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Nij-Westergo strijdt nog
verder met Waadhoeke
MARIA DEL GROSSO

De uitslag van de stemming wordt
op 16 december bekendgemaakt. In-
woners van Menameradiel, het Bildt,
Franekeradeel en vier dorpen uit Lit-
tenseradiel kunnen tussen 3 en 24
november hun voorkeur aangeven.

Dat Franeker in de eerste ronde de
minste stemmen kreeg en daardoor
afvalt, is vooral een teleurstelling
voor de ondernemers. De stads-
naam heeft al landelijke en interna-
tionale bekendheid. Daar had het be-
drijfsleven graag op voort willen
borduren. Het was ook een van de re-

SINT ANNAPAROCHIE Er komt een
tweede stemronde voor de nieuwe
naam van de fusiegemeente in het
Noordwesten. De keus is tussen Nij-
Westergo en Waadhoeke.

Tweede stemronde
voor nieuwe naam
van fusiegemeente
in Noordwesten
denen van de naamgevingscommis-
sie om deze suggestie als ,,krachtige
outsider’’ in de stemming mee te la-
ten doen.

In de gemeente het Bildt wordt
opgelucht gereageerd op het afval-
len van Franeker. ,,Dat waar de be-
roerdste’’, stelt fractievoorzitter
Leendert Ferwerda van De Frije Bil-
kerts. Hij vermoedt dat in een nieu-
we ronde inwoners van Franeker
niet op de variant Waadhoeke zullen
stemmen omdat Franekers zich niet
zo verbonden voelen met het Wad.

,,Dan blyft Nij-Westergo over en dat
hoop ik ok’’, aldus Ferwerda.

Vervolgens ziet hij nieuwe proble-
men omdat de Topografyske Wurk-
groep Fryslân de spelling van Nij-
Westergo afkeurt en mogelijk juridi-
sche stappen neemt. De groep vindt
dat de naam of Nederlands moet zijn
(Nieuw Westergo) of correct Fries of
Bildts en dan wordt het Nij Wester-
goa.

Fractievoorzitter Jan Dijkstra van
de FNP in Franekeradeel spreekt van
,,in boppeslach.’’ ,,De bêste nammen
bliuwe oer.’’ Hij kan met beide na-
men leven, hoewel ook hij Nij-Wes-
tergo een halve oplossing noemt.
Dat Franekers niet voor Waadhoeke
zullen gaan, bestrijdt Dijkstra. De
partij hield tijdens de Agrarische Da-
gen een peiling, waaruit Waadhoeke
als populairste uit de bus kwam.


