Verslag van informatieavond 2
Niets doen is geen oplossing
Op woensdag 2 september 2009 organiseerde gemeente
Langedijk de tweede informatieavond over het haalbaar
heidsonderzoek naar de huisvesting van maatschappelijke
organisaties in Sint Pancras. De bijeenkomst vond plaats
in dorpshuis De Geist aan de Vinkenlaan. Er kwamen
ongeveer 150 dorpsbewoners om hun zorgen, wensen en
ideeën te uiten over het behoud van het dorpse karakter,
het verbeteren van de verkeerssituatie in het dorp en de
mogelijkheid van een brede school. De avond werd in
goede banen geleid door een onafhankelijke voorzitter,
Theo Dohle (De Wijde Blik Communicatieadvies).
Na een korte terugblik op de vorige bijeenkomst bedankt de
voorzitter de Dorpsraad en Vereniging Omwonenden Vrone
(VOV) voor hun medewerking bij de totstandkoming van
het vorige verslag dat kort daarvoor aan de aanwezigen
is uitgereikt. In dit verslag ontbrak de opmerking dat de
volkstuinen niet meer in beeld zijn als alternatieve locatie
voor S.V. Vrone. Dat is hiermee in dit verslag verwerkt.
Frank Bonsel, wethouder accommodatiebeleid, neemt de
inleiding over. Hij geeft aan dat de vorige informatieavond
hem niet bepaald in de koude kleren was gaan zitten:
“Toen ik vorige week na afloop van de bijeenkomst thuis

Brede school
Zorgen

Wensen of ideeën

- Is het wel goed voor een
kind om bij wijze van spreken
van 7 uur ’s morgens tot
7 uur ’s avonds in hetzelfde
gebouw te verblijven?
- Raken kleine kinderen niet
verloren in een groot
gebouw?
- Past een brede school bij
het dorpse karakter?
- Kan de identiteit van de
verschillende scholen en
instellingen behouden blijven
binnen een brede school?
- Hoe voorkomen we concur
rentie tussen De Geist en de
brede school?

- S amenwerking zoeken met
Jan Willem.
- Verschillende ingangen voor
de verschillende scholen.
- Verschillende ingangen of
delen van het gebouw voor
de onder- en de bovenbouw.
- Docenten/medewerkers
parkeren aan de rand van
het dorp.

kwam, moest ik het echt een tijdje van mij afpraten, net als
u waarschijnlijk. Mijn collega Jaco Koolaard, wethouder
ruimtelijke ordening, en ik hebben er veel over nagedacht.
En we hebben goed naar uw zorgen van vorige week
geluisterd.” Bonsel vertelt vervolgens dat gisteravond in de
gemeenteraadsvergadering een motie van een viertal partijen
aan de orde was, waarin aangegeven werd dat het haalbaar
heidsonderzoek uit moest worden gebreid met scenario 4a.
Het college heeft toen de raad aangeraden het haalbaar
heidsonderzoek uit te breiden met de drie verschillende
scenario’s 4a, die in omloop zijn (Draaijer & Partners,
college B&W, Dorpsraad). Na een korte schorsing van de
vergadering heeft de gemeenteraad unaniem aldus besloten.
“Uw betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat de raad in
heeft gezien dat ze in het verleden een verkeerde keuze
heeft gemaakt en is teruggekomen op dat standpunt.”
Er gaat een kort applaus door de zaal. De dorpsbewoners
zijn zichtbaar opgelucht.
De voorzitter geeft aan dat de gemeente vanavond de
wijsheid nodig heeft van Sint Pancras op de onderwerpen
‘verkeer, brede school en dorps karakter’, omdat de
Pancrassers nu eenmaal expert zijn van hun dorp.
Ieder onderwerp komt vervolgens aan bod. Steeds op
dezelfde wijze: een inleider vertelt iets over het thema,
vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen en
tot slot is er nog ruimte voor discussie. Er staat circa
30 minuten per onderwerp gepland.

merkt de voorzitter op dat hij ook dol is op het afgeven
op de gemeente, maar dat het vanavond wel gaat om
oplossingen en ideeën van de dorpsbewoners en niet alleen
maar mopperen. De belangrijkste zorg die de Pancrassers
hebben is dat de verkeerssituatie met de komst van een
brede school op één locatie de verkeersproblematiek alleen
maar groter wordt. De Fietsersbond, die in opdracht van de
Dorpsraad een analyse van de huidige situatie heeft gemaakt,
geeft aan dat zij weinig mogelijkheden ziet voor goede
oplossingen. En dat zij garanties wil voor veiligheid van de
kinderen wanneer een brede school op één locatie wordt
gerealiseerd. Verder zegt de Fietsersbond het te betreuren dat
er geen verkeersexpert aanwezig is. Enkele bewoners geven
aan dat de verkeerssituatie niet alleen voor de kinderen
veiliger moet zijn, maar voor alle verkeersdeelnemers.
Daarbij moeten de rollator- en rolstoelgebruikers niet uit
het oog verloren raken. Wethouder Bonsel sluit het onder
werp af door te onderstrepen dat gemeente Langedijk ook
de veiligheid om de scholen hoog in het vaandel heeft
staan en dat de verkeerssituatie onderdeel is van het haal
baarheidsonderzoek.

Allereerst presenteert Fred Wapstra zich. Fred is directeur
van De Wijde Veert, een brede school in Noord-Scharwoude.
Hij geeft aan dat het doel van brede scholen kan verschillen.
Dit kan variëren van een groeiende behoefte aan dagopvang
voor kinderen tot het behouden van voorzieningen.
Vrijwel alle brede scholen in het primair onderwijs richten
zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van
kinderen tot 12 jaar. “Als je gaat praten over de meerwaarde
van een brede school dan denk ik niet aan het mooie
gebouw dat je er ook mee kan realiseren, maar houd ik de
kinderen voor ogen!” Uiteraard is de directeur van een brede
school, die tevens adviseur primair onderwijs is, enthousiast
over het concept ‘brede school’. Het is muisstil in de zaal
tijdens zijn presentatie over de verandering van de maat
schappij en de rol van de school. In de discussie na afloop
blijkt dat de Pancrassers zich vooral zorgen maken over de
vraag of een brede school wel zo goed is voor de ontwikke
ling van het kind en over het behoud van de identiteit van
de verschillende scholen en instellingen. De aanwezige
directeur van basisschool ’t Baken geeft aan dat de drie
scholen met elkaar de mogelijkheden verkennen en dat
zij wel positief tegenover het concept staan, maar hun
wensen en de mogelijkheden nog met de gemeente
moeten bespreken.
Tijdens het thema ‘verkeer’ komen er na de presentatie van
Jozef Weel, projectleider gemeente Langedijk, veel emoties
in de zaal los. Dat leidt ertoe dat maar liefst een uur lang
over dit thema wordt gesproken. Tijdens dit onderwerp

Het laatste onderwerp van de avond is het ‘dorpse karakter’.
Wethouder Bonsel leidt het onderwerp in met een harts
tochtelijk pleidooi: “Sint Pancras ligt tussen het groeiende
Alkmaar en Heerhugowaard ingeklemd. Twee behoorlijke
steden die met hun nieuwbouwlocaties de Nollen, Vrooner
meer en Broekhornpolder steeds dichter op het dorp
afstevenen. Sint Pancras is een oase van groen en rust tussen
al die stedelijkheid. Zowel gemeente Langedijk als provincie
Noord-Holland willen dat dat zo blijft. Het groen en de

Verkeer
Zorgen

Wensen of ideeën

-V
 erkeersinfarct rond brede
school op piekmomenten
van halen en brengen.
- Verbetering kan (bijna) niet
zonder rigoreuze ingrepen.
- Boven- en Benedenweg nog
moeilijker begaanbaar.

-D
 enk bij verbetering van de
situatie aan alle verkeers
deelnemers, ook de minder
valide.
-(Flexibel) eenrichtingsverkeer
- Hele dorp 30 km-zone.
- Veiligheid verbeteren door
betere verlichting.
- Sluipverkeer weren.
- Leg de huidige situatie vast
(0-situatie) en leg dat naast
de mogelijkheden uit de
scenario’s om dan pas
conclusies te trekken.
- Mag het openbaar vervoer
terug?

laagbouw moeten behouden blijven.” Dan haalt Frank Bonsel
nog even de presentatie van vorige week aan over de verande
ringen die het dorp wel degelijk ondergaat. De leerlingen
aantallen nemen af, de vergrijzing neemt toe en het aantal
weggebruikers ook. En niemand wil z’n auto aan de rand van
het dorp parkeren, maar bij de voordeur. “Niets doen is geen
optie”. De wethouder geeft ook ruiterlijk toe dat wanneer
een brede school op het Vrone-terrein zou komen het er niet
groener op wordt. “Maar het kan wel anders groen, want in
plaats van de egale grasvelden zouden er mooie bomenlanen
rondom een dergelijk gebouw kunnen komen, zodat het
woongenot van de omwonenden daar niet onder hoeft te
leiden.” Volgens de wethouder zou een brede school gebouw
circa 25% van het huidige Vrone-terrein in beslag nemen.
De VOV denkt dat zeker 50% van het huidige Vrone-terrein
in beslag zal worden genomen door parkeerplaatsen.
“Met 600 kinderen heb je volgens ons zeker 30 parkeerplaatsen
nodig voor het personeel. Tel daarbij op alle ouders ook hun
auto even willen parkeren om de kleuters af te zetten, even
meelopen naar de klas, toeleveringsbedrijven etc. etc. dan blijft
er weinig over voor ouderenwoningen (met parkeerplaatsen)
en het beloofde groen.”
De avond wordt afgesloten door Frank Bonsel die aangeeft
dat de uitbreiding van het haalbaarheidsonderzoek met
deze scenario’s wel een vertraging op zal leveren van circa
6 maanden, maar dat hij verwacht dat dat na de besluit
vorming weer voordelen op zal leveren. De Dorpsraad

geeft aan dat zij blij is met de toenadering van gemeente
Langedijk om meer gezamenlijk op te trekken, maar dat zij
onafhankelijk wil blijven en ook haar eigen onderzoeken
blijft voortzetten. Rond oktober komt de Dorpsraad met
haar eigen ‘tussenrapportage’.

Dorps karakter
Zorgen

Wensen of ideeën

-H
 et verlies van groen.
- Dat vrijgekomen locaties
volledig vol worden
gebouwd met apparte
menten om de nieuwe
ontwikkelingen te kunnen
bekostigen.
- Dat het dorp verloederd.

-B
 ebouw niet iedere vrijge
komen locatie, maar maak
het groen.
- Maak parkeermogelijkheden
bij het kerkhof.
- Spreek de eigenaar van het
vervallen pand tegenover de
Dekamarkt aan op het
verloederen van de bouwval.
Maak hier een groen pleintje
met seniorenwoningen.
- Verplaats de ijsbaan naar
de rand van het dorp en
gebruik de locatie voor de
ontwikkeling van senioren
woningen. Maak de ijsbaan
op de nieuwe locatie bruik
baar voor het hele jaar.

Dit verslag verschijnt met de mede
werking van de Dorpsraad en
Vereniging Omwonenden Vrone.

Scenario 4 A

Scenario 5

Variant Draaijer & partners

-V
 rone uitplaatsen naar een een locatie aan de oostof westzijde van Sint Pancras is een mogelijkheid.
- De ontsluiting voor Vrone vanuit de zuid-oostkant kan
worden gerealiseerd via Meeuwenlaan, Oosterdijk naar
Magnolialaan (paal uit Magnolialaan).
- Het samenwerkingsmodel met Jan Willem kan ook
daar in stand blijven.
- Op het huidige vrijkomende terrein van Vrone kunnen
dan worden gerealiseerd een MFA, (waarin mogelijk:
bibliotheeksteunpunt en jeugdvoorzieningen) woningen
en een dorpsplein. Dit kan bijdragen aan de verbetering
van de exploitatie van Dorpshuis De Geist.
- Tevens kan op deze locatie dan een Brede School
worden gerealiseerd met de peuterspeelzaal en
kinderopvang en alle drie basisscholen.
- Consequenties hiervan zijn de noodzakelijke aankoop
van het terrein volkstuinen t.b.v. Vrone (3 velden +
handbal) en het groengebied t.b.v. volkstuinen en
mogelijk overname van Dorpshuis De Geist en de
fysiotherapiepraktijk.
- Verkoop kan dan plaatsvinden van de locaties vml.
Bibliotheekgebouw, Steltloper, Paus Johannes, gebouw
PSZ/SKL, eventueel het Jeugdhuis, maar voor
woningbouw zal dan een geluidszone vanwege het
zwembad gelden.
- T.b.v. een mogelijke doorbraak voor verkeer naar Helling
zou dan afbraak moeten plaatsvinden van Het Baken en
de fysiotherapiepraktijk; bij de vaststelling van de
Hoofdstructuur Verkeer- en Vervoersplan Langedijk
is echter niet gekozen voor een doorbraak van de
Bovenweg naar De Helling.

-D
 e kinderopvang, het jeugdhuis, vergader- en ontspan
ningsruimten en het bibliotheeksteunpunt komen
gecentreerd in een multifunctionele accommodatie
(MFA),
- terwijl de scholen op hun huidige locatie en zelfstandig
gehuisvest blijven. De sportfaciliteiten blijven in de
huidige vorm bestaan.
- Als locatie van de MFA is de Geist aan de Vinkenlaan
geschikt. Dit kan inhouden dat een uitbreiding van de
Geist noodzakelijk is. Dat kan door herontwikkeling van
het terrein naast de Geist of dat aan de overzijde een
nieuw MFA wordt ontwikkeld.

Variant College B&W
- In dit scenario blijft Vrone op de huidige locatie en
kan nieuwbouw van de kleedkamers/ kantine worden
gecombineerd met de verplaatsing van de activiteiten
van De Waerden.
- Dorpshuis De Geist zou dan kunnen worden opge
waardeerd, mogelijk met een bibliotheeksteunpunt
en maatschappelijke voorzieningen.
- Een Brede School met SPL/SKL zou dan kunnen worden
gerealiseerd bij de beide scholen aan de Sperwer,
Het Baken zou dan op de huidige locatie blijven.
- De Brede school (met 3 scholen) op het terrein van
de IJsbaan is ook nog een optie. Dan ver-plaatsing
van ijsbaan naar Groene Loper.

Variant Dorpsraad
-D
 e Historische Vereniging kan aan de achterzijde van
het voormalig Gemeentehuis een stukje aanbouwen.
- Het Baken blijft zoals het nu is.
- De Molenhoeve moderniseren voor multifunctioneel
gebruik als wijk-steunpunt met de bibliotheek, ANBO en
andere maatschappelijke organisaties.
- Steltloper en Paus Johannes op de huidige locatie laten.
- Gebouwen aan de Kastanjelaan geheel benutten voor
peuterspeel- zaal, voor- en naschoolse opvang.
- Zorg vanuit de Molenhoeve voor Kroonenburghof.
- De Geist in goed overleg opwaarderen en exploitabel
maken.
- Huisvesting van Jan Willem in de kantine van Vrone.
- Vrone blijft op haar locatie samen met Jan Willem,
oude plan.

Variant Dorpsraad
Als Vrone wel verhuist, dan zien we graag senioren
woningen met een park op dit terrein.

