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Afscheid met ‘mooie palen’
en streeknaam in het Bildts
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE De streeknaam
in het Bildts geschreven en ‘mooie
palen’ als extra afscheidscadeau.
De gemeente het Bildt laat een erfe-
nis na na de opheffing.

Niet het Bildt maar ’t Bildt moet de
naam worden die straks deze streek
aanduidt op topografische kaarten.
De partij Frije Bilkerts zal voor deze
schrijfwijze in de Bildtse taal op de
laatste raadsvergadering in decem-
ber met een voorstel komen. Vol-
gens fractievoorzitter Leendert Fer-
werda wordt het idee raadsbreed ge-
steund.

Het college stelt in deze laatste
raadsvergadering, voordat de ge-

meente opgaat in Waadhoeke, voor
het Bildt vast te leggen als streek-
naam. Dit gaat dan gelden voor het
gebied van voor de herindeling in
1984 toen Minnertsga nog niet bij de
gemeente hoorde. Het college wil zo
voorkomen dat door het opheffen
van de gemeente het Bildt, de naam
ook verdwijnt. Als streek zou het net
zo’n vertrouwde naam moeten wor-
den als Gaasterland of de Wâlden.

De laatste raadsvergadering le-
vert waarschijnlijk ook nog een ex-
tra afscheidscadeautje op, bleek gis-
teravond tijdens de Raderaad. De
werkgroep die een budget had om
het afscheid van de gemeente vorm
te geven, heeft nog een bedrag over,
aldus werkgroeplid Simon Kuipers.

Frije Bilkerts weet hier al een in-

vulling voor en zal met een voorstel
komen om de ‘mooie palen’ bij de
wegen waar het Bildt begint, terug te
halen. Zo’n ‘mooie paal’ staat sinds
2005 al bij de kruising van wegen
tussen Minnertsga en Sint Jacobipa-
rochie, die altijd Mooie Paal geheten
heeft. Vroeger waren er elf van deze
palen. Ze gaven het jachtgebied van
de Friese Nassau’s aan.

Kuipers (PvdA) constateerde in de
Raderaad dat het fuseren van het
Bildt met andere gemeenten een
verstandige beslissing blijkt te zijn.
De gemeente heeft een structureel
tekort van 267.000 euro op de ge-
biedsteams en had bij zelfstandig
blijven fors moeten saneren om de
kosten van het sociaal domein te
kunnen betalen.


