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Bussemaker: toch beschermde
status voor de Bildtdijken
MARIA DELGROSSO

Burgemeester Gerrit Krol maakte dit
gisteren bekend in zijn nieuwjaars-
toespraak. Volgens hem komt de
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed binnenkort met het nieuws
over de aanwijzing door de minister.
Begin vorig jaar stelde zij een beslis-
sing uit omdat de gemeente zich
zwaar tegen dit besluit keerde. Het
Bildt vreest een woud aan extra re-
gels voor ondernemers en inwoners.
De provincie was wel voor.

,,Het nee van de gemeenteraad
heeft dus geen doorslaggevende rol
gespeeld’’, aldus Krol.

,,Het college heeft met gemengde
gevoelens kennis genomen van dit
Haagse besluit, waarmee de ge-

SINT ANNAPAROCHIE De Bildtdij-
ken in de gemeente het Bildt krij-
gen toch een beschermde status.
Cultuurminister Jet Bussemaker
heeft dit besloten.

Burgemeester Krol
wil nu meer geld
van provincie voor
aanpak panden

meenteraad van het Bildt is gepas-
seerd.’’

Krol ziet ook positieve kanten. De
beschermde status is een erkenning
voor de unieke Bildtdijken. Rijk en
provincie zullen daarvoor in financi-
ele zin verantwoordelijkheid moe-
ten nemen. Krol neemt geen genoe-
gen met de toegezegde 1 miljoen eu-
ro van de provincie voor de aanpak
van verwaarloosde panden aan de
Bildtdijken. ,,Er moet meer komen.
Boter bij de vis.’’

De burgemeester kondigde ook
aan dat hij met zijn collega’s uit Me-
nameradiel en Franekeradeel onder-
zoekt of zij één of twee weken van
werkplek kunnen wisselen. Dit ter
voorbereiding van de fusie van de
drie gemeenten. Dat de kosten van
de fusie niet voorgefinancierd wor-
den door de provincie noemde hij
een gemiste kans.

Met het oog op de fusie start de ge-
meente een project ‘nabij besturen’
om inwoners meer te betrekken bij
hun woonomgeving. Daarmee
hoopt het Bildt de kloof tussen bur-
ger en bestuurder te verkleinen. Dat
dit nodig is, blijkt volgens Krol uit de
lage opkomst bij de gemeenteraads-
verkiezingen.

Op financieel gebied heeft het
Bildt de eerste tegenvaller al binnen.
De herverdeling van jeugdzorgmid-
delen levert een nadeel op van
600.000 euro. Dit wordt verdeeld
over zes jaar, maar is voor een kleine
gemeente een fors bedrag, stelde hij.


