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Bilkerts laten zich
gelden in ‘Westergo’
MARIA DEL GROSSO

De partij die de mening van de
Bilkerts over deze fusie nog wil
peilen middels een referendum,
Frije Bilkerts, verdubbelde vol-
gens de voorlopige uitslag het
aantal zetels van twee naar vier.
Dit ging ten koste van Werkgroep
Het Bildt, die terugging van vier
naar drie zetels. De Werkgroep
stelde na 2010 het standpunt over
zelfstandigheid bij en ging mee in
de fusie. Omdat de uitslag van de-
ze twee plaatselijke partijen wel
heel dicht bij elkaar lag, het ver-
schil is maar zes stemmen, werd
gisteravond al gesproken over
een hertelling.

Omdat het CDA stabiel bleef
met vier zetels, ligt een formatie
van CDA en Frije Bilkerts voor de
hand. Werkgroep het Bildt zou
dan uit het college verdwijnen.
Volgens lijsttrekker Leendert Fer-
werda hebben de burgers hier-
mee de stellingname van Frije Bil-
kerts bevestigd dat de inwoners
hechten aan zelfstandigheid. De
PvdA in het Bildt gaat terug van

FRANEKER In de drie gemeenten
die straks de nieuwe gemeente
Westergo moeten worden, heb-
ben de Bilkerts hun eigenheid
bevestigd.

drie naar twee, de VVD houdt de
twee zetels.

In Franekeradeel leek het beeld
na het tellen van de stemmen op
de helft van de stembureaus sta-
biel. Grootste partij blijft Ge-
meentebelangen met vijf zetels.
De FNP stond op twee zetels
winst: van twee naar vier. Lijst-
trekker Dijkstra had daarover al
een goed voorgevoel. Hij rekende
vooraf op een zetel winst. ,,Mar as
de fjirde der ek by komt dan gean
ik dwers troch alles hinne.’’

Dijkstra denkt dat de winst be-
reikt is door constructief en goed
oppositie voeren en scherp zijn
wanneer dat nodig was. Ook voer-
de de partij een goeie campagne
met jonge en enthousiaste men-
sen

D66 in Franekeradeel zou vol-
gens de laatste telling op een blij-
ven staan. Verlies is er voor PvdA
en VVD. Het spande erom of CDA
ofGemeentebelangen het grootst
worden. FNP scoorde sterk in de
dorpen van Franekeradeel. In de
stad zelf kwamen partijen als
ChristenUnie en D66 veel meer
aan hun trekken.

Menameradiel stevende af op
winst voor de FNP ten koste van
de VVD. Alle uitslagen waren bij
het ter perse gaan van deze krant
nog niet definitief.


