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SAM verrast in Waadhoeke, CDA wint
MARIA DEL GROSSO

FRANEKER Vier jaar rijpen gaf de
nieuwe partij SAM zichzelf in
Waadhoeke, maar lijsttrekker Go-
vert Geldof constateerde dat hij die
tijd niet nodig heeft.

De nieuwe gemeenteraad van Waad-
hoeke ziet er hoogstwaarschijnlijk
zo uit: CDA 8 zetels, SAM 6, FNP 5,
Gemeentebelangen 6, VVD 3, Chris-
tenUnie 1. Op een totaal van 29 zetels
heeft het CDA daarom aan SAM of
Gemeentebelangen erbij niet ge-
noeg voor een meerderheidscollege.

Caroline de Pee, lijsttrekker van
het CDA wilde hier gisteravond nog
niet op vooruitlopen. ,,Geweldig’’,
noemde zij de overwinning van haar
partij. ,,Morgen kijken we wel ver-
der. Er zijn verschillende mogelijk-
heden.’’ Het CDA scoorde goed in
bolwerken waar de partij altijd al
goed scoorde zoals Minnertsga, Sex-
bierum en Tzum.

De grootste verrassing in Waad-
hoeke is de nieuwe partij SAM
(PvdA, GroenLinks, D66, werkgroep
het Bildt). Lichtelijk teleurgesteld
was lijsttrekker Govert Geldof dat de
eerder op de avond voorspelde ze-
ven zetels er net niet in zaten, maar
de zes zetels noemde hij ,,een opste-
ker.’’ ,,We zijn nog niet erg bekend,
dus hier ben ik heel blij mee.’’

De partij wist onder andere in het
Bildt veel stemmen te halen. In die
gemeente wist ook het CDA de grote
achterban te houden. Op stembu-
reaus in Dronryp en in de stad Fra-
neker zegevierde Gemeentebelan-
gen vaker.

Over het opkomstpercentage
maakte Jan Dijkstra van de FNP zich
gisteravond wel enige zorgen. ,,At
der mar in minderheid komt, dan is
dat tige spitich. Wy ha skreppe en
klaud, dus ik bin tefreden oer us
kampanje, mar it is in útdaging om
de kiezers wer nei de stimbus te lû-
ken.’’

Dijkstra vermoedt dat de lage op-
komst ook te maken heeft met hoe
de gemeente Waadhoeke tot stand is
gekomen. De inwoners van de deel-

nemende gemeenten hebben zich
nooit via een referendum uit mogen
spreken over de herindeling, zoals in
Leeuwarderadeel wel het geval was.
,,Dan tinke se, it is dochs allegear al
regele. Dan hoege wy ek net mear te
stimmen.’’

Voor de jonge Bart van Wijk (21)
uit Franeker op de lijst van SAM
Waadhoeke wordt het spannend of
hij in de raad komt. De student staat
op nummer 7 en zei genoten te heb-
ben van de verkiezingsdag maar ook
van het campagne voeren. ,,In ge-

sprek gaan met mensen. Het was
heel leuk om te doen.’’

Volgens Caroline de Pee werd op-
nieuw duidelijk dat bij gemeente-
raadsverkiezingen kiezers vooral op
personen stemmen. In dorpen werd
massaal gestemd op dorpsgenoten
die op een lijst staan. In Oudebildt-
zijl scoorde SAM, daar stond dorps-
genote Neeltje van den Brand op de
tiende plaats van deze partij.

Frije Bilkert Leendert Ferwerda,
die met zijn partij aansloot bij de
FNP, is teleurgesteld dat hij bij deze

partij de enige Bilkert is die in de
raad komt. Hij feliciteerde de nieu-
we partij SAM, die het volgens hem
verrassend goed gedaan heeft. Als
tweede op de lijst bij de FNP is zijn
terugkomst in de raad zeker. Zijn
verwachting is dat hij het anders wel
met voorkeurstemmen zal halen.

In de gemeenteraad van Franeke-
radeel was de laatste raadsperiode al
een goede samenwerking ontstaan
tussen D66 en de FNP, zegt Govert
Geldof. Hij verwacht dat dat zo blijft
tussen SAM en FNP.

WAADHOEKE 47.000 inw.
Stemgerechtigden 36.235

zetels perc. stemmen

Totaal 29 44,1 15.923
CDA 8 25,9 4.129
SW 6 21,5 3.422
GB 6 20,3 3.235
FNP 5 18,4 2.929
VVD 3 9,4 1.494
CU 1 4,5 714

Caroline de Pee is het stralende middelpunt na de verkiezingswinst van haar CDA in de nieuwe gemeente Waadhoeke. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


