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Definitief geen Bildtse dorpsnamen
MARIA DEL GROSSO

De laatste kans om de Bildtse dorps-
naam bovenop de borden te krijgen,
is gisteren door een meerderheid
van de raad verworpen. Alleen de in-
dieners van het amendement, de
partijen Werkgroep het Bildt en Frije
Bilkerts, stemden met zeven raadsle-
den voor. De acht van PvdA, VVD en
CDA stemden tegen.

De voorstanders kwamen nu met
het voorstel omdat ze nog voor de
fusie met andere gemeenten in 2018
de Bildtse dorpsnamen veilig wilden
stellen. Als er geen Bildtse gemeen-
teraad meer is, die weet en voelt wat
het Bildts Aigene is, moet je de aan-
dacht voor de Bildtse taal nu borgen,
redeneerde fractievoorzitter Leen-
dert Ferwerda van de Frije Bilkerts.

Zo’n taalverandering kan dan
mooi meegenomen worden als de
borden toch veranderd moeten wor-
den met een nieuwe gemeente-
naam, stelde Werkgroep het Bildt. In
2009 en 2013 werd ook al tevergeefs
geprobeerd Bildtse dorpsnamen in
te voeren. CDA en VVD lieten duide-
lijk doorschemeren dat het wat hen
betreft de laatste keer moest zijn. Of
de Bildtse naam nu boven of onder
staat, het gevoel is hetzelfde, vinden
deze partijen. Je voelt je wel een Bil-
kert.

SINT ANNAPAROCHIE De plaats-
naamborden in de gemeente het
Bildt blijven de Nederlandse dorps-
naam boven houden en de Bildtse
eronder.

Bij Simon Kuipers van de PvdA
waren de irritaties over dit ,,emotio-
nele’’ onderwerp hoog opgelopen.
Zijn fractie was van te voren be-
stookt door taalstrijders. Elk stand-
punt is te respecteren, vond hij,
maar door het gedram zou je bijna
tegenovergesteld gedrag gaan verto-
nen. Bovendien vond hij het zonde
dat de raad zo veel tijd besteedt aan
naamborden. ,,De publieke tribune
zit niet vol. Het leeft niet.’’

Ferwerda maakte uit de reacties
op dat zijn partij ,,gezeur’’ werd ver-
weten. ,,Dat raakt je in je gefoel’’, zei
hij emotioneel. Kuipers stak niet on-

der stoelen of banken dat het voor
hem een zware beslissing was ge-
weest. ,,Maar wij zetten liever in op
Nederlands, Fries en Bildts.’’

De partijen die de Bildtse dorpsna-
men keerden, zeiden in dezelfde ver-
gadering wel blij te zijn dat een Bildt-
se naam voor de nieuwe fusiege-
meente is toegestaan. In eerste in-
stantie was dit door de stuurgroep
van de vier gemeenten Franekera-
deel, Menameradiel, het Bildt en Lit-
tenseradiel als strijdig met de ge-
meentewet afgedaan. ,,Een pijnlijke
fout’’, aldus burgemeester Gerrit
Krol. ,,Dit had niet zo gemoeten. We

zijn te veel met het Fries en Neder-
lands bezig geweest.’’

In Franekeradeel en Menamera-
diel, waar tegelijk vergaderd werd,
gunnen de raadsleden de Bilkerts de
kans om met namen in de eigen
streektaal te komen. ,,Maar dan kan
het Franekers ook’’ stelde Liesbeth
Terpstra van Gemeentebelangen. De
FNP in Franekeradeel wil weten of de
Topografyske Wurkgroep Fryslân ge-
lijk heeft dat inwoners van de nu
Friestalige gemeenten Littenseradiel
en Menameradiel er niet op achter-
uit mogen gaan. Dit zou betekenen
dat de nieuwe gemeentenaam een
Friese moet worden.

Alle drie gemeenteraden vinden
het proces om tot een nieuwe ge-
meentenaam te komen een goede.
Inwoners mogen suggesties doen, er
komt een namencommissie die ze
beoordeelt en uiteindelijk met drie
voorstellen komt. Over deze drie na-
men mogen de inwoners stemmen.
Is er in de eerste rond al een meer-
derheid van meer dan 50 procent
voor een van de drie, dan wordt dat
de gemeentenaam. Zo niet, dan
komt er een tweede ronde met de
twee namen die het hoogste scoor-
den.

Als er een Bildtse naam bij de drie
voorstellen zit, had Ferwerda graag
de mogelijkheid gezien dat hij als
raadslid daarvoor mag stemmen.
Die mogelijkheid komt er niet, aldus
Krol. De raad stelt alleen vast of de
drie suggesties voldoen aan alle ei-
sen. De bevolking kiest en de raden
nemen dat voorstel over.
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