Sint Pancras, 26 september 2019
Geacht provinciebestuur,
Middels onderstaande opsomming wil de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras graag verslag doen hoe wij het
fusieproces tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ervaren.
Zo rond 2014 werd voor het eerst gesproken over een in de nabije toekomst mogelijk niet zelfstandig Langedijk.
In oktober 2015 heeft de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras een enquête gehouden in het dorp Sint Pancras over
een mogelijke fusiepartner: bijna 40 % zou naar Heerhugowaard willen, bijna 50% naar Alkmaar en de overige 10 %
koos voor een zelfstandig Langedijk of een andere gemeente. Wij hebben die enquête destijds gedeeld met de
gemeenteraad en gevraagd of ze wanneer het zover mocht komen vooral het democratische proces wilden
bewaken. Naar aanleiding van persberichten hierover heeft de Commissaris van de Koning, destijds de heer Remkes,
gezegd dat het mogelijk moet zijn dat voor Sint Pancras (gezien de geografische ligging) een andere fusiepartner
gekozen wordt als voor de rest van de gemeente Langedijk.
2017: Het Berenschot rapport over de bestuurlijke toekomst van Langedijk komt uit. De conclusies zijn dat het beter
is voor de gemeente Langedijk om ofwel een fusie op ambtelijk niveau aangaat ofwel een volledige fusie moet
overwegen. De gemeenteraad besluit vlak voor de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad dat een ambtelijke
fusie met Heerhugowaard de beste kansen biedt. Eerder hebben inwoners van Langedijk aan inspraaktafels over de
toekomst van de gemeente Langedijk massaal aangegeven dat een volledige fusie met een andere gemeente de
beste optie was. De gemeenteraad legt deze mening naast zich neer.
Augustus 2018: de Dorpsraad stuurt haar visie op het aanstaande fusieproces naar College en Gemeenteraad van de
gemeente Langedijk. Ook sturen we ditzelfde document naar de griffier van de Provinciale staten van Noord Holland.
December 2018: De Dorpsraad spreekt in tijdens een forumavond over het te nemen fusiebesluit. Wij vragen de
Gemeenteraad vooral het democratische proces te bewaken en krijgen hiervoor veel bijval.
2018: Nieuwe gemeenteraad van Langedijk besluit op advies van Berenschot door te zetten naar een volledige fusie
met Heerhugowaard. Hier zijn geen inwoners van de gemeente Langedijk bij betrokken geweest. De fusiepartner is
uitgekozen door de gemeenteraad. De Dorpsraad wordt bestookt met vragen door inwoners over dit proces. Er is
veel onvrede over het genomen besluit.
2019: Nadat de gemeenteraad een tijdspad heeft goedgekeurd over het fusieproces houdt de Dorpsraad een
onlinepetitie om aan te tonen dat de aanname over te verwachte weerstand niet klopt en vanwege de teleurstelling
over het, in de ogen van zeer veel inwoners van Sint Pancras, ondemocratische fusieproces. Er worden 850
handtekeningen online gezet. De onvrede wordt echt duidelijk na 2 informatiebijeenkomsten over de fusie in Sint
Pancras. Oorspronkelijk stond er slechts een gepland. Het College besluit naar aanleiding van opmerkingen over een
gebrekkige communicatie een 2e avond te organiseren. De grote opkomst en de geuite onvrede is reden voor het
college om een extra draagvlakonderzoek te houden in Sint Pancras en Koedijk. De Dorpsraad werd uitgenodigd om
mee te denken over de inhoud en de vragen van dit onderzoek. Tijdens dit overleg bleek dat er van inbreng geen
sprake was en heeft de Dorpsraad moeten besluiten, en dit ook aan de onderzoekscommissie en college gemeld, dat
een deur aan deur petitie onvermijdelijk is geworden. De uitkomsten van dit extra draagvlakonderzoek zijn voor de
gemeente niet positief. Slechts 11 % van de inwoners van Sint Pancras is positief over de fusieplannen en 62 % van
de inwoners wijst deze plannen af. De gemeente legt de uitkomsten vrijwel naast zich neer. Wij beschouwen het
hele proces van inspraak tot nu toe als zeer onvoldoende en hopen echt dat het provinciebestuur hier zeer kritisch
naar gaat kijken. Ondertussen zal de Dorpsraad middels een werkgroep de petitie laten uitvoeren. In september
2019 hebben de organisatoren van de petitie aan de Commissaris van de Koning een Email gestuurd over de meest
recente stand van zaken. Een kopie van de mail stuur ik u als bijlage. Op 25 september heeft de Dorpsraad
ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Mens en Samenleving in het gemeentehuis van
Heerhugowaard. Wij zullen dit ook gaan doen in de forumbijeenkomst Mens en Samenleving in de gemeente
Langedijk op 1 oktober.
Hoogachtend, Erik Kroese, voorzitter Vereniging Dorpsraad Sint-Pancras

