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Waadhoeke wordt
hamerstuk in Kamer
SASKIA VAN WESTHREENEN

DEN HAAG De herindeling in Noord-
west-Friesland wordt een hamer-
stuk in de Tweede Kamer. Een
voorbereidend debat was gister-
morgen binnen een halfuur klaar.

Slechts twee Kamerleden kwamen
naar de vergaderzaal om minister
Ronald Plasterk (Binnenlandse Za-
ken) aan de tand te voelen. Hayke
Veldman (VVD) voerde het woord
namens meer dan vijf fracties. Hij
had lof voor het gevolgde proces
waarbij de inwoners nauw werden
betrokken. ,,Wij wensen iedereen
van harte succes.’’ Komende dins-
dag volgt de stemming in de Tweede
Kamer.

De herindeling betreft de vor-
ming van de Waadhoeke, opheffing
van Littenseradiel en uitbreiding

van Leeuwarden en Súdwest-Frys-
lân. De gemeenten en de provinsje
hadden de minister gemaand op te
schieten, zodat de Tweede Kamer
voor de verkiezingen van 15 maart
goedkeuring kon verlenen. Aan die
wens heeft Plasterk voldaan.

De minister vond het evenwel
goed om ,,even stil te staan bij dit
moment’’. Bij de start van het kabi-
net telde Nederland 415 gemeenten.
Dit aantal is met 10 procent afgeno-
men tot 380. ,,En allemaal door een
proces van onderop.’’ Plasterk bena-

drukte het grote bestuurlijk draag-
vlak in Friesland. En dat er dorps- en
wijkraden zullen zijn die zorgen
voor ,,voldoende aandacht voor de
kernen’’. Voor vormen van samen-
werking met Harlingen, dat in 2018
alleen achterblijft, staan de buurge-
meenten open.

Henk van Gerven (SP) wilde de mi-
nister nog vergen op het houden
van referenda. Plasterk antwoordde
dat gemeenten heus wel weten dat
zij dit middel kunnen inzetten.
Vooraf hoopten de Bilkerts dat de
Kamer zich zou inspannen voor er-
kenning van de Bildtse taal, maar
hierover geen woord.

Plasterk wees in zijn slotwoord
nog grappenderwijs op inwoners
van enkele dorpen van Littensera-
diel die overgaan naar Leeuwarden.
,,Zij worden ineens inwoner van de
Culturele Hoofdstad van Europa.’’

Voldoende
aandacht voor de
kernen door wijk-
en dorpsraden


