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VZ, geachte aanwezigen, graag zet ik uiteen hoe de petitie is verlopen en wat eraan voorafging. 

 

Weet u het nog dat de burgemeester Kompier naar Sint Pancras kwam om te horen wat al die Pancrassers nu 

eigenlijk willen. Twee avonden zijn eraan besteed. De Regenboogkerk en daarna De Geist die tjokvol zat. En 

dat betekent dat het de Pancrassers hoog zit wat hierover allemaal in Langedijk wordt beslist. 

 

Ik, Ron Spaans, vond het geheel een vreemde vertoning in De Geist en hoe het kon gebeuren dat de 

burgermeester slecht luisterde, de waarnemend voorzitter van de Dorpsraad niet bij naam kende toen hij het 

woord van haar kreeg en dat er vele reacties waren die duidelijk aangaven dat de bewoners slecht 

geïnformeerd waren over het proces van de fusie.  

Uiteindelijk zegde de gemeente toe om een onderzoeksbureau in te schakelen dat een enquête ging houden 

onder de inwoners van Sint Pancras.  

 

Gedurende de dagen na de bijeenkomst is Rob Planken op het lumineuze idee gekomen om de inwoners van 

Sint Pancras iets meer te bieden dan alleen een enquête van de gemeente. 

Allereerst wilde hij uitzoeken wie Ron Spaans was. Het duurde een week van rondvragen waar die woonde en 

via-via lukte het dat hij Ron aantrof midden op straat terwijl die zijn camper stond te verkopen aan een paar 

Friezen. Ik, Ron, dacht nog, wat wil die man toch. Even snel een afspraak gemaakt en zo kwam er een bijzonder 

gesprek tot stand dat resulteerde in het organiseren van een petitie om te tekenen voor aansluiting bij 

Alkmaar. 

 

Dezelfde dag dat de enquête van de gemeente in de brievenbus lag, brachten wij de informatiebrief rond over 

de op handen zijnde petitie.  

We namen bewust de tijd en we hadden een enthousiaste groep petitielopers. 

De handtekeningen rolden als het ware naar binnen en we kregen veel signalen dat de overgrote meerderheid 

aansluiting bij Alkmaar wilde.  

Dat leidde ertoe dat we inschatte dat een ruime meerderheid voor Alkmaar zou kiezen.  

 

Het Noord Hollands Dagblad en TV NH schonken ook aandacht aan deze ontwikkelingen en dat kwam 

natuurlijk ter ore van de raadsleden en gemeentelijke politieke partijen. 

 

De uitslag van de gemeentelijke enquête werd bekend gesteld waarin I&O aangaf dat 62% van de 

respondenten aansluiting met Heerhugowaard niet wensen. Slechts 11% van de respondenten is voor 

aansluiting met Heerhugowaard. Het aantal reacties wat binnen was gekomen was rond de 50% van de 

verstuurde enquêtes. Logisch: het was immers vakantietijd en daarbij werd gesteld dat binnen 2 weken 

gereageerd moest worden. 

 

Als reactie op die uitslag legde coalitiepartij Dorpsbelang Langedijk de uitslag als volgt uit: 

Op 4.673 verzonden enquêteformulieren werden 2.287 reacties ontvangen. 62% daarvan is tegen fusie met 

Heerhugowaard. Dat zijn 1.418 respondenten. 1.418 van 4.673 geënquêteerden betekent 30% van de 

bevolking van Sint Pancras. En nu komt het: Dus is 70% vóór de fusie met Heerhugowaard aldus Dorpsbelang 

Langedijk. 

Wie zo rekent geeft aan niet te begrijpen wat een representatief onderzoek inhoudt. 

Dit gegeven sterkte ons alleen maar meer om de petitie goed op de kaart te zetten. 

We hebben toegezegd dat elke voordeur van Sint Pancras bezocht zal worden. 

Dat nog niet iedereen heeft kunnen tekenen, kan komen omdat de petitieloper, bewoners voortdurend niet 

aantrof. 

Als organisatie liepen we daar dan ook tegenaan en hebben na de eerste ronde een bezemploeg ingezet. Maar 

ook zij konden ervaren dat er wederom niemand thuis werd getroffen. 

 

Onderwijl werd er over de fusie in De Binding een commissievergadering gehouden en een week later gevolgd 

door een Raadsvergadering.  

Eén ding kunnen we u meegeven. De vergaderingen gingen nauwelijks over de fusie, maar wel grotendeels 

over de onrust, de petitie en de wijze waarop de dorpskernen Sint Pancras en Koedijk zijn behandeld. 



Roerige vergaderingen waarbij de oppositie haar stem liet horen, maar de zittende partijen van de coalitie 

vond haarzelf uitstekend functionerende democratische partijen. 

Zij achtte zich zo goed, dat ze in een interview met het NHD de dorpskernen Sint Pancras en Koedijk een stel 

oproerkraaiers vond. Zij zijn gekozen partijen en daar dien je naar te luisteren en verder je mond te houden 

totdat je weer mag stemmen. 

 

En dat pikken we niet hier in het dorp. 

 

Wat wel werd toegezegd is, dat raadslid Jongenelen één keer per maand op woensdag in De Geist zal zitten 

om dorpsbewoners aan te horen. We hopen van harte dat zijn agenda en hijzelf dit gaan volhouden tot 1 

januari 2020.  

 

De actuele stand van de petitieactie is afgelopen zaterdag, na de inloop dag in Sportcafé De Oostwal  2.560 

handtekeningen van Pancrassers van 18 jaar en ouder. Stemgerechtigde dorpsgenoten dus.  

Daarmee is nu duidelijk dat de meerderheid van de 4.673 stemgerechtigden die door de gemeente in juni 

werden aangeschreven voor deelname aan het draagvlakonderzoek kiest voor aansluiting bij Alkmaar. Als 

percentage is nu 54,7% van de Pancrassers bevolking voorstander om te fuseren met Alkmaar.  

Kijkend naar wat in nog de pijplijn zit bij de bezemploegen zal het resultaat eind deze maand rond de 56% 

komen. 

 

Dit resultaat behoeft wel een aanvullende toelichting. 

 

Bij de start van de petitieactie meldden de petitielopers enthousiast, grote aantallen ondertekenaars. In 

sommigen straten werd bij 8 van de 10 huizen een handtekening geplaatst.  

 

Nadat in Heerhugowaard en Langedijk op 8 oktober het raadsbesluit was genomen om te fuseren werden 

direct minder enthousiaste geluiden gehoord van de petitielopers.  

Reacties als: "De politiek luistert toch niet" en "Het is een gelopen race" of "jullie trekken aan een dood paard" 

werden opmerkingen die petitielopers kregen te horen. Vooral het "trekken aan een dood paard" is voor 

vrijheidslievende Pancrassers een zeer vervelende uitdrukking.  Zie het wapen van de voormalige gemeente 

Sint Pancras. Maar dat terzijde…. 

 

De afgelopen week hebben we gelukkig weer een opleving geconstateerd, na alles wat over de in te dienen 

zienswijze van de gemeente Alkmaar in de pers is gemeld.  

Sommige bezemploegers scoorden plots weer 80% bij de adressen waar eerder niemand thuis was.. 

 

Voor ons, als initiatiefnemers van de petitie, ook reden om het ontvangen van handtekeningen voor de petitie 

door te laten lopen tot het moment dat de petitie-handtekeningen daadwerkelijk zullen worden aangeboden. 

 

Naar onze mening is er veel misgegaan in de relatie met Langedijk.  

De hele fusie: bestuurlijk en ambtelijk is tenenkrommend. 

Vragen en verzoeken aan de politiek worden niet beantwoord. 

Gekozen partijmensen spotten met hoon over de bewoners. 

Ik werd op het matje geroepen door de politiek waar ik in vredesnaam mee bezig was om een petitie te 

organiseren. En dat het slecht was voor al die ambtenaren die overgingen naar HHW. 

Code Oranje staat ondertussen in de kast. 

En de cruciale fout om niet met de bewoners te praten alvorens het tot zo een belangrijk besluit komt om te 

fuseren met HHW. 

 

Als een commercieel bedrijf in moeilijke tijden deze houding zou hebben ten opzichte van haar klanten dan is 

het GEDAAN met de business. 

 

Het is dan ook de hoogste tijd om de historische vergissing van 1972 hiermee te herstellen! 

 

Beste Pancrassers 

 

Zijn wij zand of zijn wij klei. 


