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Drie namen, geen Bildtse, voor
toekomstige gemeente Westergo

Daarmee komt de stuurgroep die de
herindeling van het Bildt, Franekera-
deel, Menameradiel en vier dorpen
van Littenseradiel voorbereidt, tege-
moet aan kritiek geuit op de eerste
vergadering van de herindelings-
commissie gisteravond in Menaam.
De stuurgroep wilde twee namen
voorleggen.

Gezien de taalsituatie in de drie
gemeenten zou dit dan uitkomen op
een Nederlandse en een Friese.
,,Maar het moet geen race worden

MENAAM De inwoners van de toe-
komstige gemeente met de werk-
naam Westergo mogen na deze zo-
mer kiezen uit drie voorstellen
voor de definitieve gemeente-
naam.

tussen Fries en Nederlands’’, stelde
CDA’er Anton Wijkhuis van Franeke-
radeel. Monique Bartels van SAM Lit-
tenseradiel schetste het gevaar dat
Friestaligen uit principe voor de
Friese naam kiezen, terwijl ze de Ne-
derlandse eigenlijk beter vinden.

Na een schorsing gaf burgemees-
ter Fred Veenstra van Franekeradeel
aan dat er drie namen komen. Een
naamgevingscommissie met men-
sen uit alle geledingen van de sa-
menleving bepaalt dit trio. Sugges-
ties mogen door de hele bevolking
worden gedaan. Om de jeugd erbij te
betrekken gaan de vier burgemees-
ters het voortgezet onderwijs langs
om daar een oproep te doen namen
te bedenken.

Een Bildtse naam is geen optie, al-

dus Veenstra. Alleen de twee rijksta-
len Nederlands en Fries zijn toege-
staan. Inspreker Bertus Postma uit
Bitgummole, die strijdt voor Friese
plaats- en gemeentenamen, was
daarmee niet tevreden. Nergens
staat volgens hem dat een Bildtse
naam niet toegestaan is.

De eerste vergadering leidde di-
rect al tot een confrontatie tussen
voorman Leendert Ferwerda van de
Frije Bilkerts en de voorzitter van de
herindelingscommissie, burge-
meester Tom van Mourik van Mena-
meradiel. Die verweet Ferwerda
geen technische vragen te stellen,
terwijl dat wel de afspraak was. Later
kwam Van Mourik hierop terug,
maar toen wenste Ferwerda al niet
meer het woord te voeren.


