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Coördinator Bildts dient ontslag in
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE Stichting Bildts
Aigene zit zonder beroepskracht.
Bestuur en gemeente houden toch
vast aan hun streven alle Bildtse or-
ganisaties te laten samenwerken.

Rennie Steensma uit Sint Jacobipa-
rochie heeft haar ontslag ingediend
als coördinator van de Stichting
Bildts Aigene. Hiermee verliest de
nog nieuwe stichting met ingang
van 1 augustus haar enige beroeps-
kracht. Steensma diende haar ont-
slag half juni in vanwege twee
hoofdredenen. De tien uren per
week waarvoor zij aangesteld is,
worden structureel overschreden.
Herhaaldelijke oproepen voor meer
ondersteuning richting het bestuur
van Bildts Aigene en richting de ge-
meente het Bildt leverden niets op.

Ook constateert Steensma dat het
hoofddoel van Bildts Aigene, het sa-
mengaan van vier organisaties op
het gebied van de Bildtse taal en cul-
tuur, niet lukt: ,,De vier partijen
moesten één worden, maar in plaats
daarvan ben ik de vijfde partij ge-
worden.’’ Ze benadrukt dat ze niet
met ruzie is opgestapt, maar is wel
teleurgesteld dat het hoofddoel niet
bereikt kan worden. ,,Met de komst
van de nieuwe gemeente Waadhoe-
ke in 2018 was een harde poot onder
alle Bildtse organisaties nodig ge-
weest.’’

Om die reden ging de gemeente
het Bildt over tot de oprichting van
een overkoepelend orgaan. In juni
2015 was de Stichting Bildts Aigene
een feit. De Stichting Ons Bildt,
Bildts Dokumintasysintrum, Kem-
missy Meertalighyd en de Aerden
Plaats moesten erin samengaan, om

te zorgen dat de Bildtse taal en tradi-
ties niet verloren gaan als de ge-
meente het Bildt opgaat in een gro-
tere fusiegemeente.

Wethouder Boukje Tol vindt de
kritiek van Steensma richting de ge-
meente niet terecht. ,,Steensma
heeft een werknemersrelatie met de
Stichting Bildts Aigene en niet met
ons.’’ Die stichting heeft in haar ei-
gen beleidsplan staan dat een coör-
dinator voor tien uur per week ge-
wenst is. Tol, die ook de woordvoe-
ring doet namens het bestuur van

Bildts Aigene, ontkent dat een fusie
van de Bildtse organisaties het ultie-
me doel van Bildts Aigene is. ,,In hun
eigen beleidsplan staat dat één ster-
ke organisatie gewenst is, één aan-
spreekpunt. Dat kan ook met een pa-
raplu-organisatie.’’ Daar heeft Tol
nog steeds alle vertrouwen in.

Het klopt dat cultureel bezoekers-
centrum De Aerden Plaats in Oude-
bildtzijl als eerste constateerde dat
deze organisatie niet bij een fusie ge-
baat zou zijn, bevestigt Tol. Ook de
Stichting Ons Bildt kwam tot die
conclusie. De andere twee organisa-
ties zijn geen stichtingen. Voor deze
clubs lag het anders, maar alle vier
willen samenwerken en zijn daar
volgens Tol goed mee op weg.

De wethouder benadrukt dat
Steensma keihard heeft gewerkt. ,,Ze
heeft goede dingen gedaan en al veel
bereikt. Het is heel jammer dat zij te-

gen zaken aanloopt waardoor ze
haar functie niet meer kan vervul-
len.’’ In een gesprek gisterochtend
hebben Tol en het bestuur van Bildts
Aigene vastgesteld dat er op het ge-
bied van communicatie het nodige
verbeterd kan worden. Daarover
vindt na de zomer een gesprek
plaats.

Steensma coördineerde onder
meer in 2016 de grote handtekenin-
genactie om het Bildts als taal er-
kend te krijgen. In februari van dat
jaar werden 1300 handtekeningen
aangeboden aan de vaste Kamer-
commissie van Binnenlandse Za-
ken. Het eerste gezamenlijk project
werd Boerke op ’t Bildt waarbij op de
Pollenplaats alles samenkwam wat
met landbouw en de geschiedenis
daarvan te maken heeft.

Het bestuur van Bildts Aigene wil
nu een nieuwe coördinator zoeken.

Teleurstelling dat
het hoofddoel
niet bereikt
kon worden


