Mijne dames en heren,

15 juni 2020, Sint Pancras

Mijn naam is ...... inwoner van Sint Pancras. Helaas ben ik niet in de gelegenheid
“live” in te spreken, maar toch hierbij schriftelijk mijn bijdrage. Dat doe ik specifiek over Sint Pancras.
Op 11 september 2019 vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de colleges van Alkmaar,
Heerhugowaard en Langedijk met vertegenwoordigers van de Provincie Noord Holland, waaronder
de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Er zijn geluiden gehoord van inwoners uit de kernen
Sint Pancras en Koedijk met de wens tot aansluiting bij Alkmaar.
*Waar komen die geluiden dan vandaan? *Wat zijn de achtergronden van die geluiden?
*Zijn die achtergronden bij U bekend? *Is het allemaal waar?
Vragen, vragen en nog eens vragen. Uit het verslag van deze bijeenkomst lees ik daarop geen
antwoorden. Die antwoorden, vooraf, hadden het overleg namelijk een stuk eenvoudiger gemaakt
of was misschien helemaal niet nodig geweest.
Hoofdzakelijk de vereniging Dorpsraad Sint Pancras voert het woord namens de “opstandige” Sint
Pancrassers. Volgens een enquête uit 2015 en een petitie in 2019 zou een meerderheid van de
inwoners willen aansluiten bij Alkmaar.
Bij de zienswijze in het “herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard” heb ik
een onderzoeksrapport toegevoegd over de (on)betrouwbaarheid van enquêtes en petities, die in
Sint Pancras zijn uitgevoerd door de Dorpsraad. Ik adviseer u deze te lezen, indien u dat nog niet hebt
gedaan. Mijn eerste rapport had “open eindjes” vandaar dat ik een tweede onderzoeksrapport heb
geschreven, die ik via de griffier onder de aandacht heb gebracht. Ik ga ervan uit, dat u die ook ter
inzage hebt gehad en kunnen doornemen.
In grote lijnen: Uitermate discutabele- en oncontroleerbare uitslagen, die een meerderheid
moeten ondersteunen. En die opstandigheid: Puur gemaakte emotie en stemmingmakerij.
Uit de nieuwskrant van de Dorpsraad lees ik een interview met een markante Sint Pancrasser die
stelt: “ ik heb de petitie getekend, maar of je nu door de kat of de hond wordt gebeten, het maakt
eigenlijk niet uit. Waarom teken je dan een petitie???
Dan de rol van de gemeente Alkmaar, ook beschreven in mijn rapporten.
Alkmaar wil graag een grenscorrectie en zowel Sint Pancras als Koedijk binnen de gemeentegrenzen
halen. Ik heb, ook via spreekrecht, vragen gesteld aan de politieke partijen in Alkmaar specifiek voor
Sint Pancras. Conclusie: “De raad volgt de wens van de meerderheid van de Sint Pancrasser bevolking
zonder enige controle of die “Dorpsraad uitslagen” wel kloppen en representatief zijn”. Nee, het is
een prestigekwestie geworden waarbij nog “oud zeer” tussen de gemeenten speelt. Dwarsbomen!
Ik heb meerdere raadsvergaderingen over de fusie in Alkmaar bijgewoond en verbaasde mij soms
over de uitspraken van diverse raadsleden en de burgemeester over Heerhugowaard en Langedijk.
Ik sluit af met: “Hoe kun je burgerparticipatie beter integreren in de maatschappij, want zoals het in
Sint Pancras is gegaan, moet het zeker niet meer.” Hoe houd je de uitkomsten middels petitie,
enquête of zelfs referendum controleerbaar en zuiver, zodat het echt tegengewicht kan bieden in
processen. Er is wel degelijk voldoende draagvlak in Sint Pancras voor de fusie tussen Langedijk en
Heerhugowaard, ook na 2022 en de jaren erna. Maar de uitvoering van draagvlak moet concreter
in de wet Arhi omschreven worden, anders ontstaat opstandigheid door een aantal inwoners. Dat
is in Sint Pancras gebleken. Een taak voor politiek Den Haag om samenwerking of fusie tussen
gemeenten voor de bevolking beter richting te geven voor de toekomst. Ik zal deze fusie gaan
beschrijven in een boek en deze problematiek aan de kaak stellen.

