MOTIE

De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op dinsdag 9 september 2014, sprekende over
het Kruisgebouw Nobelhof Sint Pancras en het niet gunnen aan de Historische Vereniging Sint –
Pancras (HVSP)
Constaterend dat:
- Na een traject van ruim drie jaar en het bijna rond zijn, gemaakte afspraken over overdracht
van Kruisgebouw Nobelhof Sint Pancras aan de HVSP, door het College opeens eenzijdig
verbroken zijn;
- Het Kruisgebouw meer dan 20 jaar op geen enkele wijze door de gemeente Langedijk is
onderhouden, derhalve in zeer gehavende staat verkeert;
- De gemeenteraad op 13 september 2011 heeft besloten voor de HVSP het Kruisgebouw aan
het Nobelhof als enige locatiekeuze vast te stellen;
- De gemeenteraad op 26 februari 2013, waarbij het Scenario Vrone West als niet haalbaar is
gepresenteerd, op geen enkele wijze het beslispunt 4 van 13 september 2011 over de
locatiekeuze HVSP, zijnde het Kruisgebouw, heeft heroverwogen;
- Het College de afgelopen ruim drie jaar al kosten in dit traject heeft gemaakt, zowel
ambtelijk, alsook voor diverse onderzoeken;
Gelezen en gehoord hebbende:
- “Witte Kruisgebouw Sint Pancras, een chronologisch overzicht” (zie bijlage1 ) zoals verwoord
en beschreven door de Historische Vereniging Sint –Pancras en op 8 september 2014 aan de
raadsfracties van Langedijk gepresenteerd, waaruit blijkt dat er verwachtingen gewekt zijn
bij de HVSP;
Overwegend dat:
- De gemeenteraad op 27 november 2012 unaniem heeft ingestemd om in Oudkarspel het
Behouden Huis voor 1 euro over te dragen aan Hart van Oudkarspel;
- Op 29 mei 2013 het Behouden Huis in Oudkarspel ook voor een symbolisch bedrag van 1
euro is overgedragen aan Hart van Oudkarspel;
- Er hierbij zelfs nog een exploitatiesubsidie als bruidsschat is meegegeven;
- Dit in Oudkarspel tot een prachtig resultaat heeft geleid;
- De Historische Vereniging slechts om het gehavende Kruisgebouw Nobelhof vraagt, zonder
een enkele gift van de gemeente;
Spreekt uit :
- Dat het College zo spoedig overgaat om alle plannen die ambtelijk zeer zorgvuldig in een
jarenlang traject zijn voorbereid ten uitvoer te brengen, opdat het Kruisgebouw Sint Pancras
aan het Nobelhof om niet wordt overgedragen aan de Historische Vereniging Sint – Pancras;
En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de fractie van:

Kleurrijk Langedijk

Bijlage: “Witte Kruisgebouw Sint Pancras, een chronologisch overzicht”

