Secretarieel verslag 2020 en 2021
In 2019: 2 maal een ALV, de reguliere vergadering op 11 mei in de Geist en een druk bezochte extra
vergadering op 25 november in de Regenboog
We hebben 2 nieuwskranten uitgebracht met 2 bijlagen van de Dorpshuis de Geist, verder hebben
we 2 folders laten bezorgen, een voor wat betreft het gemeentelijke draagvlakonderzoek en een
betreffende de petitie. Wij bedanken alle lopers bijzonder voor hun extra inspanningen.
Het bestuur heeft in totaal 10 x vergaderd. We kregen 11 nieuwe lopers voor de nieuwskrant.
Fusie: We zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het gemeentelijke draagvlakonderzoek.
We hebben een huis aan huis petitie georganiseerd met bijzondere dank aan R. Planken en R. Spaans
We zijn bijna maandelijks geïnterviewd door allerlei media.
Wij hebben ingesproken in de raadsvergaderingen van Heerhugowaard en Langedijk.
Verkeer: Op het gebied van verkeer hebben wij aangedrongen op een bestemmingsonderzoek wat
uiteindelijk in juni en begin juli heeft plaatsgevonden. Er zijn diverse overleggen geweest met
wethouder en verantwoordelijk ambtenaar waarin wij hebben aangedrongen op ontsluitingen buiten
het dorp en maatregelen tegen drukte en snelheid in het dorp.
Doorvaarbaarheid: overleggen bijgewoond met verantwoordelijk ambtenaar over voortgang en
toekomstige verbindingen.
Dorpsplatform: wij zijn in 2019 uit het Dorpsplatform gestapt waardoor dit is opgeheven. De reden
hiervoor was het niet adequaat ondersteunen door gemeente waardoor het bestaansrecht feitelijk
was opgeheven.
IKC aan de Sperwer: Div. bijeenkomsten voor bewoners bijgewoond waarbij de gemeente gemaakte
afspraken niet nakwam en een eigen bouwplan presenteerde.
Kernenbeleid: In december hebben wij de startbijeenkomst van het op te zetten kernenbeleid
bijgewoond.

2020
We hebben 12 bestuursvergaderingen gehouden
2 nieuwskranten uitgebracht waarvan 1 met bijlage van Dorpshuis de Geist.
Fusie: In januari hebben wij een zienswijze aangeboden aan de Burgemeester van Langedijk. Het
opstellen hiervan is heel veel werk geweest. Hiervoor willen we Jan Tybout met name bedanken voor
al het werk wat hij hieraan heeft verricht
We hebben een oriënterend gesprek met wethouder en burgemeester van Alkmaar gehad.
Op 15 juni hebben we ingesproken bij de Provinciale staten commissie via een online verbinding.
Op 24 juni hebben we de petitie aangeboden in Haarlem aan de gedeputeerde mevr Ilse Zaal in het
bijzijn van de Comm. van de Koning.
Op 14 augustus hebben we een gesprek gehad met de Dir. Generaal van Binnenlandse zaken over de
fusie. Er zijn bijna maandelijks weer publicaties in kranten en regionale televisie over de acties en
meningen van de Dorpsraad.
Op 16 december heeft de Dorpsraad gesproken met afgevaardigden van de vaste 2 e kamer

commissie van Binnenlandse zaken en een filmpje met inspreektekst opgestuurd naar alle leden van
deze commissie.
Kernenbeleid: we hebben diverse vergaderingen bijgewoond over de route die gelopen moet
worden. We hebben afspraken gemaakt over de vorm: De overlegstructuur en de inspraak rond het
IKC staan model voor het nieuwe kernenbeleid. Voor Gemeente en Dorpsraad is het van belang dat
dit succesvol wordt afgerond omdat goed kernenbeleid een pijler is van de fusie. Eind 2020 moeten
we tot de conclusie komen dat het overleg over kernenbeleid stroef verloopt en de gemeente
Langedijk geen nieuw model heeft ontwikkeld dat een goede basis biedt voor de toekomst.
IKC: in januari was de Dorpsraad aanwezig bij een bewonersbijeenkomst bij een van de bewoners
thuis, waarin de onvrede wordt uitgesproken over de gang van zaken rond de bouw van het IKC en
de rol van de gemeente. Wij adviseerden om een bewoners comité op te richten en de pers te
benaderen.
De Dorpsraad heeft dit ook bij de gemeente gemeld inzake het nieuwe kernenbeleid. De gemeente
heeft besloten om naar aanleiding van de kritiek van Dorpsraad en bewoners, de inspraak opnieuw
te doen en dit als model van het kernenbeleid te beschouwen. De Dorpsraad is verder vanaf half juni
bij alle inspraakrondes en vergaderingen aanwezig geweest en kan melden dat de inspraak goed
loopt. De zorgpunten van de dorpsraad betreffende verkeersdruk en parkeren zijn nog niet opgelost.
Dorpsplatform: in februari heeft de dorpsraad met de andere leden van het voormalige
dorpsplatform en afgevaardigden van de Gemeente Langedijk de gang van zaken geëvalueerd en de
pijnpunten doorgesproken. De Dorpsraad zal de burgerparticipatie voor het Dorp bewaken.
Kranslegging 4 mei
We hebben een krans gelegd bij het monument voor de fusillade bij het spoor en een bloemstuk bij
het monument voor de gevallenen in de 2e wereldoorlog
Verkeer: 18 juni heeft de werkgroep verkeer een fysieke vergadering gehad met wethouder
Langedijk en de verantwoordelijke ambtenaren. We hebben daar de uitkomst van het
verkeersonderzoek en het vervolgtraject gezamenlijk vastgelegd. Verder deden wij mee aan publieke
zoom meetings van de gemeente Langedijk over het verkeer op 24 september en 22 oktober
Doorvaarbaarheid: Wij deden mee aan een zoom workshop over regionale verbindingen op 26
oktober. Op 23 november waren wij deelnemer aan een online bijeenkomst die nadere uitwerkingen
besprak over een extra vaarverbinding tussen Langedijk en het kanaal Alkmaar- Kolhorn. De
eindconclusie was dat een ambtelijke werkgroep de conclusies verder zou gaan uitwerken. Tot op
heden is daar niets meer van vernomen. De Dorpsraad werkt in dit dossier nauw samen met
Historische vereniging Sint Pancras en commissie Erfgoed van de gemeente Langedijk
Jaarvergadering 2020:
Op 9 november 2020 zou onze uitgestelde ALV worden gehouden in de Geist. Vanwege nieuwe
strengere Corona maatregelen hebben we die vergadering helaas moeten laten vervallen.

2021
Tot op heden heeft het bestuur in 2021 9 vergaderingen gehouden.
Wij hebben 1 nieuwskrant uitgebracht

Fusie
De 2e kamer heeft een amendement ingediend naar aanleiding van een advies van de vaste 2e kamer
commissie dat er op neer komt dat de provincie wordt opgedragen om er op toe te zien dat er na 2
jaar fusiegemeente een deugdelijk onderzoek komt naar de beleving van inwoners van Sint Pancras
en Koedijk. Er wordt gesteld dat als de bewoners dan niet tevreden zijn met de fusie alsnog
gesproken moet worden met Alkmaar over de mogelijkheden. De eerste kamer volgt het advies van
de 2e kamer. Fusie gaat door maar met een evaluatie na 2 jaar. Het bestuur van de Dorpsraad is van
mening dat de Dorpsraad en de uitvoerders van de petitie een maximaal resultaat hebben gehaald
met dit resultaat.
Op vragen uit de politiek of de Dorpsraad nog een verkiezingsbijeenkomst gaat organiseren hebben
wij geantwoord dat, ivm de kleine bezetting van het bestuur, wij geen initiatieven hiervoor gaan
nemen.
Kernenbeleid
Hier valt eigenlijk niets goeds over te melden. De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar de
wethouder over de noodzaak van het toepassen van het IKC inspraakmodel bij de gesprekken met
bewoners over het Vroneterrein. De gemeente heeft hierin een knieval gemaakt en heeft de
overleggen anders ingericht. Tot op heden is er echter nog geen overeenstemming met bewoners.
Bestuur
In maart heeft de penningmeester aangegeven zijn functie, die hij reeds een half jaar interim
vervulde, met onmiddellijke ingang te beëindigen, omdat hij al geruime tijd niet meer in het dorp
woont. Ondanks verschillende oproepen en persoonlijke benadering van mensen is het niet gelukt
deze functie vervullen en wordt die tijdelijk overgenomen door de secretaris. Hierna hebben de
voorzitter en de secretaris aangegeven niet langer de het bestuur te willen waarnemen en ons niet
meer herkiesbaar te stellen. Wij hebben via de nieuwskrant, advertentie in het Langedijker
nieuwsblad en publicaties via website en facebook onze bestuursnood ruim onder de aandacht
gebracht. In maart hebben we alle medewerkers per brief gepolst voor een bestuursfunctie. Ook het
benaderen van contacten heeft geen voldoende resultaat opgeleverd. De ultieme poging om alle
leden per brief te benaderen was wat ons betreft de laatste manier om de Dorpsraad te redden.
Kranslegging 4 mei:
We hebben een krans gelegd bij het monument voor de fusillade bij het spoor en een bloemstuk bij
het monument voor de gevallenen in de 2e wereldoorlog
Verkeer
In maart van dit jaar heeft de Dorpsraad haar ongenoegen geuit over de gepubliceerde uitwerking
van de verkeersbijeenkomsten in 2020. Het planbureau Sweco en de gemeente hebben naar indruk
van de Dorpsraad veelal niet de wensen van de deelnemende bewoners gevolgd maar hebben hier
een volkomen eigen interpretatie gegeven. Wij hebben dit verwoord en in een brief verstuurd aan
wethouders, gemeenteraad en de NHD. Inmiddels is er qua uitvoering van de speerpunten nog niets
terecht gekomen behalve de plaatsing van een spaarpaal op advies van Sweco.

Doorvaarbaarheid
Met het gereedkomen van de brug in de Helling kunnen we zeggen dat sinds de Dorpsraad de
doorvaarbaarheid van Sint Pancras bespreekbaar maakte in de politiek dit goed op stoom gekomen
is. Er zijn nog een aantal obstakels richting Twuyvermeer maar gesprekken zijn gaande.

