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De heer A. van Dijk
Sint Pancras, 11 september 2019.
Geachte heer Van Dijk,
Naar wij hebben begrepen voert u binnenkort overleg met de burgemeesters van Heerhugowaard en Langedijk over de
voorgenomen fusie van beide gemeenten.
Zoals ongetwijfeld bij u be<end worden alle woonadressen in Sint Pancras bezocht door een aantal inwoners die hun
dorpsgenoten van 18 jaar en ouder vragen met een handtekening steun te willen geven aan een petite om het dorp Sint Pancras
te laten aansluiten bij de gemeente Alkmaar.
De ondertekenaars maken gebruik van het recht van petitie zoals vastgelegd in artikel 5 van de Grondwet. Dit voo- alle
duidelijkheid om het mogelijke misverstand uit te sluiten dat er sprake zou zijn van een door de inwoners georganiseerde
enquête.
Zowel het door l&D Research in juni 2019 uitgevoerde “draagviakonderzoek” als de door de gemeente Langedijk gekozen wijze
van communiceren en informeren wordt door veel inwoners van Sint Pancras als teleurstellend en onvoldoende ervaren. Zo
kwam bijvoorbeeld de simpele vraag ‘bij welke gemeente voelt u zich het meest thuis” met daarbij de keuze mogelijkheid tussen
Alkrraar of Heerhugowaard niet voor in het “draagviakonderzoek”.
De belabberde wijze van communiceren en participeren die de gemeente Langedijk in dit dossier (en op tal van andere
onderwerpen) hanteert was voor een aantal inwoners van Sint Pancras aanleiding om genoemde petitie te organiseren.
Daarnaast gaf een voorval wat op 17 april 2019 in Koedijk tijdens ce gemeentelijke informatieronde in Café De Bonte Koe
plaatsvond een extra impuls in Sint Pancras een formele grondwettelijke petitie te starten. Tijdens de informatiebijeenkomst in
Koedijk weigerde waarnemend burgemeester van Langedijk mevrouw Kompier botweg om opgehaalde handtekeningen om het
Langedijker deel(tje!) van Koedijk ook bij Alkmaar te voegen in ontvangst te nemen.
Voor de bejaarde initiatiefneemster die een aantal dagen alle woonhuizen in het Langedijker deel van Koedijk afliep een ronduit
frustrerende ervaring. Een frustratie die wij graag uit de weg gaanl
Voordat wij U inzicht geven in de actuele status van de Pancrasser “Alkmaar-petitie nog even wat cijfers van het
draagvlakonderzoek dat l&O Research uitvoerde in opdracht van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard:
In totaal werden 4.673 inwoners van Sint Pancros van 18 jaar en oudere aangeschreven. Daarvan reageerden 2.184. Van die
respondenten vonden 1.350 de fusie met Heerhugowaard niet acceptabel. 350 respondenten zagen onder voorwaarden wel wat
in het fusiep!an met Heerhugowaard.

Op dit moment hebben meer dan 2.200 inwoners van Sint Pancras van 18 jaar of ouder met een handtekening de “Alkmaarpetitie” ondersteund. Omdat nog lang niet alle adressen in Sint Pancras door de vrijwilligers zijn bezocht zal het aantal
ondersteunende handtekeningen opgehaald in de eerste ronde zeker nog stijgen.
Na de eerste ronde volgt een tweede ronde om ondersteunende handtekeningen voor de petitie te verzamelen op alle
genoteerce “niet thuis” adressen van de eerste ronde. Afhankelijk van het resultaat van de tweede ronde zal worden besloten
of nog een derde, ultieme bezemronde, worat georganiseerd.
Geachte heer van Dijk naar wij hopen zal het u duidelijk zijn dat de door ons georganiseerde “Alkmaar-petitie’ qua
zorgvuldigheid en organisatieniveau met kop en schouders uitsteekt op alles wat de gemeente Langedijk heeft getoond te
kunnen presteren wat betreft het vaststellen van draagvlak voor de voorgenomen fusie met de gemeente Heerhugowaard. Zo
heeft de gemeente Langedijk er bijvoorbeeld voor gekozen de inwoners nadrukkelijk niet te consulteren alvorens de
besluitvorming in de gemeenteraad plaats vond. Met onze petitie zetten wij deze omissie recht.
Zodra wij de definitieve cijfers kunnen produceren van de “Alkmaar-petitie” zullen wij u daarover nader informeren.
Vertrouwende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

u onder voorbehoud van alle rechten
-

-

groetend,

