrole commissie
7. Aftreden kascontrole commissielid
8.	Verkiezing nieuw kascontrole
commissielid
9. Begroting 2020
10. Verkiezing bestuursleden
11. Rondvraag
13. Sluiting
* Het concept van de notulen van de
algemene ledenvergadering 2019 is
gepubliceerd op de website van de
vereniging Dorpsraad (www.sint-pancras.nl)
Als u de notulen persoonlijk wilt
ontvangen kunt u een mail sturen aan
bestuur.vdsp@gmail.com.

Deze agenda is onder voorbehoud
en afhankelijk van
de Coronamaatregelen

Herdenking 4 mei
In deze spannende tijd is
het nog zeer
onzeker of
het dorp de
mogelijkheid
heeft om de
gevallenen uit
de oorlogsjaren te kunnen
en mogen
herdenken. In
eerdere jaren
heeft een delegatie van het
bestuur een
krans gelegd bij het monument voor
de slachtoffers van de fusillade en een
bloemstuk bij de herdenkingssteen voor
de slachtoffers uit Sint Pancras. Mocht er
een mogelijkheid zijn om in klein comité te
herdenken zal het bestuur van de Dorpsraad daar zeker gebruik van maken.
Ook hierover vindt u het laatste nieuws
op onze website.

In de afgelopen jaren is er regelmatig met
de gemeente Langedijk in het Dorpsplatform gesproken over zaken aangaande de
verkeerssituatie in St. Pancras. Dit overleg
vond 4 maal per jaar plaats. Er zijn vele
situaties voorgelegd aan de gemeente maar
is weinig van terecht gekomen. Mede naar
aanleiding van het magere resultaat is het
Dorpsplatform vorig jaar opgeheven, hetgeen
wij betreuren. Ook in de werkgroep Verkeer
van de Dorpsraad is veel met de gemeente
besproken echter met weinig resultaat. Als
werkgroep Verkeer gaan wij stug door met
het bespreekbaar proberen te krijgen van
huidige knelpunten. Tevens willen wij als
werkgroep ook betrokken blijven bij toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de verkeerssituatie. Wij volgen de toezeggingen van de
gemeente t.a.v. de situatie Noordeinde op de
voet.

gebeurd meestal met de auto. De gemeente
heeft het plan opgevat om in de bocht van de
Sperwer een soort rotonde aan te brengen
om daar auto’s te laten keren. Naar ons idee
is dit plan veel te klein opgezet. Verder wil de
gemeente het parkeerterrein aan de Bovenweg gebruiken voor personeel van de nieuwe
Paus Johannes. Echter dit parkeerterrein is
bestemd voor bewoners van de Bovenweg
zoals overeengekomen bij de reconstructie
van de Bovenweg.

Ook de verkeerssituatie bij het toekomstig
IKC heeft onze aandacht. Bij de eerste
presentatie van deze plannen is er heel
serieus gekeken naar de plannen t.a.v. de
verkeersafwikkeling. De plannen zoals die
toen gepresenteerd werden heeft de werkgroep de gemeente gewezen op de huidige
drukte ter plaatse van de Paus Johannes. Wij
hebben onze kanttekeningen gezet bij het
plan om op de plaats van de Phoenix een
aantal woningen te bouwen ter financiering
van de inrichting van het terrein rondom
deze woningen. Het bouwen van 9 woningen
houdt in dat er ca. 18 auto’s in de buurt bijkomen. De Sperwer is daar niet op berekend.
Tevens zal het aantal leerlingen toenemen
hetgeen inhoudt dat er meer kinderen
gebracht en gehaald gaan worden. En dat

Vorig jaar is er in het tweede kwartaal een
verkeersonderzoek gehouden in geheel
Langedijk. Dus ook in St. Pancras. Hierbij
is gekeken naar inkomend en uitgaand
verkeer op de uitvalswegen van het dorp. De
werkgroep heeft na een aantal keren vragen
sinds kort de beschikking gekregen over een
digitale versie van dit rapport. Er wordt op dit
moment door de werkgroep gekeken naar
dit rapport. Begin april zal er een overleg
zijn met de gemeente om dit rapport te
bespreken. Gezien de huidige situatie zal dit
overleg eventueel opgeschoven worden. De
werkgroep zal zoveel mogelijk informatie via
de website u doen toekomen.

In de nieuwe plannen is het aantal woningen
verhoogd naar 17 omdat het aanpassen van
de Paus Johannes duidelijk meer kost dan
in eerste instantie was begroot. Dit betekent
nog meer auto’s in de Sperwer. Dit wordt een
onhoudbare situatie aangezien de Sperwer
hier niet voor ontworpen is. De situatie wordt
in april met de gemeente besproken.

De Werkgroep Verkeer

Uw vindt bij deze Nieuwskrant geen bijlage van De Geist.
Ook dit is het resultaat van de Coronamaatregelen. Zoals
bekend heeft ook De Geist zijn deuren moeten sluiten.
Raadpleeg regelmatig dorpshuisdegeist.nl

Petitie-ontwikkelingen
De petitie is nog altijd niet aangeboden. Veel mensen vragen zich daarom af wanneer die
aangeboden gaat worden en aan wie. Dat willen we zorgvuldig voorbereiden. Met name
komt dit door het feit dat het ontvangen van de enquête van een inwoonster in Koedijk in
eerste aanvang ronduit werd geweigerd door onze burgemeester Kompier.

Het resultaat van onze petitie heeft de
politiek van Langedijk en Heerhugowaard
doen bewegen. Heerhugowaard erkent het
belang van de petitie en neemt alle onrust
in Sint Pancras serieus.
Dat wetende willen wij de petitie niet zómaar uit handen geven. Eenmaal gegeven
is er kans dat de petitie in die onderste
bureaulade terecht komt . . .
Heerhugowaard en Langedijk hebben zich
verplicht om in ieder geval een serieuze
poging te doen om een vorm van vernieuwend kernenbeleid met Sint Pancras op te
starten.
Nu kunt u denken: “Maar de meerderheid
heeft met de petitie toch getekend voor
aansluiting bij Alkmaar? Inderdaad! “Bij
Alkmaar” zal ook zeker hoofddoel blijven
van onze inzet. De Dorpsraad zal eveneens
die lijn blijven volgen.

Dat kàn. Dankzij de kracht van de petitie.
Dat kàn door nu serieus in gesprek te gaan
over kernenbeleid en hoe dat gestalte moet
krijgen.

Vooruitblik op de komende 2 jaar
Het doel is ”Bij Alkmaar”. Daar zetten we
ons voor in. Ondanks dat kan de politiek in
Den Haag er totaal anders over denken en
al onze argumenten opzijschuiven.
Dat zal betekenen dat Sint Pancras gewoon
bij Heerhugowaard wordt gevoegd. Die
mogelijkheid noodzaakt ons dat we in de
tussentijd ook met Heerhugowaard praten
om onze visie, wensen èn ervaringen kenbaar te maken. Doen we dat niet dan staat
er helemaal niets op papier en hebben we
écht het nakijken. Sint Pancras wordt dan
bestuurd vanuit Heerhugowaard zonder
goede afspraken en ligt er geen goed
fundament voor vernieuwend kernenbeleid.
Zonder verankerde heldere regels voor
echte samenwerking en meespraak zal de
manier waarop over Sint Pancras wordt
bestuurd niet of nauwelijks veranderen. Dan
blijft het zoals men ook nu over ons regeert.
Dàt willen we voorkomen.

Bestuur Dorpsraad
Heeft u ideeën voor ons dorp in de toekomst en wilt u in deze voor ons dorp spannende tijd
meepraten, meldt u dan aan voor het bestuur van de Dorpsraad. Wij kunnen op diverse gebieden versterking gebruiken. Een kennismaking tijdens een bestuursvergadering behoort
naast uitgebreide inlichtingen tot de mogelijkheid. Zoek contact via mailadres: bestuur.
vdsp@gmail.com

Meedenken en meepraten?
Graag!
Pancrassers die dat willen doen zijn harte
welkom. Samen weten we meer. Samen
staan we sterker. De Werkgroep Petitie
praat graag oriënterend met iedereen die
een steentje kan of wil bijdragen. Laat maar
weten of je wat wil betekenen voor de vernieuwing van de bestuurlijke zeggenschap
over Sint Pancras. Over ons allemaal. Over
jezelf! Want ook wij willen
dit samen met jullie doen. Alleen kunnen
we het niet en willen we het niet!!
Werkgroep Petitie
Ron Spaans & Rob Planken
06 4897 6969 / 06 1313 3772
e-mail: iktekenvooralkmaar@ziggo.nl

Contributie Vereniging Dorpsraad Sint Pancras
Voor de betaling van de jaarlijkse contributie wordt geen nota verstrekt. Veel leden maken gebruik van een automatische
incasso. Ook zijn er leden die er de voorkeur aan geven om uit eigener beweging de betaling in orde te maken.
De betaling van het bedrag (vanaf 2017 € 8 per jaar per huishouden) kan worden gedaan op het
IBAN-nummer: NL49 RABO 0364 0126 25. Mocht u besluiten om gebruik te willen gaan maken van
een automatische incasso dan kunt u hierover contact opnemen met een van de bestuursleden.
Namens het Bestuur,
W. Balder, Penningmeester

Ook lid
worden
van de
Dorpsraad?
Lidmaatschap per jaar € 8,Opgave bij W.J. Balder, Roerdomp 4
Tel. 06 - 5288 0311

De adverteerders op onze website www.sint-pancras.nl
072DESIGN
Monuta Toebes Uitvaartverzorging
Mariska Tros Massagesalon m'ris
Miranda Hey Makelaardij
Nel Strijbis Indigo Kledingadvies
Van de Ridder uw NVM makelaar
Pé de Wit Grafisch Ontwerp & Communicatie
Ook uw naam kan hier staan!
Voor inlichtingen: neem contact op met de penningmeester of stuur een e-mail.

