Notulen
Extra Algemene Ledenvergadering 25 november 2019
Locatie:

Kerkelijk centrum De Regenboog

Aanwezige bestuursleden: Erik Kroese, Willem Balder, Marcel Kortenoeven
Notulist:
Joop den Haan
Aanwezige leden:
20 getekend op presentielijst, 2 leden niet getekend
Aanwezige belangstellenden:Burgemeester L. Kompier, wethouders N. Langedijk en A. Jongenelen en
Aanwezige pers:

15 niet leden.
A. Bergwerf NoodHollands Dagblad en A. Kleinsma RTV NoordHolland

1. Opening:
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom.
2. Mededelingen:
I.v.m. de te verwachte belangstelling voor deze vergadering en niet beschikbaar zijn van een grote
zaal in de Geist is de vergadering verplaatst naar Kerkelijk centrum De Regenboog.
De vz deelt mee dat conform de statuten niet-leden geen spreek- en stemrecht hebben. Zij krijgen na
de vergadering de gelegenheid tot spreken.
Het Dorpsplatform, met daarin een vertegenwoordigend deel van het bestuur van de Dorpsraad is op
het gemeentehuis met B en W in gesprek geweest over het voortzetten van het Dorpsplatform. Dit
heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd waarop de leden van het Dorpsplatform het vertrouwen
in de gemeente heeft opgezegd. Hierop is het Dorpsplatform Sint Pancras ontbonden. Vanwege het
instellen van een 'kernenbeleid' zal de Dorpsraad het contact met de gemeente voortzetten.
2a. Inspreken:
De voorzitter last op verzoek een moment voor inspreken in. Dhr. C Lambregts pleit als bestuurslid
van de plaatselijke ANBO voor het op korte termijn realiseren van woningen voor ouderen. Deze
ouderen blijven nu bij gebrek aan geschikte woningen vaak alleen in een voor hen te grote
eengezinswoning. De vrijkomende bouwruimte bij de te vernieuwen Paus Johannesschool kan een
goede locatie zijn.
3. Verkiezing voorzitter en bestuursleden
De voorzitter mw. M. Hage treedt vanwege fysiek ongemak af en dhr. Kroese die tijdelijk als haar
vervanger heeft opgetreden stelt zich beschikbaar. Bij schriftelijke stemming worden 20 formulieren
ingeleverd waarvan 4 blanco stemmen en 16 voor dhr. Kroese en wordt daarmee aangesteld als
voorzitter. De stemmen zijn geteld door mw. P. de Goede en dhr. T. Pepping.
4. Fusie Gemeente Langedijk - Heerhugowaard:
Dhr. R. Spaans doet verslag van de gehouden petitie die door hem tezamen met dhr. R. Planken
n.a.v. de contactavonden in de Regenboog en De Geist is opgezet. Tijdens deze avonden gaven de
reacties van uit de inwoners van Sint Pancras aanleiding tot opzetten van een petitie. Een groot aantal
lopers heeft zich ingezet om langs iedere woning te gaan en ieder, ouder dan 18 jaar in de
gelegenheid te stellen om hun voorkeur uit te spreken en zij die het voorstel voor aansluiting bij
Alkmaar steunen hun handtekening daarvoor te plaatsen. (Volledige voordracht van R. Spaans als
bijlage bij deze notulen).
Er zijn op dit moment 2561 = 54.7% handtekeningen geplaatst door stemgerechtigde inwoners die de
voorkeur voor aansluiting bij Alkmaar voorstaan. Die mededeling resulteerde in luid applaus van uit de
zaal.
N.a.v. dit verhaal vraagt dhr. vd Ridder aan de voorzitter naar het resultaat van het gesprek met de
Burgemeester van Alkmaar. De voorzitter antwoordt dat het gesprek informeel was en hij in deze
situatie geen mededelingen hierover wil doen. Tevens antwoord hij op de vraag inzake de 'warme'
contacten die gedistilleerd worden uit de krant dat de Dorpsraad afwacht op de zienswijze van
Alkmaar.
De voorzitter pleit voor het indienen van een zienswijze door de inwoners van Sint Pancras en geeft
het woord aan dhr. J. Tybout.
Dhr. Tybout geeft uitgebreid aan op welke manier een zienswijze kan worden ingediend.
(Volledige voordracht van J. Tybout als bijlage bij deze notulen).
Dorpsraad Sint Pancras / Notulen Extra ALV 25-11-2019

Blad 1 van 2

5. Rondvraag:
Dhr. v d Ridder geeft aan dat de Dorpsraad goed moet onderzoeken of Sint Pancras past in het beleid
van Alkmaar. De politieke partijen hebben tijdens de laatste verkiezing niet duidelijk gecommuniceerd
omtrent de op handen zijnde fusieplannen.
Dhr. Koning vraagt hoe de zienswijze ingediend kan worden. Tybout geeft uitleg en in zijn antwoord
gaat hij er van uit dat van gemeentezijde antwoord komt op de ingediende zienswijze
Mw. Krul vraagt of de aanwezige Burgemeester of een Wethouder wil reageren op de vergadering. Er
komt geen antwoord van de gemeentezijde.
6. Sluiting:
De voorzitter sluit om 21.05 uur de ordelijk verlopen vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun
komst en de sprekers voor hun inzet.
Na de vergadering krijgen niet leden de mogelijkheid de vergadering toe te spreken. Hier maken twee
heren gebruik van.
Dhr. M. Brandsma geeft de inwoners van Sint Pancras en het bestuur van de Dorpsraad een
compliment.
Hij stelt in een lang betoog dat het gemeentebestuur van Langedijk de zaak gemist heeft en dat het
dorp daar een juist antwoord op heeft gegeven.
Dhr. B. Muurling geeft aan dat hij persoonlijk geen belang heeft voor de route van Sint Pancras. Hij
stelt dat Langedijk snel naar Heerhugowaard moet. De Burgerrekenkamer, waarvan hij voorzitter is, is
van mening dat Sint Pancras en het deel van Koedijk naar Alkmaar moet. In een door de rekenkamer
uitgevoerd onderzoek onder 220 respondenten is uit de enquête gekomen dat 90% geen vertrouwen
in de gemeente Langedijk heeft. Uit dat onderzoek kwam tevens naar voren dat 80% van deze
respondenten de sterke voorkeur hebben voor aansluiting bij Alkmaar. Hij is van mening dat het
gemeentebestuur deze uitslag had moeten onderzoeken.

Getekend te Sint Pancras op:
De Voorzitter

De Secretaris

E. Kroese

M. Kortenoeven

Bijlagen:
1e: Verslag petitie R. Spaans
2e: Indienen zienswijze J. Tybout
3e: Reactienota
4e: Presentatielijst

Dorpsraad Sint Pancras / Notulen Extra ALV 25-11-2019

Blad 2 van 2

