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Raden stellen Waadhoeke
officieel vast zonder ‘De’
MARIA DEL GROSSO

MENAAM Waadhoeke zonder het lid-
woord ‘De’ wordt de officiële naam
van de fusiegemeente die in de
Noordwesthoek in 2018 ontstaat.

De gemeenteraden van Franekera-
deel, Menameradiel en het Bildt zijn
daar gisteren mee akkoord gegaan.
Littenseradiel stemde maandag in.
In het Bildt stemde de partij Frije Bil-
kerts tegen. Volgens de partij is er
sprake van ,,democratisch pruts-
werk’’ omdat de oorspronkelijke in-
zending De Waadhoeke was en het
lidwoord later door de naamge-
vingscommissie is weggelaten. De
partij vindt verder dat de stemmen
per gemeente uitgesplitst hadden
moeten worden, zodat duidelijk zou
zijn hoe de Bilkerts gestemd hebben.

‘Met instemming
van de bedenkster
weggelaten’

In Menameradiel deed de FNP nog
een poging het woordje ‘De’ in dis-
cussie te brengen. Ook deze partij is
van mening dat de naamgevings-
commissie op eigen houtje de oor-
spronkelijke inzending De Waad-
hoeke heeft veranderd in Waadhoe-
ke.

In Franekeradeel legde de FNP
eveneens een stemverklaring af over
deze gang van zaken. De partij vindt
overigens wel dat het proces demo-
cratisch verlopen is.

De andere partijen in Menamera-

diel spraken over een goeie inbreng
van de bevolking, die met vijfhon-
derd namensuggesties kwam en ver-
volgens ook in grote getale ging
stemmen op de uiteindelijke top
drie. ,,De ynwenners ha sprutsen.’’
Van tevoren was afgesproken dat de
gemeenteraden zich zouden neer-
leggen bij de uitkomst van de verkie-
zing. Dan moet je er nu ook niet
meer op terugkomen, vond Ge-
meentebelangen Menaldumadeel.

Zowel burgemeester Gerrit Krol
van het Bildt als burgemeester Tom
van Mourik van Menameradiel be-
vestigde nog eens dat het lidwoord
‘De’ met instemming van de bedenk-
ster weggelaten is. Daar is niet ge-
heimzinning over gedaan, aldus Van
Mourik. De FNP meende dat dit pas
in het eindrapport over de naamge-
ving gemeld is.


