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Verkiezing Westergo
op 22 november 2017
MARIA DEL GROSSO

MENAAM Op 22 november 2017 kun-
nen inwoners van Menameradiel,
Franekeradeel, het Bildt en de dor-
pen Baaium, Spannum, Wjelsryp
en Winsum naar de stembus.

Ze kiezen dan de gemeenteraad voor
de nieuwe fusiegemeente met de
naam Waadhoeke of Nij-Westergo
die per 1 januari 2018 ontstaat. Bur-
gemeester Tom van Mourik van Me-
nameradiel noemde de datum giste-
ren op een informatieavond over de
herindeling op het gemeentekan-
toor van Menaam.

De dorpen Blessum, Boksum, Dei-
num, Marsum en Ritsumasyl kun-
nen na 2018 nog naar Leeuwarden.
Maar dan moeten de dorpen hier wel
zelf voor kiezen.

De vijf dorpen gaan in ieder geval
eerst mee met de herindeling. Blijkt

Over gemeentehuis
van Menaam
moet goed
nagedacht worden

na 2018 dat de oostkant van Mena-
meradiel zich niet thuis voelt in deze
gemeente, dan kunnen de dorpen
via een grenscorrectie naar Leeuwar-
den.

De avond op het gemeentekan-
toor in Menaam trok weinig belang-
stellenden. Ze waren bijna in even-
wicht met het aantal aanwezige
raadsleden. Vragen waren er onder
andere over de bestemming van de
leegkomende gemeentehuizen.

Volgens Van Mourik moet over
het oude gemeentehuis van Me-
naam goed nagedacht worden. Over

het gemeentekantoor maakt hij zich
geen zorgen. Dat is destijds zo slim
gebouwd dat het in vier delen opge-
splitst zou kunnen worden. Overal
zijn namelijk trappen aanwezig. Een
huisartsenpraktijk zou zich prima in
een deel van het pand kunnen vesti-
gen.

Van de vaste taalstrijders Durk
van der Schaaf en Bertus Postma uit
Bitgummole kwam de vraag of de
nieuwe gemeente zich beter als een
meertalige gemeente gaat gedragen
dan Menameradiel.

Er is een convenant gesloten over
meer onderlinge correspondentie in
het Fries tussen Friese overheden als
gemeenten, provincie en Wetter-
skip, maar Van der Schaaf zei in Me-
nameradiel nog weinig Friese brie-
ven te ontwaren. Van Mourik ant-
woordde dat het aan de nieuwe ge-
meente is om hier handen en voeten
aan te geven.


