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Waadhoeke wil gat dichten
tussen zeggen en doen politici
MARSCHA VAN DER VLIES

FRANEKER Soepel, snel en keurig.
CDA, FNP en SAM vonden elkaar
gauw in hun plannen voor de nieu-
we gemeente Waadhoeke.

Gistermiddag werd het coalitieak-
koord ‘Nieuwe grenzen, nieuwe kan-
sen’ en het beoogde college van vier
wethouders gepresenteerd na am-
per twee weken onderhandelen. De
naam van de waarnemend burge-
meester wordt vandaag bekend.

,,We willen het gat dichten tussen
wat politici zeggen en wat ze doen’’,
aldus Govert Geldof van SAM. ,,Dat
is namelijk het gat waardoor het po-
pulisme naar binnenstroomt.’’

Concreet betekent dit dat ambte-
naren en bestuurders er werk van
maken om burgers bij de besluitvor-
ming te betrekken. De lage opkomst
bij de gemeenteraadsverkiezingen
(44,12 procent) deed de partijen ach-
ter de oren krabben. ,,Het beeld dat
burgers politici een keer per vier jaar
op straat zien, moeten we bijstel-
len’’, aldus Geldof.

,,Wy kinne fergaderje yn it doarp
wêr’t oer besletten wurdt’’, zegt be-
oogd FNP-wethouder Jan Dijkstra.
,,Bij het maken van een nieuwe nota
spreken we met belanghebbenden
voordat het plan er ligt in plaats van
achteraf’’, zegt Caroline de Pee (CDA,
Frankeradeel).

Dijkstra was raadslid in Franeke-

radeel. Hij gaat straks onder meer
over ruimtelijke ordening. In het
college zitten verder oud-wethou-
ders uit de voormalige gemeenten.
Caroline de Pee buigt zich over de fi-
nanciën, Nel Haarsma (CDA, het
Bildt) gaat over wonen en werkgele-
genheid en Boukje Tol (SAM, het
Bildt) zwaait de scepter over het so-
ciaal domein.

De coalitie stelt 1,2 miljoen euro te
willen stoppen in een dorpen- en
wijkenfonds. Verder wil Waadhoeke
theater De Koornbeurs in de benen
houden met meer subsidie. Om in
de nieuwe gemeente een gezamen-
lijke cultuur te laten groeien, wordt
tijd genomen. ,,Wy binne ferbûn, net
oan elkoar plakt’’, aldus Dijkstra.


