
 

 

VIJF STELLINGEN–DE 

BILDTSE POST-

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2010 

 

 

Partij: Frije Bilkerts. Lijstaanvoerder L. Ferwerda  

 

 

Op fersoek fan De Bildtse Post hewwe de fijf listanfoerders fan de an de raadsferkiezing 

op ’t Bildt deelnimmende pertijen fijf fragen beantwoord. De fragen/antwoorden binne 

publiseerd in De Bildtse Post fan woensdeg 24 febrewary 2010. 

 

Hieronder staan de fragen en de antwoorden fan listanfoerder Leendert Ferwerda fan 

Frije Bilkerts. Foor de beantwoording in De Bildtse Post is koazen foor ’t Bildts. 

Hieronder staat de beantwoording in ’t Bildts en ‘t Nederlâns. 

 

Vraag 1. Het Bildt als onderdeel van een nieuwe gemeente Middelsee is het beste 

alternatief voor de onvermijdelijke herindeling.  

 

Antwoord: Frije Bilkerts kiest foor blivende samenwerking met omlêgende gemeentes 

om soa as gemeente ’t Bildt  bestuurlik selsstandig te bliven. Maar ’n tal poalitike pertijen 

in ‘Middelsee’ sait in hur ferkiezingsprogram nou al dat se in 2014 fusere wille. Derom 

fynt Frije Bilkerts dat de nije gemeenteraden hur fóór 1 july 2010 útspreke motte over 

wat se wille en niet in 2013. De opboude aigenhyd fan ’t Bildt met syn beweunde ouwe 

seediken, de aigen taal en ’t opene agrarise lândskap motte wy as Bilkerts metnander sels 

beskerme. ’t Bildt mot ok na 2014 bestuurlik ’t Bildt blive    

 

Frije Bilkerts kiest voor samenwerking met omliggende gemeente om zo als gemeente 

het Bildt bestuurlijk zelfstandig te blijven. Maar een aantal politieke partijen in 

“Mideelsee” zegt in hun verkiezingsprogramma nu al dat ze in 2014 willen fuseren. 

Daarom is Frije Bilkerts van mening dat de nieuwe gemeenteraden zicht vóór 1 juli 2010 

moeten uitspreken over wat ze willen en niet in 2013. De opgebouwde eigenheid van het 

Bildt met zijn bewoonde oude zeedijken, de eigen taal en het open agrarische landschap 

moeten wij als Bilkerts samen zelf beschermen. Het Bildt moet ook na 2014 bestuurlijk 

het Bildt blijven.  

 

Vraag 2. Als de gemeente het geld rond kan krijgen, dan is € 6 miljoen een verantwoorde 

investering om een campus in St.-Annaparochie te realiseren. 

 

Antwoord: Over die infestering fan 6 miljoen is in de raad al said dat ’t andere saken niet 

meer mooglik maakt. De PvdA fon ‘t finânsjeel op ’t randsy maar stimde fóór. ‘t CDA 

sait in ‘t Friesch Dagblad dat ’t de gemeente wel méér kosse mâg dan die 6 miljoen! Frije 



Bilkerts waar teugen ’t nou al akkoord gaan met dat infesteringsbedrag. En teugen ’t plak, 

de Dirk Janszstraat. Die beweuners motte dan ferplicht ferhuze naar ’t ouwe Ulbe-terrain 

met ‘n ’n winkel(sintrum) met 80-100 parkeerplakken. Frije Bilkerts kiest foor ’t 

bestaande winkelsintrum Van Harenstraat/Dordtse Straat/Cingel. (lees ok 5.)        

 

Over die investering van 6 miljoen is in de raad al gezegd dat dit andere zaken niet meer 

mogelijk maakt. De PvdA vond het financieel op het randje, maar stemde vóór. Het CDA 

zegt in het Friesch Dagblad dat het de gemeente wel méér mag kosten dan die 6 miljoen. 

Frije Bilkerts was tegen het nu al akkoord gaan met dat investeringsbedrag. En tegen de 

locatie, de Dirk Janszstraat. Die bewoners moeten dan verplicht verhuizen naar het oude 

Ulbe-terrein met een winkel(centrum) met 80-100 parkeerplaatsen. Frije Bilkerts kiest 

voor het bestaande winkelcentrum Van Harenstraat/Dordtse Straat/Cingel (lees ook 5)  

 

Vraag 3. Met de Elfstedenvaarroute en de mogelijke aanhaking op de dorpen in aantocht 

moet het Bildt ook tijdelijke vakantiebewoning van dijkhuisjes overwegen, evenals de 

bouw van bungalows, chalets en luxe vakantiewoningen. 

 

Antwoord: Werelderfgoed Waddensee, ’t kweldergebied, de beweunde ouwe seediken, 

de bewaarde historise aigenhyd fan ’t Bildt, de aigen taal en de kulturele aktiviteiten 

hewwe toeristise antrekkingskracht. ’t Bildt 500, ’t Rembrandtjaar en de Bildtse fiering 

fan ’t Jaar van de Aardappel hewwe dat ok dúdlik sichtber maakt. Belangryk is ’t 

anhaken fan Ouwe-Syl op de Elfstedenfaarroete soadat dut dorp him ontwikkele kin tot 

toeristys  sintrum fan werút ’t Bildt en Noordwest Fryslând feerder ontdekt worre kin. 

Nije (boere)kempings en andere overnachtingsplakken passe beter bij ’t Bildt dan lúkse 

fekânsyweunings.      

 

Werelderfgoed Waddenzee, het kweldergebied. de bewoonde oude zeedijken, de 

bewaarde historische eigenheid van het Bildt, de eigen taal, en de culturele activiteiten 

hebben toeristische aantrekkingkracht. Het Bildt 500, het Rembrandtjaar, en de Bildtse 

viering van het Jaar van de Aardappel hebben dat ook duidelijk zichtbaar gemaakt. 

Belangrijk is het aanhaken van Oudebildtzijl op de Elfsteden vaarroute, zodat dit dorp 

zich kan ontwikkelen tot toeristisch centrum van waaruit het Bildt en Noordwest Fryslân 

verder ontdekt kan worden. Nieuwe (boeren)campings en ander overnachtingplaatsen  

passen beter bij het Bildt dan luxe vakantiewoningen. 

 

Vraag 4. De bezuinigingen die eraan komen zullen 'kaasschaaf'-bezuinigingen zijn, en 

uiteindelijk ten koste gaan van de 'kleine' dingen: cultuur, sport, dorpsinitiatieven. Grote 

projecten zoals de Campus en het MFA in Minnertsga hebben voorrang. 

 

Antwoord: ’n Multifunksjonele foorsiening in ‘n dorp is ’n infestering in de leefberhyd 

en toegelyk in ’t Bildt as antreklike weungemeente. Skoalen kinne der, at de tiid dat 

fraagt, boutechnys en organisatorys anslútting fine. Frije Bilkerts kiest foor deuze 

foorsiening en foor andere infesterings in de dorpen sels. Die binne deur dorpsferenings 

en burgers angeven in dorpsfizys en ’t ferfoers- en ferkeersplan. Krekt ’t omkeerde mâg 

deur ’n groat projekt as de Campus niet gebeure. At ‘t Bildt fan ’t Ryk minder sinten 

krijt, kiest Frije Bilkerts foor infesterings die’t de weunfunksy fan ’n dorp fersterkt         



 

 

Een multifunctionele voorziening in een dorp is een investering in de leefbaarheid en 

tegelijkertijd in het Bildt als aantrekkelijke woongemeente. Scholen kunnen daar, als de 

tijd dat vraagt, bouwtechnisch en organisatorisch aansluiting vinden. Frije Bilkerts kiest 

voor deze voorziening en voor andere investeringen in de dorpen zelf. Die zijn door 

dorpsverenigingen en burgers zelf aangegeven in dorpsvisies en het verkeers - en 

vervoersplan. Juist het omgekeerde mag door een groot project als de Campus niet 

gebeuren. Als het Bildt van het Rijk minder geld krijgt, kiest Frije Bilkerts voor 

investeringen die de woonfunctie van een dorp versterken. 

 

Vraag 5. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de perikelen rond het 

zorgcentrum, zoals de PvdA in haar programma stelt. Kan dit nog wel verder? De zaak 

kent alleen maar verliezers. 

 

Antwoord: De groatste ferliezer is de middenstand fan St.-Anne. Ondersoek kin niet 

eerder plakfine dan na de leste rechtsútspraak. Werkgroep ’t Bildt, VVD, CDA en later 

ok de PvdA koazen foor ôfbou fan ’t Van Harenshuus. Noorderbreedte en Wonen 

Noordwest Friesland hewwe ant nou toe boud foor aigen risiko.‘t Betonskelet ôfbreke is 

nag de goedkoopste oplossing. De sorg foor in tiid werom levende haiten en mimmen kin 

opnommen worre in ‘t nijbouplan Beuckelaer. Meer (parkeer)rúmte foor de middenstand 

fersterkt de funksy fan St.-Anne as regionaal winkelsintrum. Dan binne  d’r alleen maar 

winners.     

 

De grootste verliezer is de middenstand van St.-Annaparochie. Onderzoek kan niet eerder 

plaats vinden dan na de laatste rechtsuitspraak. Werkgroep het Bildt, VVD, CDA en later 

ook de PvdA hebben gekozen voor afbouw van het Van Harenshuus. Noorderbreedte en 

Wonen Noordwest Friesland hebben tot nu toe gebouwd voor eigen risico. Het 

betonskelet afbreken is nog de goedkoopste oplossing. De zorg voor de in tijd terug 

levende vaders en moeders kan worden opgenomen in het nieuwbouwplan Beuckelaer. 

Meer (parkeer)ruimte voor de middenstand versterkt de functie van St.-Anna als 

regionaal winkelcentrum. Dan zijn er alleen maar winnaars.     


