
 
 
 
Dorpsavens waren niet bedoeld  
foor keuze fúzzy of samenwerke  
 
Nou’t de Werkroep het Bildt hur Nijsbrief  in ’n Ingezonden in de 
Bildtse Post publiseert, dos nag maar ’n reaksy fan Frije Bilkerts. De 
Werkroep skryft dat ‘de dorpenronde bedoeld was om een beeld te 
krijgen van wat er leeft in de dorpen ten aanzien van een herindeling 
of een ambtelijke samenwerking.” Frije Bilkerts diende der eerder in 
de raad ‘n moasy foor in: prate met de inweuners, standpunten 
útwissele en derna, krekt as in Littenseradiel, as form fan inspraak 
stimme. CDA, Werkgroep, PvdA en VVD waren der teugen.  
In de útnoadigingskrant ‘Laat jou stim hore!’ staat dan ok dan die 
avens bedoeld waren om te horen wat de Bilkerts belangryk fonnen ná 
de fúzzy: “Uw mening helpt de raad om de Bildtse Belangen zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen in het komende fusieproces.”  
 
Deur Leendert Ferwerda  (oktober 2013) 
 
De Werkgroep konstateert feerderop in de Nijsbrief “dat een fusie ook 
door Frije Bilkerts als onvermijdelijk werd gezien.” As ferlaat ekskús 
foor die brike konstatering, die’t gyn recht doet an wat Frije Bilkerts 
in Froubuurt saai, skryft de Werkgroep nou ok wat in de Bildtse Post 
ston: “.. dat als er écht geen andere mogelijkheid is, en als het voor de 
inwoners van het Bildt echt het beste is, dat herindeling toch een optie 
is.” Wij hewwe in Froubuurt der nag an toefoegd, dat Frije Bilkerts de 
inweuners dan wél metnimt in dat proses en mooglik te nimmen 
beslissings dan wél foorlait an de Bilkerts.    
 
En dan binne wy der’t ’t om gaat: bij alle foorlêgende 
raadsfoorstellen, wer dan ok maar over: beslútten nimme die’t in ‘t 
(algemeen) belang fan de inweuners fan de gemeente ’t Bildt binne.  
In de eandrapportazy fan de dorpsavens  staat onder ‘Waarom 
fuseren?’ dat de gemeentes meer taken fan ’t Ryk deurskoven krije, 
minder geld te besteden hewwe en bestaande gemeentes (dan) te klain 



binne om taken goed út te foeren. Derom is ‘t beter te fuseren “denken 
vier van de vijf fracties.”  
’t Kelezy sait dat as gemeentes selsstandig blive d’r nag meer 
besúnnigd worre mot. En (dus) wille CDA, Werkgroep, PvdA én 
VVD sonder Harlingen, dat na ’n dúdlike útspraak fan hur inweuners 
foor bestuurlike selsstandighyd koas, dos maar fusere met 
Menameradiel en Franekereradeel. En wat sait de VVD der sonder 
tunspraak fan de andere fúzzy-fraksys over: “Sunder Harns is 
Westergo in needoplossing sûnder takomst.” 
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