Raadsfractie Langedijk

Motie
Onderwerp: Grenscorrectie Koedijk
De raad van de gemeente Langedijk in de vergadering bijeen op 11 maart
2020 sprekende over Raadsvoorstel Herindelingsadvies van gemeenten
Langedijk en Heerhugowaard.
Gelezen het
 Herindelingsadvies van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard,
 Advies van de griffier dd 10 maart 2020.
Constaterende dat:
 in het Herindelingsadvies voorbij wordt gegaan aan de uitgesproken
wens van een zeer groot deel van de inwoners van de kern Koedijk
en Sint Pancras om bij de herindeling van de gemeenten Langedijk
en Heerhugowaard ingedeeld te worden bij de gemeente Alkmaar;
 een grenscorrectie waarbij de bebouwde kom van de kern Koedijk
naar de gemeente Alkmaar gaat tot gevolg heeft dat het oppervlakte
van de gemeente Langedijk met circa 15 hectare afneemt en dat van
de gemeente Alkmaar met hetzelfde oppervlakte toeneemt, het aantal
inwoners van de gemeente Langedijk met circa 250 inwoners afneemt
en die van de gemeente Alkmaar met het zelfde aantal toeneemt;
 voor een grenscorrectie voor de datum van de herindeling van de
gemeenten Langedijk en Heerhugowaard op 1 januari 2022 een
gelijkluidend raadsbesluit van de beide betrokken gemeenten,
Langedijk en Alkmaar, voldoet;
 uitvoering van het voorgenomen Kernenbeleid van de fusiegemeentes
Langedijk en Heerhugowaard voor een kern met de omvang van Koedijk
niet tot de gewenste resultaten zal leiden,
 een grenscorrectie ten behoeve van Sint Pancras leidt tot
vertraging van het herindelingsproces.
Overwegende dat:
 met het uitspreken van het voornemen een raadsbesluit tot
grenscorrectie te nemen voorafgaand aan de feitelijke herindeling
op 1 januari 2022 een voor de inwoners van de gemeente Langedijk
belangrijk signaal wordt afgegeven dat de gemeenteraad bij haar
besluitvorming over het herindelingsadvies de gevoelens en wensen
van de inwoners zwaar heeft laten meewegen;
 een grenscorrectie ten behoeve van de bebouwde kom Koedijk voor de
datum van de herindeling op geen enkele wijze de boogde fusie met
Heerhugowaard in gevaar brengt,
 een grenscorrectie ten behoeve van het grondgebied van Sint
Pancras nu niet meer mogelijk is binnen de kaders van de “Wet
algemene regels herindeling”.
Roept het college van B&W gemeente Langedijk op om:
 de raad en college van fusiepartner Heerhugowaard in kennis te
stellen van het voornemen van de gemeente Langedijk om samen met
de gemeente Alkmaar een grenscorrectie te doen plaatsvinden
waardoor de bebouwde kom van de kern Koedijk gemeente Langedijk
samengevoegd wordt met die van Koedijk in de gemeente Alkmaar,
 (zo spoedig mogelijk) in overleg te treden met de gemeente Alkmaar
met het doel een grenscorrectie te doen plaatsvinden waardoor de
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bebouwde kom van de kern Koedijk samengevoegd wordt met die van
Koedijk in de gemeente Alkmaar,
de raad maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang.
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