Weinig animo voor fusiebijeenkomst in De Noord
Twee Noordenders waren op 28 maart afgekomen op de consultatiebijeenkomst over de fusie
Langedijk&Heerhugowaard in het dorpshuis in De Noord. De andere aanwezigen waren er ‘om
zakelijke redenen’, zoals burgemeester Bert Blase constateerde. Dat waren raadsleden uit
Heerhugowaard en Langedijk, medewerkers van beide gemeenten en een lid van het Platform
Sint Pancras. De apps voor het elektronisch stemmen over stellingen hoefden dus niet
geactiveerd te worden. Bij beide Noordenders was er vooral zorg over de toekomst van De
Noord. ‘Het tempo van nieuwbouwplannen hier is echt te traag. Dat is slecht voor een bloeiend
(sport)verenigingsleven. We hopen dat wij niet vergeten worden als de gemeente straks groter
wordt.’
De burgemeester benadrukte dat de fusie onder andere is ingegeven ‘om het beste van de twee
gemeenten samen te brengen en niet om financiële redenen’. Beide gemeenten hopen door een
fusie een sterkere positie te krijgen in de regio en richting provincie en rijk. ‘Een gemeente van
zo’n 80 duizend inwoners heeft een schaalgrootte die het rijk propageert. En die schaalgrootte
betekent volgens mij ook dat het contact van u met raadsleden, burgemeester en wethouders en
medewerkers van de nieuwe gemeente niet te groot wordt.’ Want dat is iets wat de Noordenders
nu waarderen. ‘We kennen de ambtenaren en bestuurders. Een telefoontje is genoeg om iets aan
te kaarten. We hopen dat dat na de fusie ook nog zo is.’

Ondernemers Heerhugowaard blij met korte lijntje gemeente
De drie ondernemers uit Heerhugowaard die aanwezig waren op de consultatiebijeenkomst op 1
april zijn blij met de korte lijntjes die zij hebben met de gemeente en hopen dat dat in de nieuwe
gemeente ook zo blijft. ‘We kennen de ambtenaren die we nodig hebben persoonlijk.’
Ook zijn zij tevreden over de ondersteuning. Bijvoorbeeld met tips om de duurzaamheid van hun
bedrijf te vergroten.’

Kruizenaren hechten aan hun woonomgeving
Kruizenaren willen vooral dat het stedenbouwkundig karakter van hun woonomgeving blijft zoals
die is. Ook hopen zij dat de voorzieningen die er nu zijn (in hun omgeving en in heel
Heerhugowaard) behouden kunnen blijven. Burgemeester Bert Blase verwacht dat wel: ‘Inzet van
de fusie is het goede te behouden.’
Met een opkomst van zeven inwoners bleek ook bij deze bijeenkomst dat de fusie in
Heerhugowaard niet echt leeft.

Subsidies voor verenigingen worden gelijk getrokken
Langedijk en Heerhugowaard hebben niet dezelfde subsidieregelingen voor bijvoorbeeld
sportverenigingen. Logisch dat daar vragen over kwamen tijdens twee informatiebijeenkomsten
voor maatschappelijke organisaties over de fusie tussen beide gemeenten. De verantwoordelijk
wethouders van beide gemeenten, Marcel Reijven (Langedijk) en John Does (Heerhugowaard)
konden geen bedragen noemen. ‘Maar het zal duidelijk zijn dat die subsidies straks voor iedereen
gelijk zijn.’ Harmoniseren heet dat in bestuurlijke taal. Dat zal gebeuren in de twee jaar nadat de
fusie op 1 januari 2022 een feit is. Want daar beslist de nieuwe gemeenteraad over, benadrukten
beide wethouders. Tot die tijd blijven de subsidies zoals ze zijn.
Dat geldt ook voor zaken als horecasluitingstijden en leges. Want in een gemeente gelden voor
alles en iedereen dezelfde regels. Ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties
wordt bekeken. Heerhugowaard werkt op dit moment bijvoorbeeld samen met de Voedselbank
Alkmaar, terwijl Langedijk ook een voedselbank heeft. Op het gebied van welzijnsondersteuning
hebben Langedijk en Heerhugowaard twee verschillende organisaties die dat voor hen uitvoeren.
‘Dat zal over een paar jaar bij de wettelijk verplichte nieuwe aanbesteding één organisatie
worden’, zeiden beide wethouders.
Alle betrokken organisaties worden vanaf nu betrokken bij het inventariseren van de huidige
regelgeving en mogelijke wensen voor de toekomst. De bijeenkomsten werden redelijk bezocht
met zo’n 45 vertegenwoordigers per bijeenkomst.

Hopelijk komt er een goede busverbinding met heel Langedijk
Een buurtbus tussen Heerhugowaard en Broek op Langedijk gaat deze zomer rijden. Maar die
komt nog niet bij alle kernen. Hopelijk zorgt de fusie ervoor dat dat wel gebeurt. Dat was een van
de wensen tijdens de bewonersbijeenkomst op 17 april in Centrumwaard. Verder wilden de
ongeveer twintig aanwezigen weten wat er voor hen verandert na de fusie. ‘Als u niet veel contact
heeft met de gemeente, zult u er weinig van merken’, zei wethouder John Does. En ja, in de
nieuwe gemeente gaan regels en beleid voor alles en iedereen gelden. Dus er komt één
maaibeleid, één tarief voor leges en één verordening voor evenementen. Over de inhoud gaat
straks de nieuwe gemeenteraad. ‘En die kiest u in november 2021’, aldus de wethouder.

