Biijlage bij rapport
St. Pancras, Onderzoek maatschappelijke accommodatie
6 november 2007

nr
1

Naam
ANBO

Korte termijn Plan
-

Lange termijn Plan
-

Wenselijk
Gezellige en
klimaattechnisch
geschikte ruimten

2

De Zonnebloem

-

-

Goedkope huur voor
ruimte voor
activiteiten en ruimte
voor vergaderingen

3

Omnizorg

4

Stichting De Waerden

Er zijn gesprekken
met De Vrone en de
gemeente

Eigenlijk willen ze geen
eigen gebouw meer,
maar clienten op locatie
begeleiden

5

SWOL

-

-

6

Dorpsplatform

Meer vraag naar
ouderenvoorzieningen,
scholen raken
verouderd

7

Dorpsraad

8

Regionaal Natuurmuseum
Westflinge

Verwacht binnen 5
jaar te kort aan
ruimte ivm groei Sint
Pancras
Bibliotheek wil per 1
jan 2008 verhuizen,
hoe voorkomen we
dit?
-

Huisvesting technisch
verbeteren

schema 1 overzicht gehouden interviews met plannen en wensen; deel 1

Clienten zoveel
mogelijk elders aan
het werk helpen en
ter plekke
begeleiden
Behoefte aan
spreekruimte en
zaalruimte
Brede school met
MFA op terrein Vrone

Niet wenselijk
De bibliotheek in het
RABO gebouw is
slecht bereikbaar te
voet
-

Huidige situatie
handhaven

Als de MFA te
commercieel wordt
(hoge zaalhuur, hoge
prijs voor consumptie)
-

Cluster
Zorg –
ouderen

Gebouw
Nee De
Geist

Zorg –
ouderen

Nee

Zorg –
ouderen
Zorg –
volwassenen

Ja

Zorg –
ouderen

Nee De
Geist

Raad

Nee

Ja

Bibliotheekfunctie en
–gebouw behouden
middels een stichting

Bibliotheek naar het
RABO gebouw

Raad

Nee

Meer ruimte in het
oude gemeentehuis
ter beschikking
krijgen

-

Historie

Ja

1

nr
9

Naam
Historische Vereniging

Korte termijn Plan
-

Lange termijn Plan
Huidige huisvesting
voldoet niet meer

10

Muziekvereniging Irene

-

11

Stichting Openbare
Bibliotheekvoorzieningen
Langedijk

12

OBS De Steltloper

Nieuwe oefenruimte
(met opslag) en
uitvoeringsruimte
vinden
Per 1 jan 2008 sluit
de huidige
bibliotheek, 2
steunpunten gaan
open in scholen
Steunpunt van
bibliotheek realiseren

13

PC Basisschool Het Baken

14

RK Basisschool Paus
Johannes

15

Stichting Kinderopvang
Langedijk

-

16

Stichting Peuterspeelzalen
Langedijk

Groei in vraag naar
peuteropvang

Verbouwing in het
kader van
onderwijskundige
vernieuwing
-

Wenselijk
Een eigen
oudheidskamer. Evt
in een MFA
-

Niet wenselijk
-

Cluster
Historie

Gebouw
Ja –
kamer

Voor en na elke
repetitie sjouwen met
het meubilair

Muziek

Nee

Verhuizen naar
Rabobank pand
bovenweg tot jan 2010

Wil graag opgaan in
een MFA

Kosten die hoger zijn
dan de ontvangen
subsidie

Bibliotheek

Ja

Groot onderhoud aan
het gebouw (toiletten,
dak)
Groot onderhoud aan
het gebouw (kozijnen
ed)

Een betere plek voor
de BSO. Onderdeel
van Brede School
Integreren met BSO,
steunpunt,
bibliotheek.

Integreren met horeca
of jongerenwerk

Basisschool

Ja

Onevenwichtige
verdeling tussen
scholen of in het dorp

Basisschool

Ja

Aanpassingen zijn
nodig in het kader van
onderwijskundige
vernieuwing en opvang
autistische kinderen
Nadenken over
uitbreidingsmogelijkheid

Combinatie maken in
brede school met
andere scholen,
BSO, bibliotheek,
arts, sport, cultuur
Samengaan in MFA,
met behoud van rust
tbv slaapruimten
Eigen ruimten
behouden evt in een
MFA

Slecht georganiseerde
brede school, extra
druk op leerkrachten,
bibliotheek uit het dorp

Basisschool

Ja

Samengaan met
horeca

Jeugd

Ja

-

Jeugd

Ja

-

schema 1 overzicht gehouden interviews met plannen en wensen; deel 2

nr
17

Naam
Stichting Dorpshuis De
Geist
Stichting Jeugd en
Jongerenwerk Langedijk

Korte termijn Plan
-

19

S.V. Vrone

Samenwerken met
De Waerde en
andere instanties

Verhuizen naar buiten
het dorp

20

Stichting Sport Servicepunt
Langedijk

-

21

Tennisvereniging

Uitbreiden met Miva
toilet en douche

Entree van De Oostwal
meer open karakter
Groot onderhoud De
Sperwer
Extra trainingsveld op
de groenstrook

22

Woningbouwstichting Goed
Wonen

RABO verdwijnt,
deze ruimte komt
beschikbaar voor
maatsch functies

Ontwikkeling
nieuwbouwplan De
Waerde in combinatie
met De Vrone

18

Opknappen ruimten
in jeugdhuis

Lange termijn Plan
Uitbreiden huidige
accommodatie
-

schema 1 overzicht gehouden interviews met plannen en wensen; deel 3

Wenselijk
Accommodatie voor
groepen van 75 man
Beter aanbod aan
activiteiten
ontwikkelen
Meer trainingsvelden
(kunstgras is optie),
passende gebouwen
Meer activiteiten voor
BSO ontwikkelen,
betere bezetting,
MFA is goed plan.
Andere organisaties
kunnen hun
gebrouwen
gebruiken
-

Niet wenselijk
Onderlinge
concurrentie in Sint
Pancras
Meer
parkeerproblemen,
verdwijnen uit Sint
Pancras
-

Parkeerproblemen,
activiteiten en
faciliteiten verdwijnen
uit Sint Pancras
Het bibliotheekgebouw ombouwen
tot verhuurbare ruimte.
Dit is niet rendabel.

Cluster
Sociaal Ontspanning
Jeugd

Gebouw
Ja

Sport

Ja

Sport

Ja

Sport

Ja

Wonen

Ja

Ja

GESPREKSNOTITIE

Aanwezig

mevrouw A. Korvemaker
de heer R. Brands

CBS het Baken (directeur)
Draaijer & Partners

mevrouw J. Reijnhoudt
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Datum

27 augustus 2007

Opgesteld

Bunnik, 28 augustus 2007

Betreft

interview Christelijke Basisschool Het Baken

Kopie aan

niet van toepassing

Organisatie
Het Baken is een basisschool met ongeveer 200 leerlingen verdeeld over acht groepen. De meeste
leerlingen, ongeveer 85%, komen uit Sint Pancras, de overige 15% komen uit Alkmaar Noord. Voor de
aanname van leerlingen uit Alkmaar wordt extra gelet of het geen leerlingen met een probleem betreft die
gaan ‘shoppen’ in Sint Pancras. De school wil deze instroom voorkomen. Het leerlingenaantal is stabiel.
Door de komst van de nieuwe wijk Twuyverhoek kan het aantal licht stijgen, maar deze wijk zal eerder voor
verjonging, de gemiddelde leeftijd, van het dorp zorgen dan voor sterke uitbreiding van de jeugd. Over het
algemeen zijn de inwoners van Sint Pancras kritisch, betrokken en bereid te helpen. De school heeft dan
ook geen gebrek aan vrijwilligers bij het organiseren van allerhande activiteiten.
Bestaande huisvesting
De huidige huisvesting is qua vierkante meters voldoende, maar de indeling van de school sluit niet geheel
aan op de onderwijskundige visie van de school. Op korte termijn zal gestart worden met de uitvoering van
het project Onderwijskundige vernieuwing; het realiseren van een aantal werkkamers en het vernieuwen van
de toiletten. De school beschikt over een aantal onbruikbare ruimten, zoals de zolder en de kelder. Ook zijn
er functioneel niet optimaal gesitueerde ruimten, zoals het lokaal van groep 8 waarbij je door de zaal, de
aula, heen moet lopen om naar de toiletten te gaan.
Het bestuur van de school, waar meerdere scholen onder vallen, financiert vaak een investering voor. De
reden hiervan is dat de procedure voor de aanvraag bij de gemeente niet snel genoeg verloopt; de
procedure van de Verordening wordt niet nageleefd. De kozijnen van de kleuterlokalen zijn slecht en
vervanging hiervan is al een aantal jaren geleden aangevraagd; hier moet op termijn zeker iets aan
gebeuren.
Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (MFA))
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Een combinatie met de bibliotheek, BSO en sportlocaties heeft absoluut de voorkeur van Het Baken. Deze
combinatie hoeft niet in te houden dat er een nieuw gebouw of een uitbreiding nodig is, deze combinatie
kan ook bestaan in de vorm van afspraken. Een fysieke brede school met Het Baken zou prachtig zijn, maar
belangrijker is dat alle drie de scholen goed gebruik kunnen maken van de andere diensten. Hiervoor is het
belangrijk dat de diensten centraal zitten (en dus niet in noord of zuid) en goed bereikbaar zijn. Als die
diensten in één van de scholen zouden zitten, is dat minder gunstig voor de andere twee scholen. Het
Baken zou graag integreren met de BSO, maar vindt het huidige schoolgebouw daar niet geschikt voor. De
BSO moet vooral dicht bij het zwembad, de bibliotheek en de andere sportlocaties zitten. De huidige locatie
is derhalve prima. De huidige samenwerking met de BSO is prima.
Een combinatie met Steunpunt Opvoeding heeft ook de voorkeur van Het Baken; het is belangrijk dat deze
laagdrempelig is, want de vraag naar opvoedingsadviezen neemt toe en nu worden veel vragen aan
leerkrachten gesteld. Wanneer zo’n steunpunt in de school of vlakbij de school zou zijn gesitueerd, lopen
ouders gemakkelijker daar even naar toe. In de school kan het Steunpunt cursussen geven.
Een bibliotheek of een uitgiftepunt in elke school is een ideaal, maar niet realistisch. Naar buiten gaan met
de leerlingen is prima. Bijkomend voordeel is dat geen extra druk op de leerkrachten wordt gelegd.
Voorwaarde voor het in standhouden van een centraal uitleenpunt van de bibliotheek voor de jeugd is
samenwerking en communicatie met het onderwijs. Ook kan over ondersteuning met vrijwilligers en ouders
worden gesproken.
Tot slot wordt opgemerkt dat een bibliotheek in Sint Pancras, en zeker voor de jeugd, een noodzakelijke
voorziening is die in het dorp gehandhaafd dient te blijven. De inwoners (ouders) vinden dat de gemeente
een essentiële rol hierin speelt. In het dorp heerst namelijk de opvatting en het gevoel dat de gemeente
Langedijk niets onderneemt en zelfs actief door uitstelgedrag en passief door besluiteloosheid bezig is met
het laten verdwijnen van de noodzakelijke voorzieningen in Sint Pancras.

GESPREKSNOTITIE

Aanwezig

de heer F. Sijswerda
de heer G. Bobeldijk
mevrouw E.A.M. Schellens

Adviseur Dorpsraad
Adviseur Dorpsraad
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de heer J. Smeets
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Datum

18 juli 2007

Opgesteld

Bunnik, 31 juli 2007

Betreft

interview adviseurs Dorpsraad

Kopie aan

niet van toepassing

Organisatie
De heren Sijswerda en Bobeldijk zijn door de Dorpsraad gevraagd om het project ‘Behoud van de
bibliotheek’ van de grond te krijgen. Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen. De heren geven
een toelichting op het plan dat zij hebben ontwikkeld voor het behoud van zowel het gebouw aan de
Kastanjelaan als de bibliotheekfunctie in het gebouw. Hiervoor overhandigen zij een notitie die zij hebben
opgesteld en geven een toelichting op de plannen. Deze notitie is opgenomen als bijlage bij dit
gespreksverslag.
Het plan
Het plan komt erop neer dat de helft van het gebouw wordt gebruikt voor de bibliotheekvoorziening (circa
200 m² nuttig oppervlak). De andere helft van het gebouw wordt gebruikt voor andere functies. Deze helft
van het gebouw krijgt meer het karakter van een wijksteunpunt waar verschillende partijen gebruik kunnen
maken van een aantal ruimten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat commerciële partijen gebruik
maken van het gebouw.
Er zijn nog geen afspraken gemaakt met mogelijke gebruikers van het gebouw. Ook met de bibliotheek is
nog niet gesproken over behoud van de bibliotheek in het gebouw. Beide heren geven aan dat reeds van
een aantal partijen bekend is dat zij gebruik zouden willen maken van het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn
de ANBO en de Historische Vereniging. Nadat meer duidelijkheid is ontstaan over de haalbaarheid van het
plan, zal met de mogelijke partijen worden gesproken. De Dorpsraad wil voorkomen dat de accommodatie
gaat concurreren met dorpshuis De Geist.
De projectgroep van de Dorpsraad geeft aan dat er reeds een investeerder is gevonden die het gebouw en
de omliggende grond (circa 1.000 m²) van de gemeente wil kopen. Het gebouw wordt dan voor een periode
van vijf jaar omniet ter beschikking gesteld aan de bibliotheek. Voor het beheer van het gebouw zal een
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stichting worden opgezet. Hierin zullen alle gebruikers zitting hebben. De Dorpsraad zal eveneens zitting
hebben in deze stichting.
Planning
De bibliotheek heeft een aanbieding gekregen van Woningstichting Goed Wonen om voor een periode van
twee jaar omniet gebruik te maken van het gebouw van de Rabobank aan de Bovenweg. Aangezien dit
aanbod ingaat op 1 januari 2008, is er haast geboden bij de besluitvorming over de plannen van de
Dorpsraad. Hiermee kan wellicht voorkomen worden dat de bibliotheek het pand aan de Kastanjelaan gaat
verlaten.

GESPREKSNOTITIE

Aanwezig

de heer K. Lambregts

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

de heer J. Smeets

Draaijer & Partners

Project
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Datum

26 juli 2007

Opgesteld

Bunnik, 10 augustus 2007

Betreft

interview Algemene Nederlandse Ouderenbond

Kopie aan

niet van toepassing

Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren of
verwijzen naar een internetsite.
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (hierna te noemen ANBO) is een landelijke
organisatie die activiteiten organiseert en informatie verstrekt aan 55 plussers in Nederland. Verspreid
over Nederland zijn ongeveer 550 plaatselijke ANBO-verenigingen actief, waaronder de vereniging in
Sint Pancras.
De ANBO-vereniging in Sint Pancras bestaat zo’n 20 jaar. De vereniging organiseert
gezelligheidsactiviteiten (muziek, cultureel, bingo et cetera) en informatiebijeenkomsten (voorlichting)
voor ouderen in Sint Pancras. Eens per maand wordt een busreis naar een attractie in Nederland
georganiseerd.
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
De ANBO in Sint Pancras heeft in 2007 circa 200 leden. Dit aantal is de afgelopen jaren licht
gegroeid. Op de activiteiten komen meestal tussen de 30 en 60 personen af. De activiteiten vinden
altijd plaats op vrijdag.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
De leden zijn grotendeels afkomstig uit Sint Pancras.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
ANBO is van groot belang voor ouderen in Sint Pancras. Veel ouderen nemen deel aan de activiteiten
van ANBO. Met name voor alleenstaande ouderen heeft de ANBO een belangrijke functie.
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5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
ANBO heeft niet specifiek contacten met verenigingen in Alkmaar. Wel worden veel contacten
onderhouden met SWOL.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
De nieuwbouwplanningen in en rond Sint Pancras bestaan grotendeels uit eengezinswoningen. Er
zullen weinig ouderen komen te wonen.

Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
huidige locatie
Voor de bestuursvergaderingen wordt gebruik gemaakt van de Molenhoeve. Hier wordt één
keer per maand vergaderd met circa acht personen. De activiteiten vinden plaats in De Geist.
b.
het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak
c.

hoeveel bedraagt de kale huurprijs?

d.

wat zijn de exploitatielasten?

8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
De activiteiten vinden met name op vrijdag overdag (middag) plaats. Informatiebijeenkomsten vinden
ook in de avonduren plaats. De bestuurvergaderingen worden in de avonduren gehouden.

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
In principe is De Geist een goede accommodatie. De Geist heeft echter ook een aantal
tekortkomingen:
•
De ventilatie en temperatuurregeling zijn optimaal. Dit is met name voor ouderen erg
belangrijk. In de praktijk blijkt dat ouderen niet op activiteiten afkomen, doordat de
temperatuur en de ventilatie in De Geist niet goed te regelen is en het er soms tochtig is.
•
De grote zaal in De Geist is ongezellig.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
De ANBO int landelijk contributie (€ 22,60 per jaar per persoon). Deze contributie wordt vervolgens
verspreid onder de plaatselijke verenigingen. De ANBO in Sint Pancras krijgt circa € 7,50 van de
landelijke organisatie per lid. De totale begroting van de ANBO is circa € 4.000,- per jaar.
Daarnaast krijgt de ANBO in Sint Pancras subsidie van de gemeente voor de huur van ruimten in De
Geist.

Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie (MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
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Voor haar activiteiten en de bestuursvergadering zou de ANBO ook ruimten kunnen huren in een
MFA. In de huidige situatie is er echter geen directe noodzaak voor een MFA. Voorwaarde is wel dat
de situatie ten aanzien van de ventilatie en verwarming in De Geist wordt verbeterd.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw organisatie?
Zie vraag 11.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Zie vraag 11.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen worden
gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
Voor de bestuursvergaderingen is een vergaderruimte nodig met een capaciteit voor vergaderingen
van circa tien personen. Voor de activiteiten is een grote zaal nodig met een capaciteit voor groepen
van 30 tot 60 personen. Beide ruimten zijn multifunctioneel te gebruiken.

15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
De ANBO werkt veel samen met SWOL.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en waarom?
Activiteiten die lawaai opleveren kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden met de activiteiten van de
ANBO.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om ruimten
op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
De ruimten die de ANBO nodig heeft, zijn ook door andere organisaties te gebruiken.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan dient
dan minimaal te worden voldaan?
Geachte heer Lambregts, kunt u deze vraag nog beantwoorden?

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Niet van toepassing.

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA; Noord, Zuid of Midden?
De meest ideale locatie zou midden in het dorp zijn. De locatie van S.V. Vrone zou een optie kunnen
zijn.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren MFA?
De invloed van de nieuwbouwwijken is gering.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
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Als een MFA leidt tot een huurverhoging voor de ANBO moet ook de subsidie voor de ANBO vanuit
de gemeente worden verhoogd. Financieel heeft de ANBO heel weinig speling. Momenteel komt de
ANBO financieel uit. Extra kosten zijn eigenlijk niet mogelijk zonder subsidieverhoging.
23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA (personeel,
financieel, belegger et cetera)?
De ANBO ambieert geen rol in de ontwikkeling of het beheer van een MFA. De ANBO zou optreden
als huurder van ruimten.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Zie vraag 22.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Zie vraag 22.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie het
verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van uitgaven,
komen hier tegenover te staan?
Zie vraag 22.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen worden
genomen?
Voor de ANBO is er geen noodzaak om snel een MFA of andere nieuwe huisvesting te realiseren.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
De ANBO heeft aangegeven dat de huidige locatie het dorpshuis De Geist door ons ongezellig
gevonden wordt. Dit geldt vooral voor de grote zaal waar de meeste van onze bijeenkomsten worden
georganiseerd. De ANBO heeft een voorkeur voor een modern goed geoutilleerd nieuw MFA
gebouw, waarvan de eventuele hogere huurkosten door de gemeente Langedijk extra moet worden
vergoed middels verhoging van de subsidie. Wel moet er op gelet worden dat de ANBO voor vooral
oudere bewoners iets organiseert. Daarom zijn voorzieningen zoals goede stoelen, tafels, gezellige
aankleding, goede regelmatige verwarming et cetera van groot belang. Bij een eventuele nieuwbouw
willen wij hierover graag meepraten.
Daarnaast heeft de ANBO aangegeven dat behoud van de bibliotheekfunctie voor Sint Pancras van
groot belang is. De bibliotheekfunctie is met name bedoeld voor ouderen en de jeugd. De bibliotheek
functioneert daarnaast als ontmoetingsplaats voor ouderen.
Ouderen maken veel gebruik van de bibliotheek. Voor ouderen is ‘het loopje’ naar de bibliotheek een
belangrijke activiteit. De noodoplossing in het gebouw van de Rabobank is een slechte, omdat deze
locatie te voet slecht bereikbaar is. De huidige locatie van de bibliotheek is voor voetgangers veel
beter bereikbaar.
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Organisatie
Het dagcentrum Jan Willem biedt gehandicapten een dagbesteding in de vorm van bijvoorbeeld
hout bewerken, taarten bakken en kantoorwerkzaamheden als kopiëren. Voor degenen die geen
dagbesteding hebben of aan kunnen, is aandacht voor belevingsgerichte zorg. Het dagcentrum is
onderdeel van stichting De Waerden. Hieronder vallen ook andere dagcentra en woonlocaties.
Uitgangspunt van De Waerden is participatie in de samenleving en persoonlijke ontwikkeling van de
cliënten. Jan Willem is open van 8.30 tot 16.30 uur. De werkzaamheden voor de cliënten zijn niet of weinig
commercieel. Het zijn wel echt werkzaamheden en geen zwembadbezoekjes of iets dergelijks. De cliënten
komen over het algemeen niet uit Sint Pancras zelf. Er zijn in totaal 100 cliënten, waarvan er dagelijks
ongeveer 50 met busjes gebracht worden of met eigen vervoer naar het centrum komen. Inkomsten komen
van de Zorgkantoren. De dagopvang is vergoed, de zorgcomponent niet. Een heel klein gedeelte van de
inkomsten komt uit de verkoop van eigen gemaakte spullen. Jan Willem is niet afhankelijk van vrijwilligers,
maar zij leveren zeker wel een belangrijke bijdrage voor de cliënten.
Bestaande huisvesting
De huidige huisvesting is eigendom van De Waerden, evenals de grond. In het gebouw is nu een gymzaal,
maar die wordt niet gebruikt, alleen als opslagruimte. De kantoorruimten voor de staf zouden heel goed los
kunnen van de werkruimten voor de cliënten. Er is een keuken waar de cliënten bakken. Deze is behoorlijk
verouderd en moet nodig aangepast worden. Er zijn diverse werkruimten, een centrale kantine, diverse
kantoorruimten en een vergaderruimte. Het gebouw oogt als een schoolgebouw. Het planmatig onderhoud
gebeurt centraal vanuit De Waerden. De Dorpsraad en de fanfare gebruiken een ruimte in Jan Willem om
´s avonds bijeen te komen, maar dit is niet zo veel.
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Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie (MFA))
De Waerden wil naar een nieuwe huisvesting waarbij integratie met de maatschappij centraal staat. Dit
houdt in dat de werkruimten niet in de dagopvang meer aanwezig dienen te zijn, maar dat de cliënten naar
bedrijven gaan om hun werkzaamheden uit te voeren. Het bestaande gebouw is daarom veel te groot en
past niet in deze visie. SV De Waerden wil daarom het bestaande gebouw afstoten. De toekomstige
ruimtebehoefte zal een aantal kantoorruimten zijn en een centrale ruimte waarin de cliënten bij elkaar kunnen
komen. De cliënten kunnen werken in de groenvoorziening, keuken, onderhoud, beheer kantine. Meedoen in
een multifunctioneel gebouw is dus een uitgelezen kans voor De Waerden om de cliënten te laten integreren
in de maatschappij. Het overige personeel en de aansturing dienen dus steeds mobieler te worden en de
processen die door de cliënten uitgevoerd moeten worden in kleine brokjes te verdelen, zodat het voor de
cliënten overzichtelijk blijft wat er van hen gevraagd wordt. De voorkeur is deze ruimtebehoefte onder te
brengen in een accommodatie van een organisatie die ook invulling kan geven aan de dagbesteding.
Recent is hiertoe samen met Goed Wonen en SV de Vrone een plan in voorbereiding waarbij deze
ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Er is een Plan van Eisen bij de gemeente ingediend om nieuwbouw
te realiseren. Jan Willem staat zeker open voor het delen van ruimten en faciliteiten. De heer De Winter is
vanuit De Waerden degene die contact heeft met de gemeente over aanvragen en vergunningen.
In de toekomst wil Jan Willem best gaan huren. De Raad van Bestuur staat positief tegenover de
ontwikkelingen binnen Jan Willem.
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Organisatie
In het kader van ‘dorpsgericht samenwerken’ is het Dorpsplatform Sint Pancras opgericht. In het
Dorpsplatform werken burgers en de gemeente samen om de belangen van de inwoners van Sint Pancras
te behartigen. In het verleden heeft een scheiding plaatsgevonden tussen de Dorpsraad en het
Dorpsplatform. Momenteel groeien beide organisaties weer naar elkaar toe.
Accommodatiebehoefte Sint Pancras
Het Dorpsplatform overhandigt tijdens het gesprek een notitie waarin de visie van de Dorpsraad op de
accommodatiebehoefte in Sint Pancras voor de komende jaren is weergegeven. Deze notitie is als bijlage
bij deze gespreksnotitie gevoegd. In deze gespreksnotitie worden de ontwikkelingen weergegeven die van
invloed zijn op de accommodatiebehoefte in Sint Pancras. Tevens wordt kort ingegaan op de visie van de
Dorpsraad daarop.
Demografische ontwikkeling
Door de realisatie van woningbouwplannen in en rond Sint Pancras zal het huidige aantal woningen (circa
2.200) ongeveer gaan verdubbelen. Dit zal een grotere druk opleveren op de huidige maatschappelijke
accommodaties in Sint Pancras. Onder meer de volgende organisaties zullen daardoor te maken gaan
krijgen met huisvestingsknelpunten:
•
bibliotheek
•
dorpshuis De Geist
•
S.V. Vrone
•
Omnizorg, locatie Molenhoeve
•
Historische Vereniging
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•
•

gymzalen (SSS)
basisscholen

Binnen een periode van circa vijf jaar zullen deze en andere organisaties een tekort hebben aan ruimten die
kunnen worden gehuurd of aan eigen (vaste) ruimten. Tevens zal door deze demografische ontwikkelingen
druk ontstaan op de scholen in Sint Pancras.
Het Dorpsplatform ziet tevens de vergrijzing in Sint Pancras doorzetten. Daardoor zal er behoefte ontstaan
naar adequate ouderenhuisvesting.
Brede school
Een mogelijke oplossingen voor de te verwachte toenemende druk op de accommodaties in Sint Pancras,
is het realiseren van een multifunctionele accommodatie of brede school in Sint Pancras. Ook de scholen
zouden hierin kunnen deelnemen in de vorm van een brede school. De Dorpsraad geeft aan dat de huidige
schoolgebouwen in Sint Pancras verouderd zijn. Er is wellicht nog geen acute noodzaak voor nieuwe
huisvesting, maar in de komende jaren zal ook bij de scholen de behoefte aan nieuwe huisvesting gaan
ontstaan.
Eén van de mogelijke locaties voor een multifunctionele accommodatie/brede school is het huidige terrein
van S.V. Vrone. Om hier een multifunctionele accommodatie te kunnen realiseren, moet in overleg met S.V.
Vrone en de gemeente de sportvereniging worden verplaatst naar een locatie aan de rand van het dorp. Eén
van de mogelijke locaties voor S.V Vrone, maar ook voor andere sportverenigingen, is volgens het
Dorpsplatform de strook grond ten westen van Zuid-Scharwoude. Dit gebied wordt omsloten door de
Schagerweg (N245), de Wagenweg, de Veertweg en de Nauertogt. Aandachtspunt bij deze oplossing is de
bereikbaarheid van de sportaccommodatie vanuit Sint Pancras (veilige fietsverbinding).
Ouderenhuisvesting
Door de herontwikkeling van de Molenhoeve zal de capaciteit aan intramurale zorg afnemen. Het
Dorpsplatform ziet door de aanhoudende vergrijzing tevens een blijvende noodzaak voor intramurale
woonvormen. Deze behoefte zou kunnen worden ingevuld op de huidige locatie van S.V. Vrone.
Consequenties voor andere accommodaties
Eventuele realisatie van een multifunctionele accommodatie/brede school op de locatie van S.V. Vrone heeft
gevolgen voor andere accommodaties in Sint Pancras. Onderzocht zou moeten worden in hoeverre deze
accommodaties kunnen deelnemen aan de realisatie van multifunctionele accommodatie.

Overige opmerkingen
Hiernaast wil het Dorpsplatform graag het volgende benadrukken:
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•

•

Zoals in het streekplan van de provincie is opgenomen, is het van belang dat het dorpse karakter van
Sint Pancras behouden blijft. De groene zone ten noorden van het dorp speelt hierin een belangrijke
rol.
Het is wenselijk om de groene strook ten zuidoosten van Sint Pancras (ten zuiden van de
Magnolialaan) te gebruiken als wandelpark, waarin een speelfunctie wordt opgenomen.
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Organisatie
De Dorpsraad bestaat sinds 2000 en telt momenteel circa 1.500 leden (huishoudens). De Dorpsraad wordt
momenteel geleid door vier bestuursleden. Daarnaast is een aantal ondersteunende mensen verbonden
aan de Dorpsraad.
De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Sint Pancras richting de gemeente Langedijk. De
Dorpsraad heeft tevens een klankbordfunctie voor de inwoners van Sint Pancras. Voor bijeenkomsten die de
Dorpsraad organiseert, wordt gebruik gemaakt van verschillende accommodaties in Sint Pancras
waaronder De Geist, De Rank en de accommodatie aan de Reigerstraat 27. Vergaderingen en
bijeenkomsten vinden met name plaats in de avonduren.
De inkomsten van de Dorpsraad bestaan uit een geringe contributie van de leden ter hoogte van € 2,-. In de
toekomst zal de contributie worden verhoogd naar € 5,- per huishouden (gezin).
De bibliotheek en het gebouw
Mevrouw Wijn geeft aan dat het burgerinitiatief voor het behoud van de bibliotheek tweeledig is:
1.
subsidie verkrijgen voor het behoud van de bibliotheek in Sint Pancras
2.
subsidie verkrijgen voor het verrichten van onderzoek naar het multifunctioneel gebruik van het
bibliotheekgebouw aan de Kastanjelaan
Het gebouw en de bibliotheek zijn gerealiseerd door de inwoners van Sint Pancras. Dit houdt in dat de
voorziening is gerealiseerd voordat Sint Pancras bij de gemeente Langedijk is gekomen. Daarom is het
opheffen van de bibliotheekvoorziening voor in de inwoners van Sint Pancras een gevoelig onderwerp.
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In de gemeenschap is behoefte aan ruimten die kunnen worden gehuurd tegen niet commerciële tarieven.
Er is met name behoefte aan kleine ruimten waar bijvoorbeeld vergaderd kan worden. De Dorpsraad geeft
aan dat de zelfstandig opererende projectgroep werkt aan een plan voor het gebouw van de bibliotheek
waarin tegemoet wordt gekomen aan deze behoefte. Tevens is in deze plannen opgenomen dat de
bibliotheek in de helft van het gebouw blijft gehuisvest.
De andere helft van het gebouw kan worden gebruikt voor de verhuur van ruimten ten behoeve van
vergaderen en activiteiten. Hierbij is het combineren van veel verschillende soorten partijen mogelijk.
Het is van groot belang dat de plannen voor het bibliotheekgebouw niet leiden tot concurrentie met
bijvoorbeeld De Geist. In goed overleg moeten de plannen voor het gebouw van de bibliotheek worden
uitgewerkt.
In de plannen voor het bibliotheekgebouw zal de Dorpsraad niet optreden als beheerder.

GESPREKSNOTITIE

Project
Betreft
Datum

:
:
:

Sint Pancras, Projectomschrijving
interview Stichting Regionaal Natuurmuseum Westflinge
26 juli 2007

Aanwezig

:

de heer B. Kout
de heer A. Troostwijk
de heer S. Wofnum
de heer J. Smeets

Historische Vereniging Sint Pancras
(voorzitter)
Historische Vereniging Sint Pancras
(secretaris)
Historische Vereniging Sint Pancras
Draaijer & Partners

Kenmerk
Opgesteld

:
:

07/RBR/JSM/mvi/070116/memo/1415
10 augustus 2007

Kopie

:

niet van toepassing

Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
De Historische Vereniging heeft tot taak het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van
Sint Pancras in de ruimste zin des woords. De doelgroep wordt gevormd door iedereen die
geïnteresseerd is.
De Historische Vereniging wil benadrukken dat het van belang is dat de gemeente inziet hoe
belangrijk het werk van de Historische Vereniging is, zeker gezien het grote aantal leden dat de
Historische Vereniging heeft (circa 900).
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
De organisatie is groeiende wat ledental betreft. In de afgelopen jaren is het aantal leden van de
Historische Vereniging gegroeid van circa 800 naar circa 900 leden. Voor het komende jaar streeft
de Historische Vereniging te groeien naar circa 1.000 leden.
Ook qua werkterrein groeit de organisatie. De Historische Vereniging streeft ernaar steeds meer
aspecten van de Pancrasser geschiedenis te bestuderen.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
De leden zijn voor 90 procent afkomstig uit Sint Pancras. De overige leden zijn voornamelijk
voormalig inwoners van Sint Pancras binnen en buiten Nederland.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
De Historische Vereniging houdt het verleden van Sint Pancras levend en zorgt ervoor dat kennis
ervan niet verloren gaat. Vervolgens vestigt de Historische Vereniging de aandacht op situaties die,
gezien tegen het licht van de plaatselijke en regionale geschiedenis, aanbevelenswaardig of juist
verwerpelijk zijn.
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5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Veel inwoners van Sint Pancras zijn lid van de Historische Vereniging. Tevens heeft de Historische
Vereniging goede contacten met de historische verenigingen van Oudorp en Koedijk en met het
Regionaal Archief.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
De uitbreidingsplannen van Sint Pancras en de omliggende gemeente leidt hoogstwaarschijnlijk tot
uitbreiding van het ledental. De Historische Vereniging voert hier actief beleid op.

Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
huidige locatie
De Historische Vereniging is gehuisvest in het voormalige gemeentehuis van Sint Pancras.
Hier maakt het gebruik van een ruimte achterin het gebouw. Het gebruik van de keuken
wordt gedeeld met het Regionale Natuurmuseum Westflinge. De gemeente maakt tevens
gebruik van de trouwzaal.
b.
het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak
De Historische Vereniging maakt gebruik van circa 14 m² nuttig oppervlak in het gebouw. De
ruimten bestaan uit een kleine vergaderruimte en de helft van de opslagruimte in het
gebouw.
c.
hoeveel bedraagt de kale huurprijs
De kale huurprijs bedraagt € 1.529,85 per jaar.
d.
wat zijn de exploitatielasten?
De exploitatielasten bedragen eveneens € 1.529,85 per jaar.
8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
Gemiddeld vinden er één of twee keer per maand ’s avonds vergaderingen plaats. Gemiddeld zijn
er twee tot drie dagen per week bestuursleden en/of vrijwilligers overdag aan het werk met het
persklaar maken van publicaties, het werken aan het foto-, dia- en knipselarchief en het
voorbereiden van tentoonstellingen en presentaties.
De grote wens van de Historische Vereniging is het inrichten en het exploiteren van een
oudheidskamer, die ook een aantal dagdelen overdag en mogelijk ’s avonds geopend zal zijn.

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Het oude gemeentehuis is een gebouw met historische sfeer dat goed bij het werk van de
Historische Vereniging past. De huidige huisvesting heeft echter ook een aantal nadelen:
•
De ruimte die de Historische Vereniging tot haar beschikking heeft, is te klein (slechts circa
10 m² nuttig oppervlak). De ruimte staat vol met een vergadertafel, een computertafel en
archiefkasten. De ruimte is te klein om met meer dan twee personen te vergaderen.
•
Het materiaal kan in de ruimte niet brandveilig worden opgeslagen.
•
De lichtinval is zeer gering.
•
De ruimte is zeer vochtig.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
De inkomsten van de Historische Vereniging bestaan uit gemeentelijke subsidie en contributie van
de leden. De gemeentelijke subsidie staat gelijk aan de huur van de ruimte die wordt gehuurd. De
contributie bedraagt € 7,50 per jaar.
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Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA), en waarom?
De voorkeur van de Historische Vereniging gaat uit naar eigen huisvesting. In de huidige huisvesting
is het moeilijk een collectie in te richten, te onderhouden en te exploiteren bij gedeeld gebruik
van het gebouw.
De tweede keus van de Historische Vereniging is een MFA. De Historische Vereniging ziet hierin
twee mogelijkheden die in overleg met de gemeent verder onderzocht zouden moeten worden:
•
Uitbreiding van het voormalige gemeentehuis in Sint Pancras (huidige locatie).
•
Inrichten van een oudheidskamer in samenwerking met naburige historische verenigingen.
Voor de Historische Vereniging is het ook een oplossing om vrijelijk gebruik te kunnen maken van
de trouwzaal. Andere oplossingen zijn het uitbreiden van De Geist of de bibliotheek.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
De Historische Vereniging ziet een MFA als een mogelijkheid die onderzocht kan worden.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Als een MFA meer werkruimte oplevert voor de Historische Vereniging, biedt het meerwaarde voor
de Historische Vereniging.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
De Historische Vereniging heeft de volgende ruimtebehoefte:
•
expositieruimte (circa 60 m² nuttig oppervlak)
•
depot
•
vergaderruimte
•
ruimte voor lezingen
•
archiefruimte (circa 15 m² nuttig oppervlak)
•
werkkast
•
technische ruimte
•
toiletvoorzieningen
•
keuken
•
bibliotheek

15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Organisaties, die het meest in aanmerking komen om gezamenlijk mee gehuisvest te zijn, zijn
organisaties in de culturele en educatieve sfeer.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
De Historische Vereniging ziet niet direct organisaties waarmee zij niet gehuisvest kunnen zijn.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
De Historische Vereniging wenst een vast deel van een MFA te huren, ervan uitgaande dat subsidie
de huur van de ruimten dekt.
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18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Bij een gunstige huurprijs, goed geregeld beheer en een goede verzekering zou een MFA
meerwaarde kunnen bieden voor de Historische Vereniging.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Hierbij heeft de Historische Vereniging geen voorstelling. Wellicht dat de aanwezigheid van een
MFA in de nabijheid van bestaande voorzieningen het gebruik kan bevorderen.

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA; Noord, Zuid of Midden?
De Historische Vereniging heeft geen voorkeur voor een plek in het dorp. Het midden van het dorp
lijkt de meest aan te bevelen locatie.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
De uitbreidingswijken in en rond Sint Pancras zouden het gebruik van een MFA kunnen doen
toenemen.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Nader te bepalen.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Wellicht kan de Historische Vereniging een bijdrage leveren in de zin van personeelsleden.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
De leden van de Historische Vereniging zijn veelal ouderen. Dit is niet de meest financieel
draagkrachtige groep. Daarom streeft de Historische Vereniging naar een zo laag mogelijke
contributie. De huurprijs van een MFA zou moeten aansluiten op dit uitgangspunt. Dit bevordert de
laagdrempeligheid van de MFA.
In de huidige huisvestingssituatie van de Historische Vereniging dekt de subsidie de
huisvestingslasten. Daardoor kan de Historische Vereniging de overige inkomsten gebruiken voor de
uitgave van een tijdschrift, een huis-aan-huis-krant en een jaarlijkse lezing met dia’s voor de
leden. Deze situatie ziet de Historische Vereniging graag voortgezet.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Een dekkende huurprijs. Zie vraag 24.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Op dit moment lijkt verhoging van de contributie de enige mogelijkheid.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
De Historische Vereniging ziet het liefst zo snel mogelijk een oplossing voor haar huidige
huisvestingssituatie.
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Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Het ideale gebruik lijkt een organisatie die geld binnen brengt. Verder kan de Historische
Vereniging hier weinig over zeggen.
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Muziekvereniging Irene
Draaijer en Partners BV

Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
Muziekvereniging Irene is het enige harmonieorkest in Sint Pancras. De vereniging heeft 60 leden
en bestaat uit een opleidingsorkest (jeugd) en een (hoofd)orkest. De muziekvereniging is gebonden
aan Sint Pancras en verzorgt optredens in St. Pancras.
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
De vereniging heeft al jaren een ledental van rond de 60 personen. De verwachting is dat dit ook
de komende jaren zo zal blijven.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
De leden komen uit Sint Pacras. Enkele leden komen uit een andere kern van de gemeente
Langedijk en uit Alkmaar.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
Het is de enige muziekvereniging.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Geen.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
De muziekvereniging hoopt dat deze uitbreidingswijk nieuwe leden zal gaan opleveren. De
vereniging wil dit ondersteunen met een ledenwerfactie.

Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
Huidige locatie.
Op dit moment wordt voor het repeteren gebruik gemaakt van de aula van ‘Jan Willem’, de
dagopvang voor geestelijk gehandicapten. Ook heeft de vereniging in dat gebouw haar
opslag. De optredens vinden plaats in het kerkelijk Centrum de Regenboog. Voor beide
locaties geldt dat de verhuurder heeft aangegeven dat de locaties niet meer beschikbaar
zullen zijn. Voor de Regenboog is al aangegeven dat op korte termijn de ruimte niet meer
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beschikbaar is. De vereniging onderzoekt daarom nu de mogelijkheid om een sporthal te
huren. Een eerder verzoek aan de Geist voor repetitieruimte is afgewezen.
Het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak.
Geschat wordt dat de aula een oppervlak heeft van circa 90 m². Het oppervlak van de
opslag is niet bekend.
Hoeveel bedraagt de kale huurprijs?
€ 1200,- per jaar all-in.
Wat zijn de exploitatielasten?
Zie vorige vraag.

8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
Iedere week op vrijdagavond wordt gerepeteerd.

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Jan Willem: zeer slechte akoestiek, aula moet leeg worden gehaald en na afloop weer worden
ingericht. Ook de toegankelijk van de opslag is slecht. Muziekinstrumenten moeten worden
gedemonteerd en gemonteerd met risico’s van beschadigingen.
De Regenboog: wordt als ruimte gewaardeerd. Het enige minpunt is de associatie met de kerk voor
de muziekvereniging.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
Gemeentelijke subsidie en contributie van leden.

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
Repetitie en optreden huren van ruimte: te weinig gebruik.
Opslag: vaste ruimte.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Kans.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Het huren van een ruimte leidt tot lagere kosten in vergelijking met een eigen ruimte.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
Oefenzaal/repetitieruimte: hoog, goede akoestiek.
Opslag goed toegankelijk, brede deuren, grenzend aan bovengenoemde ruimte.
Een combinatie met een kantine/ontmoetingsruimte is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Niet van toepassing.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Belangrijkste aandachtspunt is dat de muziekvereniging tijdens repetities voor geluidsoverlast
zorgt naar andere gebruikers.
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17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
Ruimten worden gehuurd waarbij de huur niet hoger mag zijn dan € 1.200,- per jaar.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Ja, een ontmoetingsplaats om contacten te leggen met anderen. Zowel persoonlijk als
verenigingen onderling.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Geen.

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA; Noord, Zuid of Midden?
Geen voorkeur.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Onbekend, geen verwachting.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Kans: delen van ruimte zal kosten verlagen.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Geen, alleen op de eigen avond kan in het beheer ondersteuning worden geboden.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Maximaal € 1.200,- per jaar.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Niet van toepassing.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Verhoging bestaande inkomstenbronnen en of nieuwe bronnen zoeken (sponsor, acties et cetera).

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
Op korte termijn.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Geen mening over, gebouw heeft geen meerwaarde om te worden behouden.
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Organisatie
Omnizorg Noord-Kennemerland verleent (ouderen)zorg die gericht is op het zo lang als mogelijk en
verantwoord is, om de zorgvrager thuis of zo dicht mogelijk bij huis te helpen. De zorg kan bestaan uit
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, deeltijd en kortdurende opname, maar ook wordt aan in- en
omwonenden ontspanningsactiviteiten en revalidatie aangeboden. Omnizorg heeft in Zuid-Scharwoude
(Buiten Zorg) en in Sint Pancras (de Molenhoeve) een woonzorgcentrum, in Heerhugowaard een
verpleeghuis (Zuyder Waert) en in Zuid-Scharwoude een senioren appartementencomplex, Grenswoude.
In Langedijk werkt Omnizorg onder andere met SWOL en ANBO samen en met de werkgroep Wonen plus.
Door deze werkgroep worden diensten als tuinonderhoud, belastingaangifte en administratie aan en door
ouderen aangeboden.
In de Molenhoeve wordt een wijksteunpunt 24-uurszorg ontwikkeld. Hier vanuit wordt met de
woningbouwcorporatie Goed Wonen samengewerkt door het aanbieden van zorg aan de bewoners van een
aantal hofjes, onder meer alarmering.
Huidige Huisvesting
De Molenhoeve is in Sint Pancras herkenbaar en bekend als de locatie van ouderenhuisvesting met zorg.
De huidige locatie bestaat uit een verzorgingshuis met 49 wooneenheden intramurale zorg, een
huiskamerproject en een aanleuningwoning. In de Molenhoeve is ook een activiteitenruimte en een
professionele keuken met voorzieningen aanwezig.
De bestaande locatie voldoet niet meer aan de huidige eisen. In het LangeTermijnHuisvestingsPlan (hierna
te noemen LTHP) van 2002 is daarom opgenomen dat in 2010 ver-/nieuwbouw, renovatie zal worden
uitgevoerd. Hierbij zullen de bestaande intramurale wooneenheden worden vervangen door
23 appartementen. Deze plannen zijn ook bekend bij de gemeente Langedijk.
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Toekomstige huisvesting (MFA)
Omnizorg ziet de wijzigingen in de regelgeving van de gezondheidszorg als een kans om meer naar buiten
te treden, de deuren open te zetten voor de omgeving, en wil deze met beide handen oppakken. De klant,
de oudere bewoner van Sint Pancras, wordt hierbij centraal gesteld. Niet alleen op het gebied van zorg,
maar ook voor de invulling van de dagbesteding. Uitgangspunt hierbij is het maatschappelijk en niet het
commercieel belang. Hiermee wordt ingespeeld op de vergrijzing, die ook in Sint Pancras plaatsvindt, en
mede wordt invulling gegeven aan de activiteiten die vanuit SWOL, ANBO et cetera worden genomen. De
invulling en uitwerking van deze ideeën naar de huisvesting moet in de komende periode gaan
plaatsvinden. Hierbij zal ook contact worden gezocht met andere partijen. In eerste instantie betreffen dit
maatschappelijke organisaties, maar ook wordt niet uitgesloten dat met commerciële partijen afspraken
zullen worden gemaakt.
De invulling van de huisvesting zal gaan plaatsvinden vanuit de Molenhoeve. Hierbij zullen de keuken en de
activiteitenruimte gehandhaafd en mogelijk uitgebreid worden als daar de behoefte voor aanwezig is. In de
gedachte van Omnizorg is een uitbreiding met het aanbieden van huisvesting voor paramedische
voorzieningen (fysiotherapie, huisarts en maatschappelijke dienstverlening een reële optie. Kortom de
Molenhoeve zal een multifunctionele accommodatie worden.
Tot slot wordt opgemerkt dat de ontwikkelingen in Sint Pancras afgestemd zijn en worden met de
ontwikkelingen in de regio; het aanbieden en het spreiden van regionale zorg en dagbesteding dient te
worden afgestemd op het verzorgend woongebied. Hiermee wordt het dubbel aanbieden van faciliteiten en
diensten in Sint Pancras en de overige kernen van Langedijk, Alkmaar en Heerhugowaard zoveel mogelijk
voorkomen.
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Organisatie
1.

Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
De Steltloper is een openbare basisschool met circa 700 leerlingen, verdeeld over zeven groepen.
De school is gevestigd aan Pluvier 2 in Sint Pancras.

2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
Het leerlingenaantal van De Steltloper neemt jaarlijks licht toe.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
Circa 85% van de leerlingen is afkomstig uit Sint Pancras. De overige plaatsen/kernen waar
leerlingen vandaan komen zijn Alkmaar, Ouddorp en Broek op Langedijk.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
De Steltloper biedt onderwijs.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Zie vraag 3.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
Dit leidt tot een toename van het aantal leerlingen. Dit geldt ook voor de uitbreidingswijk De
Nollen en de oostelijke uitbreiding van Alkmaar.

Bestaande huisvesting
7.

Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
Huidige locatie
Pluvier 2 te Sint Pancras, bouwjaar 1972
b.
Het aantal m² bruto- of verhuurbaarvloeroppervlak
Niet bekend bij school, bekend bij gemeente
c.
Hoeveel bedraagt de kale huurprijs?
Niet bekend bij school, bekend bij gemeente
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Wat zijn de exploitatielasten?
Niet bekend bij school, bekend bij gemeente

8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 15.15 uur. Komend schooljaar zal ook de
naschoolse opvang door de scholen worden georganiseerd (tot 18.00 uur).

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
De school is redelijk tevreden over het gebouw. In 2003 is het schoolgebouw verbonden met de
voormalige kleuterschool. Tevens wordt een steunpunt van de bibliotheek in het pand
gerealiseerd. Het onderwijsconcept kan niet volledig in het gebouw wordt uitgevoerd. Desondanks
is er geen directe behoefte aan nieuwe huisvesting. Onder andere de volgende knelpunten zijn
genoemd:
•
In de gangen is weinig ruimte om in kleine groepen te werken.
•
Het handvaardigheidlokaal wordt ingewisseld voor een leslokaal. Daardoor blijft er weinig
ruimte over voor tussenschoolse opvang.
•
De toiletten zijn sterk verouderd (stammen uit 1972).
•
Het dak lekt.
•
Kozijnen en zonneschermen worden vernieuwd.
De klaslokalen zijn niet geschikt voor de organisatie van activiteiten in het kader van de
naschoolse opvang. Hiervoor is een apart lokaal nodig, waar de gebruikte materialen ook kunnen
blijven liggen.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
Gemeentelijk budget voor onderwijshuisvesting.

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA))
11.

Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
De school zou graag deel uitmaken van een brede schoolconcept. Momenteel wordt al
samengewerkt met de bibliotheek. Er is echter geen directe noodzaak voor herhuisvesting van de
school. De school kan nog met een aantal (twee of drie) lokalen uitbreiden op de locatie.
De locatie voldoet uitstekend door de verkeersluwe ligging in de wijk.

12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Ja, zie vraag 11.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Ja, er kan beter worden samengewerkt met organisaties als andere scholen, kinderopvang,
naschoolse opvang, peuterspeelzalen en de bibliotheek.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
Deze vraag is momenteel niet te beantwoorden, omdat er geen noodzaak is om te worden
gehuisvest in een MFA.
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15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Zie vraag 13.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Alleen functies als horeca sluiten niet aan bij de doelgroep van De Steltloper. Ook Jeugd- en
Jongerenwerk sluit daarom niet goed aan op de brede schoolgedachte volgens De Steltloper.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
Indien De Steltloper onderdeel zou uitmaken van een MFA, heeft de school voor een deel vaste
ruimten nodig voor onder meer lokalen. Over bepaalde ruimte kan worden nagedacht over
gezamenlijk gebruik.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Ja, het zou goed zijn om voor de jonge en oudere inwoners van Sint Pancras een plek te creëren.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
-

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA: noord, zuid of midden?
Zoals vermeld, is De Steltloper zeer tevreden over haar huidige locatie. Verplaatsing naar een
andere plek is niet direct een bezwaar. Het hangt af van de plek.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Geen invloed.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en/of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
De school ziet mogelijkheden in gezamenlijk gebruik van ruimten. Als andere organisaties gebruik
maken van ruimten van de school, dan moet daar wel een vergoeding tegenover staan.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
De school ziet mogelijkheden in het inzetten van een beheerder (conciërge) die voor alle
gebruikers een rol vervult als beheerder van de MFA. Hierin zou De Steltloper een rol kunnen
spelen.
Daarnaast hangt de rol van De Steltloper in het beheer van een MFA af van de omvang van de MFA.
Als de MFA over een groot aantal gebruikers beschikt, is de rol voor De Steltloper kleiner dan
wanneer de MFA over een geringer aantal gebruikers beschikt waarin de school de hoofdgebruiker
is.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Hier is in dit stadium nog niets over te zeggen.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Hier is in dit stadium nog niets over te zeggen.
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26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Hier is in dit stadium nog niets over te zeggen.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
Zoals vermeld, kan het huidige gebouw van de school nog een aantal jaar gebruikt en aangepast
worden. Als groei van het aantal leerlingen verder toeneemt, wordt het thema ‘brede school’
actueel voor De Steltloper.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.

Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Over alternatief gebruik van het gebouw aan de Kastanjelaan heeft De Steltloper geen mening.
Wellicht zou naschoolse opvang in het gebouw kunnen worden georganiseerd.
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Organisatie
Op de RKB Paus Johannes werken 25 medewerkers en zitten 270 leerlingen verdeeld in elf à twaalf
groepen. De school staat als positief bekend. De heer Tolhuys was eerst interim directeur en sinds
1 augustus 2007 is hij directeur. De school en het schoolgebouw bestaan inmiddels 40 jaar. De directeur
verwacht een groei binnen vier jaar tot 300 leerlingen.
Bestaande huisvesting
Het gebouw is nog in goede staat, maar voldoet niet helemaal aan de onderwijskundige vernieuwingen. Zo
zijn er te weinig gesprekskamers. Nu is de BSO elders ondergebracht; dit kan nu niet op de school, omdat
het samen met andere scholen wordt gedeeld en er niet de capaciteit is om dit alleen op de eigen school te
organiseren. De directeur heeft de indruk dat de opvang nu minimaal is geregeld, terwijl hij graag een
goede opvang zou willen waarbij de school slechts een vinger aan de pols hoeft te houden. Het sportlokaal
voor de jongste groepen wordt gedeeld met de Openbare School. De oudere leerlingen fietsen naar de
sporthal elders in het dorp. Er is nu niet voldoende opvang en geld beschikbaar om speciale hulp te bieden
aan autistische kinderen.
Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie (MFA))
De directeur staat positief tegenover het idee van een brede school, maar stelt hier wel een aantal
voorwaarden voor. Zo moet er voldoende geld beschikbaar zijn om samen te gaan. Een logische
combinatie zou zijn: met BSO en bibliotheek. Ook een consultatiebureau, kinderarts, pedagoog, sport,
toneel en omgang met ouderen zou hij graag zien. Tevens moet er een duidelijk visie voor zo’n brede school
zijn en moet het goed georganiseerd opgepakt worden. Let ook op dat de kleinschaligheid, die in een dorp
erg belangrijk is, niet verloren gaat. Het beheer van het gebouw is ook zeker een punt van aandacht; dit
moet goed geregeld worden. De brede school van Sint Pancras zou prima de drie scholen in zich kunnen
hebben. De locatie van Paus Johannes wordt als positief ervaren. De school zit echt in Sint Pancras, maar
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ook dichtbij Alkmaar. Wanneer een bibliotheek, of liever een multimediatheek, in de brede school wordt
opgenomen, moet ervoor gewaakt worden dat dit geen extra beslag legt op de tijd en energie van
leerkrachten. Dat de bibliotheek in Sint Pancras moet blijven, staat voor de directeur buiten kijf.
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Organisatie
1.

Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
Stichting Dorpshuis De Geist is een zelfstandige organisatie die als kerntaak heeft het verhuren van
zalen. Daarnaast organiseert stichting Dorpshuis De Geist activiteiten die plaatsvinden in het
Dorpshuis De Geist.
De stichting is financieel onafhankelijk en ontvangt dus geen subsidie van de gemeente Langedijk.
De inkomsten bestaan uit de verhuur van ruimten en de baromzet.
De activiteiten die in het dorpshuis worden georganiseerd hebben voor circa 80% betrekking op
ouderen en voor circa 20% op jongeren. Vanuit de gemeenschap is grote vraag naar activiteiten en
ruimten.
De Geist geeft aan dat er veel vraag is naar ruimten en activiteiten in Sint Pancras. Meer vraag dan
waar De Geist momenteel aan kan voldoen. Er zijn plannen voor het uitbreiden van de huidige
accommodatie.

2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
In het afgelopen jaar is het aantal organisaties, dat op structurele basis ruimten huurt van De
Geist, toegenomen van 32 naar 42 organisaties. Het aantal bezoekers is eveneens toegenomen.
Het is niet exact aan te geven met hoeveel het aantal bezoekers is toegenomen.
Naast deze structurele huurders, worden ruimten veel verhuurd aan organisaties die incidentele
activiteiten organiseren.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
Circa 75% van de organisaties die ruimten huren van De Geist (en de bezoekers), is afkomstig uit
Sint Pancras. Daarnaast maken organisaties en bezoekers uit Alkmaar, Heerhugowaard en andere
omliggende plaatsen gebruik van het dorpshuis.
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4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
Door het verhuren van ruimten voorziet stichting Dorpshuis De Geist in een behoefte van de
inwoners van Sint Pancras. Een behoefte van het uitoefenen van culturele activiteiten. Daarnaast
heeft het dorpshuis een sterke ontmoetingsfunctie in het dorp.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Uitbreidingswijk Twuyverhoek, maar ook de uitbreidingswijk De Nollen en de uitbreiding van
Alkmaar, leiden tot een grotere vraag naar ruimten van organisaties.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
Uitbreidingswijk Twuyverhoek, maar ook de uitbreidingswijk De Nollen en de uitbreiding van
Alkmaar, leiden tot een grotere vraag naar ruimten van organisaties.
Tevens is het van belang om op te merken dat er een slechte fietsverbinding is tussen Sint Pancras
en Broek op Langedijk. Met name voor kinderen en ouderen is deze verbinding te druk met auto’s.
De verbinding beschikt niet over een fietspad. Daarnaast is de kwaliteit van het wegdek slecht.
Met Alkmaar is wel een goede fietsverbinding.

Bestaande huisvesting
7.

Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
Huidige locatie
Vinkenlaan 7 te Sint Pancras
b.
Het aantal m² bruto- of verhuurbaarvloeroppervlak
400 m2 nuttig vloeroppervlak. Het gaat hier uitsluitend om de ruimten die kunnen worden
verhuurd.
c.
Hoeveel bedraagt de kale huurprijs?
De kale huurprijs bedraagt € 16,50 per dagdeel (drie uur) per 50 m²
d.
Wat zijn de exploitatielasten?
De totale exploitatielasten bedragen circa € 116.000,- per jaar. Dit is inclusief personeel.
De organisatie heeft jaarlijks te maken met een verlies. Dit kan niet nog jaren doorgaan. Hierover
vindt reeds overleg plaats met de gemeente. De huurprijzen kunnen nauwelijks omhoog, omdat
dan niet meer geconcurreerd kan worden met gesubsidieerde wijkcentra. De bartarieven zitten al
op het niveau van de lokale horeca.

8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
De activiteiten vinden plaats verdeeld over drie dagdelen, twee overdag en één ’s avonds. De
meeste activiteiten vinden ’s avonds plaats. Met name de avonduren zitten zo goed als vol
gepland. Stichting De Geist moet vaak organisaties weigeren, omdat de accommodatie al vol
gepland is. De bezetting overdag kan nog toenemen.

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Het nieuwe gebouwdeel is zowel kwantitatief als kwalitatief uitstekend. Het oude gebouwdeel is
aan renovatie toe. Stichting Dorpshuis De Geist zou graag uit willen breiden aan het oude
gebouwdeel. Grotere groepen van circa 75 man kunnen momenteel niet worden gehuisvest.
Het terrein biedt nog ruimte om het gebouw uit te breiden. Daarnaast is bij de nieuwbouw van het
nieuwe gebouwdeel rekening gehouden met de mogelijkheid om een verdieping erop te zetten.
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Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
De inkomsten van stichting Dorpshuis De Geist bestaan uit:
•
verhuur van ruimten
•
barinkomsten

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA))
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Waar gaat uw voorkeur naar uit: eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA: noord, zuid of midden?
Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Welke financiële mogelijkheden, kansen en/of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
De vragen 11 tot en met 27 zijn niet beantwoord, omdat deze niet relevant zijn voor stichting
Dorpshuis De Geist. Wel is aangegeven dat het voor alle organisaties van belang is om zich bij hun
kerntaken te houden. Zo heeft stichting Dorpshuis De Geist bijvoorbeeld aangegeven dat S.V.
Vrone ruimten gaat verhuren om extra inkomsten te genereren. Dit is noodzakelijk om het hoofd
boven water te kunnen houden. De gemeente zou moeten nadenken over haar subsidiebeleid ten
aanzien van maatschappelijke organisaties. Dat maakt het mogelijk dat alle organisaties hun
kerntaak kunnen uitvoeren zonder nevenactiviteiten te hoeven ontplooien met een financiële
noodzaak.
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Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.

Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Stichting Dorpshuis De Geist geeft aan dat het van belang is dat er in Sint Pancras een bibliotheek
blijft. Hiervoor leent het gebouw aan de Kastanjelaan zich het best.
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(interim directeur)
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Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk (hierna te noemen SJJL) organiseert activiteiten voor jongeren in
de gehele gemeente Langedijk. Het Jeugdhuis in Sint Pancras is een voorziening die specifiek
bedoeld is voor jongeren uit Sint Pancras.
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
Organisatorisch is SJJL (nog) geen stabiele organisatie. De SJJL heeft een moeilijk jaar achter de
rug gekenmerkt door gemeentelijke bezuinigingen en interne reorganisatie. Op dit moment is de
SJJL in gesprek met de gemeente over de opgestelde toekomstvisie SJJL, waarbij meer uitgegaan
wordt van vraaggericht jongerenwerk. Daarnaast ligt de wens bij het bestuur van SJJL én de
gemeente Langedijk om het jongerenwerk onder te brengen bij een grotere organisatie, met name
bij Sportservicepunt Langedijk.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
De SJJL is werkzaam voor het jeugd- en jongerenwerk in de gehele gemeente Langedijk. Naast het
organiseren van activiteiten in accommodaties, doet SJJL ook jongenwerk in de wijken én op
straat.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
In de kern Sint Pancras beheert de SJJL jeugdgebouw Het Jeugdhuis. Dit is een kerngebonden
jongerenaccommodatie. De jeugd die gebruik maakt van Het Jeugdhuis is daarom grotendeels
afkomstig uit Sint Pancras. Het Jeugdhuis wil een plek bieden voor de jeugd en jongeren in deze
kern.
Het Jeugdhuis is een jaar dicht geweest én op Koninginnedag 2007 weer opengesteld. Mede
hierdoor én door tegengestelde visies tussen een zelfbenoemde Raad van Advies én de SJJL loopt
Het Jeugdhuis nog niet naar wens. Momenteel zijn de activiteiten vooralsnog beperkt tot een
doordeweekse jongerenloop én tieneractiviteiten. Het streven is dit activiteitenaanbod vanaf het
najaar 2007 verder uit te breiden tot een goed aanbod voor tieners én jongeren uit Sint Pancras.
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5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Geen.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
Door de uitbreidingswijken Twuyverhoek, maar ook De Nollen, zal het aantal jeugd en jongeren
naar verwachting toenemen in Sint Pancras en daarmee de vraag naar activiteiten voor deze
doelgroep.

Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
huidige locatie
Beverplein 1
b.
het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak
Circa 250 m² nuttig oppervlakte.
c.
hoeveel bedraagt de kale huurprijs
De kale huurprijs bedraagt circa € 15.000,- per jaar.
d.
wat zijn de exploitatielasten?
Raming circa 7.500,- per jaar.
Naast het organiseren van activiteiten in accommodaties, doet SJJL veel werk in de wijken.
8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
De activiteiten van SJJL worden met name ’s avonds georganiseerd. Momenteel alleen op
donderdagavond. Daarnaast vinden éénmaal per maand activiteiten plaats op zaterdag (middag en
avond). In de toekomst wil SJJL ook op vrijdagavond activiteiten organiseren in Het Jeugdhuis. In
de toekomst wil het daarmee vier avonden geopend zijn en af en toe ook overdag.

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Met name de zaalruimte (met verdeling in kleine én grote zaal) is goed te gebruiken voor
jongerenactiviteiten. De ruimte is qua inrichting wel enigszins verouderd én zal de komende
maanden opgeknapt worden. De kantoorruimten op de eerste verdieping zijn beperkt van
kwaliteit. Met name ten aanzien van klimaat en verlichting laten de ruimten te wensen over.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
De inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidie van de gemeente. Daarnaast komt een deel van de
inkomsten uit baromzet.

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA), en waarom?
Vanuit het SJJL is er geen behoefte aan een MFA. Mede ook omdat Sint Pancras relatief veel
voorzieningen heeft voor een kern van circa 5.000 inwoners, ziet de SJJL momenteel geen
noodzaak voor de realisatie van een MFA. Voorzieningen als bijvoorbeeld Dorpshuis de Geist én
Sporthal de Oostwal zijn momenteel al een goede MFA-voorziening.
Momenteel wordt het Jeugdhuis weer in gebruik genomen. In deze opbouwfase is
gemeenschappelijk gebruik van het gebouw nog niet gewenst. In een later stadium valt hierover na
te denken.

Gespreksnotitie interview stichting Jeugd en Jongerenwerk
07/JSM/dpo/070116/memo/0776

blz. 3
15 juni 2007

Het is van belang dat alle maatschappelijke organisaties zich bij hun kerntaak houden om te
voorkomen dat er onderling geconcurreerd wordt.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Niet van toepassing.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Niet van toepassing.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
Niet van toepassing.

15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Niet van toepassing.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Niet van toepassing.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
Niet van toepassing.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Niet van toepassing.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Niet van toepassing.

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA; Noord, Zuid of Midden?
Niet van toepassing.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Niet van toepassing.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Niet van toepassing.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Niet van toepassing.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Niet van toepassing.
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25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Niet van toepassing.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Niet van toepassing.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
Niet van toepassing.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Het gebouw aan de Kastanjelaan zou wellicht gebruikt kunnen worden voor zorgvoorzieningen,
fysiotherapie of huisartsenpraktijk.
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Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
Stichting Kinderopvang Langedijk (hierna SKL) organiseert voorschoolse, tussenschoolse en
naschoolse opvang in de gehele gemeente Langedijk en de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard.
In Sint Pancras maakt SKL gebruik van het gebouw aan de Kanstanjelaan 2a, geheten BSO
Hasselbraam.
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
Het aantal kinderen waarvoor SKL activiteiten organiseert neemt toe. De organisatie zelf is ook in
beweging. SKL maakt een verandering door van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte
organisatie.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
De kinderen die gebruik maken van de activiteiten van SKL zijn afkomstig uit de gehele gemeente.
Voor de voorziening in Sint Pancras zijn de kinderen grotendeels afkomstig uit de kern zelf.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
SKL voorziet in de behoefte binnen Sint Pancras aan kinderopvang.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
SKL organiseert ook opvang in de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard. Inhoudelijk is er geen
relatie tussen de voorzieningen in Sint Pancras en de andere gemeenten.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
Naast Twuyverhoek hebben ook plannen als De Nollen een grote invloed op de vraag naar
kinderopvang. De toename van het aantal kinderen zal de komende jaren aanhouden.
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Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
huidige locatie
Kastanjelaan 2a
b.
het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak
50 m² nuttig oppervlakte
c.
hoeveel bedraagt de kale huurprijs
Graag invullen.
d.
wat zijn de exploitatielasten?
Graag invullen.
8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
De activiteiten van SKL vinden plaats tussen 7.45 en 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
De kwaliteit van de ruimte is goed. Kwantitatief is de ruimte echter te klein om groei van het
aantal kinderen op te kunnen vangen. In dat geval is uitbreiding noodzakelijk.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
SKL ontvangt geen subsidie meer van de gemeente. De inkomsten bestaan volledig uit
ouderbijdrage.

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA), en waarom?
In Broek op Langedijk is SKL gevestigd in een MFA. Dit biedt grote kansen voor samenwerking met
andere organisaties. Dit vergt echter wel een cultuuromslag bij SKL, maar ook bij andere
organisaties. Hier wordt in Broek op Langedijk momenteel aan gewerkt.
Met name de brede school gedachte is voor SKL aantrekkelijk. Hiermee kan de doorlopende
leerlijn van een kind bewerkstelligd worden. Ten aanzien van buitenschoolse opvang kan goed
worden samengewerkt met andere organisaties zoals sportverenigingen.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Zie vraag 11.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Zoals vermeld bij vraag 9 voldoet het huidige gebouw in Sint Pancras. Indien groei van het aantal
kinderen doorzet, is uitbreiding noodzakelijk. In het geval dat er een MFA wordt ontwikkeld, wil
SKL daar over meedenken.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
SKL heeft de volgende ruimtebehoefte aangegeven:
•
één speellokaal
•
één slaapruimte
•
natte ruimte
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Deze combinatie van ruimten is drie maal nodig om het huidige aantal kinderen op te kunnen
vangen. Indien wordt samengewerkt in een MFA is het mogelijk om in plaats van drie slaapruimten,
één gezamenlijke slaapruimte te realiseren.
15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Scholen, peuterspeelzalen, sportverenigingen, cuturele organisaties, muziek et cetera.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Alle organisaties die lawaai maken. Daarnaast is horeca niet een gewenste functie die past bij de
activiteiten van SKL.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
SKL heeft in geval van een MFA behoefte aan vaste ruimten.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Ja, met name de brede school gedachte zou een versterking zijn voor Sint Pancras.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Realisatie van een MFA houdt in dat andere voorzieningen moeten worden gesloten (opgenomen in
de MFA) om te voorkomen dat men met elkaar gaat concurreren.
Daarnaast geeft SKL aan dat de fietsverbinding tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk slecht en
gevaarlijk is.

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA; Noord, Zuid of Midden?
De wijk Twuyverhoek zou een goede locatie kunnen zijn. In ieder geval vormt de noordkant van
Sint Pancras een goede locatie voor een MFA.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Door de realisatie van deze woningen (en ook de woningen in De Nollen) neemt nu al de vraag naar
kinderopvang toe.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Door de nieuwbouwwijken wordt het dekkingsgebied van SKL groter. Dit vergroot de financiële
mogelijkheden van SKL. Het realiseren van een MFA vergroot de mogelijkheden voor SKL voor het
organiseren van activiteiten (BSO). Daarmee vormt een MFA een financiële kans voor SKL.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Bij het realiseren van een MFA is het van groot belang om ook na de oplevering van het gebouw te
blijven werken aan de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende organisaties. SKL kan
hierin een rol vervullen. SKL zal waarschijnlijk optreden al huurder in een MFA.

Gespreksnotitie interview stichting Kinderopvang Langedijk
07/JSM/dpo/070116/memo/0780

blz. 4
14 juni 2007

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Deze vraag kan nu niet beantwoord worden. Dit hangt samen met de verbetering die een MFA
oplevert voor SKL. Als er een voorziening wordt gerealiseerd die voor alle partijen een verbetering
is, is het niet ondenkbaar dat de huurprijs hoger zal zijn dan in de huidige situatie.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Zie vraag 24.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Zie vraag 24.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
De behoefte aan uitbreiding van de voorziening in Sint Pancras loopt gelijk op met de realisatie
van de woningbouwplannen.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
SKL heeft (nog) niet of nauwelijks een relatie met de bibliotheek. Indien er wordt gekozen voor
een MFA op deze locatie zou SKL dit nader willen bestuderen. Tevens wil SKL de lijn van
samenwerking openhouden, omdat er nog geen overleg is geweest over mogelijke raakvlakken met
elkaar. In het kader van de brede school is deze samenwerking niet ondenkbaar.
Indien de bibliotheek het huidige pand verlaat, zou het gebouw gebruikt kunnen worden voor
sociale voorzieningen.
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Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
Stichting Openbare Bibliotheek Langedijk (hierna SOBL) beschikt momenteel over twee vestigingen
in de gemeente Langedijk, te weten in Zuid-Scharwoude en in Sint Pancras. Aan het eind van dit
jaar wordt de nieuwe bibliotheek in Zuid-Scharwoude geopend in De Binding. De huidige
vestigingen in Zuid-Scharwoude en Sint Pancras zullen dan worden gesloten. Tegelijkertijd met de
opening van de nieuwe bibliotheek zullen er steunpunten worden geopend in Oudkarspel en Sint
Pancras.
Daarnaast zullen er vanaf januari 2008 twee steunpunten worden geopend in twee basisscholen in
Sint Pancras. De mogelijke vorming van een MFA in Sint Pancras op een later tijdstip is voor het
bestuur van groot belang geweest om verder te gaan met deze steunpunten in de basisscholen.
Door bezuinigingen op de subsidie is de bibliotheek genoodzaakt om het huidige pand in Sint
Pancras te verlaten. De subsidie voor de bibliotheek is vastgezet op een nullijn. Met deze nullijn is
de subsidie vastgesteld op het niveau van 2004. Dit leidt voor 2007 tot een vermindering van de
subsidie van circa € 60.000,-.
Gezien deze financiële situatie zal de bibliotheek hoe dan ook het pand aan de Kastanjelaan per
1 januari 2008 verlaten. Vanaf die datum zal de bibliotheek gehuisvest zijn in een gebouw aan de
Bovenweg (Rabobankgebouw) dat door Woningstichting Goed Wonen omniet ter beschikking wordt
gesteld. Dit geldt voor een periode van twee jaar. Na twee jaar wordt de situatie besproken om te
kijken of de periode van twee jaar wordt verlengd.
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
De organisatie is stabiel of licht groeiend met betrekking tot het aantal activiteiten dat wordt
georganiseerd. Met name het aantal activiteiten voor scholen en peuterspeelzalen neemt licht toe.
Daarnaast worden steeds meer cursussen voor volwassenen georganiseerd.
Het ledenaantal in Sint Pancras daalt echter sinds 2004/2005. Het ledenaantal zit met circa
33% van het aantal inwoners op het landelijke gemiddelde.
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De realisatie van woningen in Sint Pancras en Noord Alkmaar leidt waarschijnlijk tot meer drukte
in de bibliotheken in de gemeente Langedijk. Tegelijkertijd maken inwoners van Langedijk echter
ook gebruik van de bibliotheken in Alkmaar en Heerhugowaard.
3.

Waar komen uw leden vandaan?
Rond de 95% van de leden is afkomstig uit Sint Pancras. De overige leden zijn afkomstig uit
Alkmaar. Met een lidmaatschap van een bibliotheek in Noord-Holland kun je in de gehele provincie
boeken lenen.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
De bibliotheek is het enige echt openbare gebouw in Sint Pancras. Daardoor heeft de bibliotheek
ook een sterke ontmoetingsfunctie voor inwoners van Sint Pancras.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Weining, behalve dat er een zeer gering aantal leden afkomstig is uit Alkmaar.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
De uitbreidingswijken van Alkmaar en Sint Pancras leiden tot meer drukte in de vestiging van
Zuid-Scharwoude. Deze vestiging, maar ook de vestiging in Sint Pancras concurreren echter ook
met de bibliotheek in de Alkmaarse wijk De Maren en de voorziening in Heerhugowaard.

Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
huidige locatie
Kastanjelaan 4 (bouwjaar 1985)
b.
het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak
Totaal circa 455 m² nuttig oppervlak. Dit is als volgt onderverdeeld:
•
405 m² collectieruimte
•
40 m² kantoor
•
10 m² toiletruimten
c.
hoeveel bedraagt de kale huurprijs
De kale huurprijs bedraagt € 40.872,- per jaar.
d.
wat zijn de exploitatielasten?
De totale exploitatielasten bedroegen in 2006 € 77.380,- (inclusief aanschaf collectie,
exclusief personeel).
8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
De bibliotheek in Sint Pancras is 19 uur per week geopend tijdens de volgende uren:
•
Maandag en vrijdag: 15.00 – 20.30 uur
•
Dinsdag: 15.00 – 17.00 uur
•
Woensdag 10.00 – 12.00 uur en 15.00 – 17.00 uur
•
Donderdag: gesloten

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
De bibliotheekvoorziening in Sint Pancras is in feite te groot voor het aantal inwoners van Sint
Pancras. Het is daardoor wel een mooi gebouw dat op een goede centrale plek in Sint Pancras ligt.
Bij een bevolkingsomvang zoals die van Sint Pancras hoort een bibliotheek met een collectie van
circa 11.000 banden. In het huidige gebouw staan circa 17.000 banden.
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Door de grote hoogte van het gebouw is het gebouw slecht te verwarmen. Dit brengt hoge
energiekosten met zich mee. Exploitatietechnisch is het gebouw relatief duur.
Door de grote vrije hoogte van het gebouw is er relatief veel onbenutte ruimte.
10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
De inkomsten bestaan uit subsidie en contributie. De verhouding subsidie, contributie bedraagt
75%, 25%.
In 2007 bedraagt de € 469.000,- voor alle voorzieningen in de gemeente Langedijk. Deze subsidie
wordt achteraf verstrekt. In 2008 zal deze subsidie € 439.000,- bedragen.

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA), en waarom?
Alleen als er iets verandert in de financiële situatie van de bibliotheek is het mogelijk om deel te
nemen aan een MFA. Als dit niet gebeurd, kan de bibliotheek het zich financieel niet veroorloven
om deel te nemen aan een MFA of ieder ander project waarbij huur betaald moet worden.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Zie vraag 11.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Ja, met name door gehuisvest te zijn met scholen.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?

15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Scholen, peuterspeelzalen en culturele instellingen.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
In feite kan de bibliotheek met iedere organisatie gehuisvest zijn. Een MFA moet de samenstelling
van de bevolking vertegenwoordigen.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
Indien de bibliotheek zou deelnemen aan een MFA, heeft de bibliotheek behoefte aan vaste
ruimten voor de collecte. Kantoorruimten en de ontmoetingsruimte zouden kunnen worden
gedeeld met andere organisaties, mits goede afspraken worden gemaakt.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Een MFA heeft meerwaarde voor Sint Pancras omdat:
•
Culturele instellingen zich daarmee beter kunnen presenteren
•
Het zou het enige openbare gebouw in het dorp zijn (ontmoetingsfunctie)
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19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
-

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA; Noord, Zuid of Midden?
In het centrale deel van de kern, daar waar momenteel de voorzieningen reeds zijn gehuisvest.
Uitbreiding van De Geist is een goede optie.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
De kern Sint Pancras is relatief klein. Daardoor is de locatie voor een MFA op meerdere locaties
mogelijk.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
De bibliotheek wordt de komende jaren omniet gehuisvest. Ook voor de exploitatie van het
gebouw wordt geen vergoeding gevraagd door de corporatie. Een MFA is daardoor altijd duurder
voor de bibliotheek. Er is voor de bibliotheek meer gemeentelijke subsidie noodzakelijk om een
nieuwe vestiging in Sint Pancras te realiseren. Voor 2008 verwacht de bibliotheek een tekort van
circa € 40.000,- en dan is de vestiging in Sint Pancras al gesloten.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
De bibliotheek is een professionele organisatie. Daardoor is het mogelijk om een bijdrage te
leveren aan het beheer van een MFA.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Zie vraag 22.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Zie vraag 22.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Zie vraag 22.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
In januari 2010 vindt een heroverweging plaats van de huisvesting in het pand aan de Bovenweg.
Dan zal blijken of de bibliotheek daar gehuisvest blijft of naar een nieuwe locatie of gebouw op
zoek gaat.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Formeel stelt de bibliotheek dat zij als huurder van het pand aan de Kastanjelaan geen mening
heeft over de toekomst van dit pand. Niet omdat deze mening gevoelig zou liggen, maar omdat de
bibliotheek heel duidelijk het signaal af wil geven dat:
•
de gemeente eigenaar is van dit pand en dat zij daarmee ook verantwoordelijk is voor wat
er verder gebeurt.
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de bibliotheek bij het ongewijzigde subsidiebeleid niet in staat is nog langer de
huur/exploitatielasten op te brengen en daarom de huur heeft opgezegd. Duidelijk is dat er
fors geïnvesteerd moet worden in het gebouw om het voor meerdere gebruikers geschikt te
maken.
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Organisatie
1.

Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
Stichting Peuterspeelzalen Langedijk (hierna te noemen SPL) is verantwoordelijk voor zes
peuterspeelzalen op vier locaties in de gemeente Langedijk, te weten in de kernen Oudkarspel,
Noord-Scharwoude, Broek op Langedijk en in Sint Pancras. In Sint Pancras is stichting
Peuterspeelzalen Langedijk gehuisvest in de Ukkenhut aan de Kastanjalaan. Deze accommodatie
wordt gedeeld met naschoolse opvang. De naschoolse opvang huurt haar ruimte van SPL.

2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
Momenteel neemt het aantal kinderen licht af. Er is echter een sterke relatie tussen de
economische opleving en de toename van het aantal kinderen. SPL verwacht daarom voor de
komende jaren een stijging van het aantal kinderen.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
Peuterspeelzalen zijn wijkgebonden voorzieningen. De meeste kinderen komen dan ook uit Sint
Pancras. Daarbij komt dat de Ukkunhut een door de gemeente gesubsidieerde voorziening is.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
Naast het voorzien in een behoefte, die aanwezig is in Sint Pancras, dient de Ukkenhut als
ontmoetingsplaats voor ouders.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Zie vraag 3.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
Nieuwbouwplannen leiden tot een toenamen van de vraag naar peuterspeelzalen. Dit geldt ook
voor Sint Pancras.
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Bestaande huisvesting
7.

Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
Huidige locatie
Kastanjelaan 2b te Sint Pancras
b.
Het aantal m² bruto- of verhuurbaarvloeroppervlak
c.
Hoeveel bedraagt de kale huurprijs?
d.
Wat zijn de exploitatielasten?
Bekend bij de gemeente. SPL geeft aan dat zij jaarlijks financieel uitkomen. In het verleden
is een reserve opgebouwd. Deze wordt gebruikt voor eventuele tekorten op de begroting.
Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente.

8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
•
maandag en donderdag: gehele dag (tot 15.00 uur)
•
dinsdag: halve dag (13.00 tot 15.00 uur)
•
vrijdag: halve dag (tot 11.45 uur)

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Het gebouw waarin de Ukkenhut is gehuisvest is specifiek voor SPL gerealiseerd. Daardoor voldoet
het gebouw goed. Ten aanzien van opslagruimte is er een tekort in de Ukkenhut.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
De inkomstenbronnen van SPL bestaan uit twee onderdelen:
•
subsidie (circa 60%)
•
ouderbijdrage (circa 40%)

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA))
11.

Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
Momenteel wordt het gebouw aan de Kastanjelaan reeds gedeeld met naschoolse opvang. Het
gebouw voldoet prima. Er is geen directe noodzaak voor herhuisvesting in een MFA.

12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Inhoudelijk heeft vestiging in een MFA kansen voor SPL. Met name de combinatie met naschoolse
opvang en scholen bieden een kans voor SPL.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Zie vraag 12.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
SPL heeft voor Sint Pancras de volgende ruimtebehoefte aangegeven:
•
één groepsruimte
•
één ruimte voor grof motorisch spelen
•
keuken
•
opslagruimte
•
toiletruimte (geschikt voor kleine kinderen)
•
buitenspeelruimte
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Deze ruimten zijn reeds aanwezig in de Ukkenhut.
15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
•
scholen (primair onderwijs)
•
kinderopvang

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Eigenlijk zijn er geen organisaties waarmee SPL niet gezamenlijk gehuisvest kan zijn.
Sigaarrokende biljarters zijn niet ideaal.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
In geval dat er een MFA wordt gerealiseerd, heeft SPL behoefte aan vaste ruimten.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Deze vraag is niet beantwoord, aangezien de geïnterviewden niet afkomstig zijn uit Sint Pancras.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Deze vraag is niet beantwoord, aangezien de geïnterviewden niet afkomstig zijn uit Sint Pancras.

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenste locatie voor een MFA: noord, zuid of midden?
Deze vraag is niet beantwoord, aangezien de geïnterviewden niet afkomstig zijn uit Sint Pancras.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Deze vraag is niet beantwoord, aangezien de geïnterviewden niet afkomstig zijn uit Sint Pancras.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en/of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Deze vraag is niet beantwoord, aangezien de geïnterviewden niet afkomstig zijn uit Sint Pancras.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Niet van toepassing voor SPL.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Niet van toepassing voor SPL.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Niet van toepassing voor SPL.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Niet van toepassing voor SPL.
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Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
Niet van toepassing voor SPL.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.

Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Voor SPL is er geen noodzaak om bij de bibliotheek gehuisvest te zijn. Behoud van de functie
Bibliotheek in het gebouw is daarmee niet noodzakelijk voor SPL.

GESPREKSNOTITIE

Aanwezig

de heer A. de Boer (secretaris)

Stichting Regionaal Natuurmuseum Westflinge

mevrouw W.E. de Boer – Ligtermoet (penningmeester) Stichting Regionaal Natuurmuseum Westflinge
de heer J. Smeets

Draaijer & Partners

Project

St. Pancras, Onderzoek maatschappelijke accommodatie

Kenmerk

07/070116/RBR/JSM/MVI/memo/1140

Datum

26 juli 2007

Opgesteld

Bunnik, 6 november 2007

Betreft

interview Stichting Regionaal Natuurmuseum Westflinge

Kopie aan

niet van toepassing

Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren of
verwijzen naar een internetsite.
De Stichting Regionaal Natuurmuseum Westflinge (hierna te noemen Westflinge) is een door
vrijwilligers gedreven Natuurmuseum met een regionale functie tussen de kuststreek en het
Westfriese achterland. Het museum belicht de (geologische) ontstaansgeschiedenis van de aarde en
West-Friesland in het bijzonder. Aan de hand van een aantal thema’s wordt tevens het huidige
landschap en de flora en fauna van de regio West-Friesland toegelicht. Daarnaast biedt het museum
ruimte aan wisseltentoonstellingen. Tevens heeft het museum een educatieve rol. Regelmatig worden
schoolklassen en groepen ouderen ontvangen die op interactieve wijze kennis maken met de
collectie van het museum. Het museum was oorspronkelijk gevestigd in Broek op Langedijk. Sinds
1992 is een nieuwe stichting ontstaan en is het museum gevestigd in het oude gemeentehuis in Sint
Pancras.
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
Westflinge is een stabiele organisatie. Het museum trekt jaarlijks circa 1.000 bezoekers. De
doelgroep bestaat met name uit jeugd en ouderen. Tevens worden groepen ontvangen van
bijvoorbeeld scholen of ouderen via SWOL.

3.

Waar komen uw bezoekers vandaan?
Het museum heeft een regionale functie. Bezoekers komen vooral uit West-Friesland en de rest van
Noord-Holland. Daarnaast komen af en toe groepen uit verder gelegen regio’s.
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4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
Het museum draagt bij aan de bekendheid van Sint Pancras. Ook de landelijke bekendheid wordt
vergroot doordat het museum met en link op diverse internetsites staat. Het museum heeft meer
bekendheid in de kernen Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude dan in Sint Pancras, met name
door de relatie met de basisscholen in deze kernen. Ook door de erkenning als bezoekerscentrum
door Landschap Noord-Holland, neemt de profilering van de regio sterk toe.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Het museum is lid van de Stichting Musea Noord-Kennemerland en van de Stichting West-Friesland/
Kop van Noord Holland. Hierin worden contacten onderhouden met andere musea in de regio en de
provinciale consulenten van de MHP uit Haarlem.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
De realisatie van de woningbouwplannen in en rond Sint Pancras kunnen leiden tot een toename van
het aantal donateurs. In 2005 beschikte het museum over circa 185 donateurs. In 2007 is dat aantal
gegroeid tot 320. Deze zijn voornamelijk afkomstig uit de dorpen in de gemeente Langedijk.
Daarnaast zijn donateurs afkomstig uit de omliggende regio.

Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
huidige locatie
Sinds 1992 is het museum gehuisvest in het oude gemeentehuis van Sint Pancras, Kerkplein 2
te Sint Pancras.
b.
het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak
Op basis van het huurcontract dat het museum heeft met de gemeente heeft het museum
recht op gebruik van :
•
de gehele zolderverdieping
•
de kleine benedenzaal
•
de hal en het trapportaal
•
de oude keukenruimte (administratie en opslag)
•
de stookruimte (opslag)
•
de helft van de magazijnruimte in het achterhuis
c.
hoeveel bedraagt de kale huurprijs?
De kale huurprijs wordt jaarlijks bepaald door de gemeente. Deze wordt verrekend met de
subsidie die het museum van de gemeente ontvangt.
d.
wat zijn de exploitatielasten?
De exploitatielasten van het museum worden jaarlijks aan de gemeente verantwoord. Voor een
gedetailleerd begrotingsoverzicht wordt verwezen naar de ingediende stukken.
8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
De activiteiten van het museum vinden gedurende het hele jaar plaats, in de ochtend-, middag- en
avonduren. Totaal circa 400 uur op jaarbasis.
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9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Het oude gebouw draagt bij aan het gezicht en daarmee de profilering van het museum. Dit aanzicht
wordt ook gebruikt op het promotiemateriaal van het museum.
Het oude gebouw heeft echter ook nadelen ten aanzien van:
•
Doordat het gebouw meerdere gebruikers huisvest, heeft het museum onvoldoende ruimte
om haar collectie ten toon te spreiden.
•
Klimaatbeheersing: in opdracht en onder controle van de provinciale consulenten van de MHP
dient een continue vocht- en temperatuurbeheersing in het gebouw geregeld te zijn. De
ventilatie van het gebouw sluit niet aan bij deze eisen. Met name in de winterperiode levert dit
problemen op.
•
Veiligheid: doordat ook de Historische Vereniging gebruik maakt van het gebouw en het
gebouw fungeert als trouwlocatie, is de entree van het museum niet goed af te sluiten. De
sleutelbevoegdheid ligt hierdoor bij meerdere personen. Dit heeft gevolgen voor de mate
waarin de collectie van het museum te verzekeren is tegen insluiping of diefstal.
•
Het onderhoud van het gebouw is matig. Door het multifunctionele gebruik van het gebouw
controleert het museum twee- tot driemaal per week de luchtontvochtigers. De
luchtontvochtigers houden het gebouw vrij van schimmel. Tevens wordt vindt dan een
algemene inspectie van het gebouw plaats en wordt het gebouw schoongemaakt. Dit behoort
niet tot de verplichtingen van het museum, maar is wel noodzakelijk.
•
Het ontvangen van groepen wordt bemoeilijkt door gebrek aan ruimte. Graag zou het museum
permanent gebruik willen kunnen maken van de trouwzaal om audiovisuele voorstellingen en
lezingen te kunnen houden. Daarnaast zou het museum de ruimte van de Historische
Vereniging goed kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld opslag. In dat geval zou een goede
oplossing voor de Historische Vereniging moeten worden gevonden.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
Zoals vermeld worden de exploitatielasten van het museum vergoed door de gemeente via subsidie.
Daarnaast heeft het museum een aantal donateurs. Het aantal donateurs bedraagt in 2007 circa 320.

Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie (MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
Westflinge heeft aangegeven dat door de problemen, die zich in de huisvesting voordoen, het voor
het museum zinvol is om het gebouw als huisvesting voor uitsluitend het museum te gebruiken.
Aan een MFA is geen behoefte. Met name door de bekendheid die het museum in het huidige
gebouw heeft opgebouwd (zie ook de website en de circa 40 linkvermeldingen daarin), is het voor
het museum niet gewenst om zicht ergens anders (in een MFA) te vestigen. Het gebouw is het
handelsmerk van het museum. Daarnaast heeft de stichting veel werk in het gebouw verricht en een
flink aantal investeringen ingebracht.
Vraag 12 tot en met 28 zijn voor het Regionaal Natuurmuseum Westflinge niet van toepassing.
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Organisatie
1.

Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
Stichting Sportservicepunt Langedijk (hierna te noemen SSL) beheert en exploiteert zwembaden en
sporthallen die in eigendom zijn van de gemeente Langedijk. Alleen zwembad De Bever is in
eigendom van de stichting. Oorspronkelijk is de organisatie alleen belast met het beheer van
zwembaden. Later zijn daar ook sporthallen bijgekomen. In Sint Pancras beheert en exploiteert
SSL zwembad De Bever, sporthal De Oostwal en gymzaal De Sperwer.
Naast het beheren en exploiteren van accommodaties is SSL ook verantwoordelijk voor de
organisatie van activiteiten. Bij de organisatie zijn 31fte werkzaam.

2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
SSL heeft de ambitie om te groeien. Graag zouden zij ook een nieuwe sporthal in
Noord-Scharwoude beheren. Ook zou SSL meer commerciële activiteiten organiseren in de
toekomst om de exploitatie van de accommodaties te versterken.
In de toekomst wil SSL meer activiteiten voor buitenschoolse opvang. Hierdoor kan de bezetting
van de accommodaties overdag worden verbeterd.

3.

Waar komen uw leden vandaan?
De gebruikers van De Oostwal en De Sperwer zijn voor circa 90% afkomstig uit Sint Pancras. De
gebruikers bestaan uit verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
Het zwembad, en in mindere mate ook De Oostwal en De Sperwer, fungeren als
ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van Sint Pancras.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Zie vraag 3.
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Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
De bezetting van de accommodaties in Sint Pancras (De Oostwal) zal verhoogd worden.

Bestaande huisvesting
7.

Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
Huidige locatie
zwembad De Bever
sporthal De Oostwal (circa 24x40m)
gymzaal De Sperwer (circa 11x21m)
b.
Het aantal m² bruto- of verhuurbaarvloeroppervlak
sporthal De Oostwal (circa 24x40m)
gymzaal De Sperwer (circa 11x21m)
c.
Hoeveel bedraagt de kale huurprijs?
sporthal De Oostwal (circa € 35,-)
gymzaal De Sperwer (circa € 17,-)
d.
Wat zijn de exploitatielasten?
De Oostwal had in 2006 een exploitatietekort van circa € 85.000,-. Dit tekort wordt
gesubsidieerd door de gemeente.

8.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
De sporthallen zijn met name tijdens de avonduren goed bezet. De bezettingsgraad overdag kan
nog verbeterd worden.

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Goed. Zowel de sporthallen als het zwembad in Sint Pancras verkeren in goede staat. Uitbreiding
van het aantal accommodaties is niet noodzakelijk. Verbetering van de bezettingsgraad van de
huidige accommodaties is nog mogelijk.
De entree van sporthal De Oostwal zou verbeterd kunnen worden. Momenteel heeft deze entree
een vrij gesloten karakter. De bezetting van De Oostwal is goed. Op de avonden is de locatie vol
gepland. Daarnaast is er nog vraag naar gebruik van de sporthal. Op de avonden zou De Oostwal
twee keer gevuld kunnen worden met gebruikers.
Gymnastiekzaal De Sperwer verkeert in slechte technische staat. Ook de inventaris is nodig aan
vervanging toe.

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, leden et cetera)?
Huurinkomsten: SSL mag geen huurvergoeding vragen aan scholen. Wel aan verenigingen. De
Oostwal heeft een behoorlijke bezettingsgraad. De inkomsten van SSL zijn als volgt onderverdeeld:
•
verhuur sporthallen (20%)
•
zwembaden (60%)
•
subsidies (10%)
In totaal bedragen de inkomsten van SSL in de gemeente Langedijk circa € 1.100.000,-. De
inkomsten uit zaalhuur kunnen nog worden vergroot.
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Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
In het verleden is reeds een aantal kansen gemist voor een MFA in Sint Pancras. Daardoor staan
alle voorzieningen in Sint Pancras nu los van elkaar. Een MFA in de brede schoolgedachte zou een
kans zijn voor Sint Pancras.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Zie vraag 11.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Ja.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
Zoals bij vraag 9 is aangegeven is er veel vraag naar het gebruik van sportzalen. Indien er een MFA
wordt gerealiseerd, is het van belang om een sportzaal te realiseren om tegemoet te kunnen
komen aan de vraag.

15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Met name scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en sportverenigingen zouden gezamenlijk
gehuisvest kunnen zijn met sportvoorzieningen.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Geen.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
Een sporthal vormt een separaat onderdeel van een MFA.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Zie vraag 11.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
-

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA: noord, zuid of midden?
Het huidige voorzieningenhart van de kern is een uitstekende plek voor een MFA. Uitbreiding van
De Geist is eveneens een goede optie en locatie voor een MFA.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Niet beantwoord.
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22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en/of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Een MFA kan leiden tot verhoging van de bezettingsgraad van een sportaccommodatie. Aangezien
de huidige sportaccommodaties goed voldoen, zou een MFA moeten worden gerealiseerd door
functies bij de sporthal aan te bouwen.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Als sport onderdeel uitmaakt van een MFA kan SSL een rol spelen in het beheer en de exploitatie
van een MFA.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Dit is sterk afhankelijk van het gebouw.

25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Niet beantwoord.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Niet beantwoord.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
Niet van toepassing.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Het gebouw is niet geschikt voor sociale functies door de grote vrije hoogte in het gebouw. De
gevel heeft geen uitnodigend karakter.
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Organisatie
S.V. Vrone heeft vier afdelingen:
•
voetbal (550 leden)
•
zaalvoetbal (90 leden)
•
handbal (180 leden)
•
volleybal (35 leden)
Elke afdeling heeft een eigen bestuur en daarboven is het hoofdbestuur. Ongeveer 25% van de leden komt
uit Alkmaar. Met de nieuwe wijk Twuyverhoek zal het aantal leden gaan toenemen. Momenteel is S.V. Vrone
een financieel gezonde club. De leden betalen een lage contributie (maximaal € 120,-) om het
laagdrempelig te houden. S.V. Vrone heeft geen reserve om bijvoorbeeld nieuwe gebouwen neer te zetten.
Voor de leden mag S.V. Vrone op horecagebied bijeenkomsten en feesten organiseren. S.V. Vrone mag
hiervoor niet adverteren in de media. Om 00.00 uur moet de accommodatie sluiten. Veel leden gaan dan in
een plaatselijk café nog wat nakletsen.
Bestaande huisvesting
De velden (drie wedstrijdvelden en ¾ trainingsveld) en de grond zijn van de gemeente. Zij onderhouden de
velden. De opstal is eigendom van S.V. Vrone. De meeste gebouwen staan er nu 25 jaar. Er moet urgent
een aantal aanpassingen gedaan worden aan de elektra en de watervoorzieningen in verband met
legionella. De huidige accommodatie is te klein en moet nodig gerenoveerd worden. S.V. Vrone huurt de
velden met onderhoudscontract van de gemeente. De KNVB heeft het advies gegeven in meer
trainingscapaciteit te voorzien. Officieel luidt het advies van de KNVB om over vijf wedstrijdvelden te
beschikken. Een alternatief van S.V. Vrone is om kunstgrasvelden aan te leggen (op kunstgrasvelden kan
namelijk veel vaker gespeeld worden dan op grasvelden). S.V. Vrone zou minimaal willen beschikken over
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twee kunstgrasvelden en één gewoon grasveld met daarbij voldoende parkeerruimte. Hiervoor zou dan het
momenteel ter beschikking staande trainingsveld opgeofferd worden.
Een andere ontsluiting van het park en meer parkeerplekken zijn ook wensen vanuit S.V. Vrone.
Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie (MFA))
S.V. Vrone staat positief tegenover een verhuizing. Dit is ook al meerdere malen aan de gemeente
aangegeven. Tevens zijn suggesties gedaan over de gewenste toekomstige locatie. Helaas is de
terugkoppeling vanuit de gemeente minimaal. S.V. Vrone is daarom zelf met De Waerde en Goed Wonen in
gesprek gegaan om oplossingen te bedenken buiten de gemeente om. S.V. Vrone heeft een aantal eisen
aan de toekomstige locatie: dicht tegen de dorpskern van Sint Pancras aan, een eigen plek, goed
bereikbaar met de auto, zelfstandig te bereiken door kinderen. Er zijn twee locaties die de voorkeur hebben:
beide liggen ten zuidoosten van Sint Pancras. De ene ten zuiden van de Magnolialaan, de ander ten oosten
van de Magnolialaan.
S.V. Vrone staat ook positief tegenover een multifunctioneel gebouw. S.V. Vrone heeft bij de gemeente
aangegeven in te zijn voor het samenwerken op het gebied van BSO, maar de gemeente heeft aangegeven
dat dit niet nodig is. S.V. Vrone heeft met De Waerde, Jan Willem, gesproken over samenwerken op het
gebied van huisvesting. De gebouwen van S.V. Vrone staan immers de hele dag leeg en worden met name
’s avonds en in het weekend gebruikt. Het is niet zo dat de cliënten van De Waerde op S.V. Vrone aan het
werk kunnen. De kantine van S.V. Vrone vraagt om een multifunctioneel gebruik. Er zou dan wel gekeken
moeten worden naar de horecavergunning. Voor concurrentie met De Geist is S.V. Vrone niet bang, want De
Geist heeft een andere doelgroep en zit te vol voor activiteiten van verengingen.
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Organisatie
1.
Kunt u een korte beschrijving geven van de organisatie (wie en wat is uw organisatie, wat doet uw
organisatie, voor wie doet uw organisatie het)? Deze informatie mag u ook schriftelijk aanleveren
of verwijzen naar een internetsite.
SWOL komt door het initiëren, het ondersteunen, het adviseren en het uitvoeren van activiteiten
op voor de maatschappelijke belangen (zorg en met name welzijn) van ouderen in het algemeen
en in het bijzonder van de kwetsbare groepen.
2.

Is uw organisatie een stabiele, krimpende of groeiende organisatie (nader toelichten)?
Door de vergrijzing is SWOL een groeiende organisatie.

3.

Waar komen uw deelnemers vandaan?
De deelnemers en de cliënten zijn ouderen die een (zorg)vraag hebben of behoefte hebben op het
gebied van wonen, zorg of welzijn. In Sint Pancras komen deze uit het dorp zelf. Ook wordt
samengewerkt met ANBO.

4.

Welke betekenis heeft uw organisatie voor Sint Pancras?
SWOL initieert zorg of diensten voor mensen van 55 jaar en ouder. Hierbij zorgt SWOL voor
maatschappelijke betrokkenheid van ouderen onderling en met Sint Pancras door aan ouderen
activiteiten en diensten aan te bieden.

5.

Welke relatie heeft uw organisatie met inwoners, instanties, verenigingen in Alkmaar?
Afhankelijk van de leeftijd van de nieuwe bewoners zal SWOL in de toekomst eenzelfde of meer
specifiek aanbod aan dienstverlening aanbieden. Informatie-uitwisseling vindt op regionaal niveau
plaats tussen SKWO en SWOL.

6.

Welke invloed heeft de uitbreidingswijk Twuyverhoek op uw organisatie c.q. wat zijn uw
verwachtingen?
In deze wijk worden ook seniorenwoningen gebouwd. SWOL is zich nog aan beraden op welke wijze
het contact met deze inwoners moet worden gelegd.

Bestaande huisvesting
7.
Kunt u het volgende aangeven met betrekking tot de huidige huisvesting?
a.
Huidige locatie.
Op dit moment wordt voor de activiteiten gebruik gemaakt van ruimten in de Geist.
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Het aantal m² bruto- of verhuurbaar vloeroppervlak.
Niet bekend.
Hoeveel bedraagt de kale huurprijs? Zaalhuur.
Wat zijn de exploitatielasten? Zie vorige vraag.

Tijdens welke dagdelen vinden uw activiteiten plaats? En met welke regelmaat is dat?
Internetcafé: twee dagdelen per week, inloopactiviteit.
Samen eten: één keer per maand. Organisatie van deze activiteit is overgenomen door de Geist
(ouderen kunnen met anderen een maaltijd gebruiken voor € 5,-). SWOL is er nog wel bij
betrokken (marketing).
Gymnastiek: elke week een middag.
Cursus kaarten maken.
Daarnaast organiseert de Geist ook zelfstandig een aantal activiteiten. SWOL heeft daar niet
volledig zicht op mede, omdat de relatie tussen beide partijen niet optimaal is. Dit wordt mogelijk
veroorzaakt door een verschil van belang (commercieel versus maatschappelijk).

9.

Hoe waardeert u de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande huisvesting?
Locatie is positief, centrale ontmoetingsplaats in Sint Pancras. Idem voor de toegankelijkheid.
In de ruimte voor samen eten wordt op andere tijdstippen flink gerookt. Dit is niet prettig, maar
zal door wetswijziging (rookverbod horeca) worden opgelost. Andere problemen zijn
klimaatbeheersing, donkere ruimten en problemen met de riolering (stankoverlast).

10.

Uit welke inkomstenbronnen wordt de huisvesting betaald (subsidie, sponsoring, deelnemers et
cetera)?
Subsidie en bijdrage aan activiteiten.

Toekomstige huisvesting (Multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA))
11.
Waar gaat uw voorkeur naar uit; eigen huisvesting of gedeelde huisvesting (MFA) en waarom?
Gedeelde huisvesting. Aandachtspunt daarbij is op welke wijze de exploitatie wordt uitgevoerd.
De ervaring uit de praktijk leert dat een commerciële uitbater op gespannen voet staat met
maatschappelijk, sociale belangen. Genoemd in dat verband is onder meer de prijs van
consumpties en huur. Deze liggen bij een commerciële uitbater hoger.
12.

Beschouwt u een MFA als een kans, een bedreiging of een noodzakelijk kwaad voor uw
organisatie?
Een kans, maar belangrijke voorwaarde is dat de maatschappelijke belangen in een MFA geborgd
zijn en dat invloed/grip aanwezig is op de invulling van het programma in het gebouw.

13.

Kan een MFA een meerwaarde voor uw organisatie hebben en zo ja, onder welke omstandigheden?
Ja, een plek om elkaar en anderen te ontmoeten. Voorwaarde is dat indien een commerciële partij
de MFA reliseert, dat de maatschappelijke bereidheid van deze commerciële partij is vastgelegd in
een overeenkomst.

14.

Welke ruimtebehoefte heeft uw organisatie (typen ruimten)? Welke ruimten zouden kunnen
worden gedeeld in geval van huisvesting in een MFA?
Zaalruimten die kunnen worden gehuurd. Daarnaast is ook de behoefte aanwezig voor
spreekruimten. Spreekruimten zouden gedeeld kunnen worden met andere zorg-/dienstverleners
die daar op verschillende dagen/tijdstippen spreekuur houden.
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Ook wordt in het interview het belang genoemd van een koppeling van wonen met activiteiten. De
zorg/welzijn kan op afstand worden geplaatst. Zorg en welzijn moeten echter wel op
wijkgerichtheid worden aangeboden, maar hoeven niet noodzakelijk in hetzelfde gebouw
gehuisvest te zijn als waar de activiteiten worden georganiseerd.
15.

Welke organisaties komen het meest in aanmerking om samen met u in een MFA te worden
gehuisvest?
Ketenpartners zoals eerste lijnszorg, RIMA (maatschappelijk werk) thuiszorg et cetera.

16.

Welke organisaties zijn niet in combinatie met uw organisatie gezamenlijk te huisvesten en
waarom?
Geen.

17.

Wenst uw organisatie een vast deel van het MFA te huren of zal de keuze worden gemaakt om
ruimten op de benodigde tijdstippen te gaan huren? Welke rol speelt de huurprijs hierin?
Geen eigen ruimten. De ruimten moeten echter wel geschikt/toegankelijk zijn voor ouderen.

18.

Heeft een MFA een meerwaarde voor Sint Pancras en zo ja, onder welke condities of waaraan
dient dan minimaal te worden voldaan?
Ja, mits het niet te commercieel wordt opgezet. De maatschappelijke belangen dienen
gewaarborgd te zijn bijvoorbeeld door het afsluiten van een convenant met een commerciële
uitbater.

19.

Welke ruimtelijke relatie bestaat tussen een nieuw MFA en de bestaande voorzieningen?
Geen.

20.

Waar in Sint Pancras is de meest gewenst locatie voor een MFA; Noord, Zuid of Midden?
Midden, centrum van het dorp.

21.

Welke invloed heeft de nieuwbouwwijk Twuyverhoek op de locatie van een mogelijk te realiseren
MFA?
Geen.

22.

Welke financiële mogelijkheden, kansen en of bedreigingen heeft een MFA voor uw organisatie?
Bij een goede prijsstelling kan het een belangrijke randvoorwaarde zijn voor het slagen van
activiteiten. Met andere woorden: een kans als het MFA een herkenbaar ontmoetingspunt is.
In financiële zin kan een MFA een kans bieden, omdat er beter afgestemd kan worden in het
aanbod van zorg en dienstverlening, waardoor efficiënter gewerkt kan worden.

23.

Welke bijdrage kan uw organisatie leveren in het ontwikkelen en beheren van een MFA
(personeel, financieel, belegger et cetera)?
Alleen incidenteel indien voor medewerkers nog geen uren zijn ingevuld.

24.

Welke huurprijs vindt u redelijk voor een nieuw te realiseren MFA?
Huurprijs van de Binnenmikke wordt als (te) hoog ervaren. Het zou op niveau van het Trefpunt
dienen te liggen.
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25.

Vindt u het redelijk om uit te gaan van een kostendekkende huurprijs voor een MFA?
Geen mening. SWOL is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Daarmee is SWOL
afhankelijk van subsidies, waardoor aangepaste prijsstelling gewenst is.

26.

Indien dit tot een verhoging van de bestaande huurprijs leidt, op welke wijze zal uw organisatie
het verschil compenseren. Met andere woorden welke andere inkomsten, of vermindering van
uitgaven, komen hier tegenover te staan?
Meer subsidie en/of verhoging van de bijdrage aan de activiteiten. De mogelijkheden van het
laatst zijn, gelet op de doelgroep, beperkt.

27.

Indien u behoefte heeft aan nieuwe huisvesting, op welke termijn moet deze in gebruik kunnen
worden genomen?
Niet van toepassing.

Invulling huidig bibliotheekgebouw Sint Pancras
28.
Wat is volgens uw organisatie het ideale gebruik van het huidige bibliotheekgebouw aan de
Kastanjelaan in Sint Pancras, uitgaande van multifunctioneel gebruik van het gebouw?
Het kan een mogelijk alternatief zijn voor de Geist, meer maatschappelijk gericht. Wel zal het
gebouw moeten worden verbouwd.
De bibliotheek kan worden gekoppeld aan de activiteiten van SWOL (informatie en educatie).
Denk hierbij aan de ‘informatietafels’ en een internetcafé.
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Organisatie
De tennisclub heeft ongeveer 665 leden. Het ledenaantal loopt iets terug. In 2004 waren er nog 780 leden.
Met de nieuwe uitbreidingswijk wordt een uitbreiding verwacht. Liever groeit de vereniging niet groter dan
730 leden, want daarna zouden meer banen nodig zijn. Er zijn weinig leden tussen de 25 en 40 jaar. Er zijn
26 rollers lid, dit zijn rolstoeltennissers. Die komen uit een groot gebied naar Sint Pancras om te trainen.
Voor de rolstoeltennissers heeft de club een goede naam vanwege de goede faciliteiten, de trainer en de
goede begeleiding. De vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Zo is er een parkcommissie en een
actieve jeugdcommissie. Er wordt geen eredivisie gespeeld.
Bestaande huisvesting
De vereniging huurt nu tegen kostprijs van de stichting het buitentennispark, bestaande uit acht gravelbanen
(in gebruik van 1 april tot 1 september), één clubgebouw (kantine) en één overdekte hal met drie banen (in
gebruik van 1 september tot 1 april en het gehele jaar door de rollers) en een voorruimte. De huidige kantine
wordt dit najaar/deze winter onder andere met een extra subsidie van de gemeente Langedijk aangepast
voor de rolstoeltennissers met een Miva-toilet en douche.
De kantine, die ook draait op vrijwilligers, is open van 19.00 tot 00.00 uur. Overdag wordt er wel gespeeld,
maar is de kantine in principe dicht. De dinsdagochtendgroep heeft echter zelf een sleutel en maakt gebruik
van de kantine. In het weekend is de kantine open van 14.00 tot 00.00 uur.
Om de tennisbanen heen ligt een groenstrook die goed onderhouden wordt door de parkcommissie. Hier
past geen nieuwe baan meer op, maar wel eventueel een trainingsveldje.
De stichting heeft naast het buitentennispark ook één overdekte tennishal met drie banen in haar bezit,
gebouwd in 1988.
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Deze tennishal staat voor het zomerseizoen ter beschikking van de vereniging tegen een geringe
vergoeding. In de zomer worde de tennishal gebruikt bij slecht weer of grote activiteiten, zoals competities
en toernooien.
In de winter (van 1 september tot 1 april en het gehele jaar door de rollers) wordt de tennishal door de
stichting verhuurd aan privé personen, groepen tennissers, toernooi organisaties en wordt er les gegeven.
Bij de tennishal behoort ook een verblijfsruimte om naar tennis te kijken, te vergaderen en een consumptie
te bestellen.
De tennishal is eigenlijk alleen geschikt om tennis te spelen of te trainen in verband met het tapijt dat daar
ligt.
De winteractiviteiten van de tennishal worden geheel voor rekening en verantwoording van de stichting
uitgevoerd.
Toen De Geist een tijdje dicht was in verband met brandschade, hebben diverse verenigingen gebruik
gemaakt van de ruimte van de tennisclub.
De parkeerplaatsen staan op grond van de gemeente, maar de stichting heeft wel een bijdrage hiervoor
betaald. Bij open toernooien of tijdens de sportweek is er grote drukte en zijn er te weinig parkeerplaatsen.
Wanneer de parkeerplaats voor de tennisclub wordt afgeschaft, ontstaat een onverantwoorde parkeerdrukte
in de omliggende wijk.
Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie (MFA))
Het is voor Sint Pancras belangrijk dat er activiteiten in de dorpskern blijven. Nu zijn er veel vrijwilligers actief
en het zou mooi zijn als dat zo zou blijven. Wanneer activiteiten worden samengevoegd en te groot worden,
worden zij ook anoniem en zal de bereidwilligheid daaronder leiden. De tennisclub ziet voor zichzelf geen rol
in een MFA. Zij hebben hun eigen voorzieningen. Wel kan de verblijfsruimte van de tennishal multifunctioneel
ingezet worden, zoals is gedaan toen De Geist tijdelijk dicht was.
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Inleiding
Woningstichting Goed Wonen is een financieel gezonde corporatie, die van een beherende corporatie
gegroeid is naar een ontwikkelende corporatie. In eerste instantie gericht op woningbouw en recent is ook
de stap naar maatschappelijk vastgoed gezet. De woningstichting heeft naast haar eigen kantoor,
Rabobank in Sint Pancras, 339 woningen en in Alkmaar 610 woningen in bezit en beheer. In de
projectportefeuille zitten in Heerhugowaard 180 woningen, in Alkmaar 50 woningen en in Langedijk 72
woningen.
Maatschappelijk vastgoed
Woningstichting Goed Wonen is bereid actief een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Langedijk en
in het bijzonder aan Sint Pancras. In dat verband heeft de stichting al contacten met de Molenhoeve,
dorsphuis De Geist, Stichting Openbare Bibliotheek Langedijk, dagbestedingscentrum Jan Willem en
voetbalvereniging Vrone om in projecten hieraan een bijdrage te kunnen leveren. In de volgende paragraaf
wordt hier nader op ingegaan.
Uitgangspunt voor de stichting is dat aan maatschappelijk vastgoed niet behoeft te worden verdiend, maar
dat een project wel kostendekkend dient te zijn. Een ander belangrijk punt is dat de stichting bij de
ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed open en transparant wil werken. Dit houdt onder meer in dat
inzage wordt gegeven in de berekening van de huurprijs.
Sint Pancras
Op dit moment is de Woningstichting bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouwplan voor Jan Willem
(dagopvang geestelijk gehandicapten, de Waerden) in combinatie met een accommodatie voor
voetbalvereniging Vrone. In dit plan zijn parkeervoorzieningen opgenomen die ook een positieve betekenis
kunnen inhouden voor de nieuwbouwplannen van De Geist. Het plan bevindt zich in de Haalbaarheidsfase.

Gespreksnotitie interview Woningstichting Goed Wonen
07/070116/RBR/MVI/memo/1145
Pagina 2 van 2

In het interview is uitgebreid stil gestaan bij deze planontwikkeling. Als onderdeel van dit plan zal ook
herontwikkeling van de huidige locatie van Jan Willem gaan plaatsvinden.
Ook heeft Goed Wonen de bibliotheek een helpende hand geboden door een huurovereenkomst aan te
bieden voor twee jaar gratis huisvesting, all-in, in de leegstaande ruimte van de Rabobank. Deze geste is in
Sint Pancras niet door iedereen positief ontvangen. De gedachte hierbij is dat de woningstichting een
geheime agenda zou hebben met betrekking tot de toekomst van het pand Kastanjelaan. In het interview
wordt aangegeven dat hiervan geen sprake is. Los van alle ontwikkelingen is inmiddels duidelijk geworden
dat de Rabobank haar baliefunctie in Sint Pancras wil beïndigen waardoor er in het kantoor van Goed
Wonen circa 450m² ruimte beschikbaar komt. Goed Wonen is bereid deze ruimte in te zetten voor
maatschappelijke functies. Hierbij kan gedacht worden aan vergroting van de huisvestingsmogelijkheden
ten behoeve van de bibliotheek, een beperkte bankfunctie voor senioren et cetera. Gezien het feit dat deze
ontwikkelingen zeer recent duidelijk zijn geworden, zijn hierover nog geen vastomlijnde plannen.
Kastanjelaan, bibliotheekgebouw
Om dit gebouw geschikt te maken voor een ‘kantoorfunctie’ zal niet alleen een verdieping moeten worden
ingebouwd, maar zullen ook investeringen in de buitenschil en installaties noodzakelijk zijn om het gebouw
energiezuiniger en comfortabeler (bouwfysisch) te maken. Naast de aankoopkosten zullen dit forse
investeringen zijn, die gedekt zullen moeten worden door verhuur van circa 750 m². In de plannen van de
Dorpsraad zou dit oppervlak teruggebracht moeten worden tot 350 m², omdat aan de bibliotheek gratis
onderdak zou moeten worden geboden.
Woningstichting Goed Wonen is ervan overtuigd dat het niet haalbaar is dit plan te realiseren en zeker niet
het plan van de Dorpsraad. De huuropbrengsten zullen niet de kosten van de investering dekken. Daarbij is
het ook nog de vraag of een verhuurmarkt aanwezig is. Dit wordt mede ingegeven door de ontwikkelingen in
Sint Pancras. Daarnaast dienen ook de problemen met betrekking tot het parkeren en de geluidscontour
van het zwembad te worden opgelost. Het eerste is in het verleden struikelblok geweest voor ruimtelijke
ontwikkelingsplannen (De Geist).
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Organisatie
De Zonnebloem is een landelijk opererende stichting. Ook in Sint Pancras is een plaatselijk comité actief. Dit
comité bestaat uit een bestuur en een groep vrijwilligers. Het comité ontvangt jaarlijks een bijdrage van de
landelijke stichting. De vrijwilligers brengen huisbezoeken bij mensen, dit zijn veelal ouderen, die daarom
vragen of die worden voorgedragen door anderen. Ook organiseert het comité jaarlijks een aantal
bijeenkomsten. Dit kunnen activiteiten in Sint Pancras zelf zijn of busexcursies naar andere plekken. Ook
organiseert het comité jaarlijks het Kossen-Leyenfeest dat wordt betaald vanuit het gelijknamig fonds. Dit
feest is met name een reünie voor oudere mensen uit Sint Pancras en voor ‘oud-Sint-Pancrassers’.
Huidige Huisvesting
De Zonnebloem beschikt niet over eigen huisvesting. Hier is ook geen behoefte aan.
Het bestuur vergadert regelmatig in De Molenhoeve. Een aantal keer per jaar komen alle vrijwilligers bij
elkaar in De Regenboog. De activiteiten die worden georganiseerd, vinden plaats in De Regenboog. Dat dit
een gebouw is dat gelinieerd is aan een kerk, is voor het comité geen enkel probleem. Ook hebben zij niet
de indruk dat er vrijwilligers of gasten (de deelnemers aan de activiteiten) zijn die dat als een drempel
ervaren. De vrijwilligers zorgen zelf voor de catering en het klaarzetten van het meubilair. Aangezien de
vrijwilligers zelf ook op leeftijd zijn, de meesten zijn ouder dan 50 jaar, is het sjouwen met meubilair niet
prettig. Belangrijk bij alles wat georganiseerd wordt, is dat de onkosten laag blijven. De eigen bijdrage van
de gasten moet klein blijven.
Toekomstige huisvesting (multifunctionele accommodatie)
De kosten voor het huren van ruimte voor de vergaderingen, de bijeenkomsten voor de vrijwilligers en voor
de activiteiten moeten zo laag mogelijk blijven. Er is niet meer geld beschikbaar. Actief meedoen in een
multifunctionele accommodatie (hierna te noemen MFA) is voor De Zonnebloem niet interessant. Zij zijn
tevreden over de huidige locatie en willen wel van een andere locatie gebruik maken, zolang dit geen
stijging van de onkosten met zich mee brengt.
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De voorzitster van het bestuur heeft zelf wel een mening over het huidige bibliotheekgebouw. Zij is van
mening dat het gebouw behouden moet blijven voor het dorp, maar als bestuur is daar geen visie op. Wel is
het gevoel ontstaan dat de gemeente te weinig zorg draagt voor de belangen van Sint Pancras.

