
 

Underwerp: ynspraak Taalbelied Frysk gemeente Ljouwert  

Ljouwert, 6 septimber 2018  

Achte riedsleden,  

De Ried fan de Fryske Beweging, belange-organisaasje dy’t opkomt foar de Fryske taal en kultuer, hat 

kundskip nommen fan de nije Taalnota Frysk fan de gemeente Ljouwert. Mei it each op de 

behanneling troch jim gemeenteried yn septimber freegje wy oandacht foar in oantal aspekten. Wy 

binne fan miening dat in oantal saken wol beneamd binne dy’t al jierren dien wurde mar dat net 

foldwaande temjitte kaam is oan de ôfspraken dy’t makke binne tusken Ryk, provinsje en de 

weryndielingsgemeenten en dat boppedat de mear as 13.000 ynwenners fan de âlde gemeenten 

Littenseradiel en Ljouwerteradiel der fiks op efterút geane as it giet om harren taalposysje en 

rjochten. En dat kin, op grûn fan de soarchplicht yn de Wet Gebrûk Fryske Taal 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0034047/2014-01-01), net wier wêze.       

Sichtberens Frysk struktureel plak jaan 

Yn it foarste plak, om posityf te begjinnen, lof foar it projekt ‘sichtberens’ om yn dit bysûndere jier 

2018 mei taal de ynwenners en besikers fan Ljouwert wolkom te hjitten yn de haadstêd. In moai 

projekt dat neifolging fertsjinnet en in struktureel plak krije moat. Tink oan de letters op it 

gemeentekantoar (‘Gemeentehuis’) dêr’t mei in kreative oplossing ek noch maklik in û taheakke 

wurde kin. Om de Frysktaligen yn de gemeente yn ‘e mjitte te kommen. Want op it ientalige karakter 

fan dat wurd, allinnich mar yn it Nederlânsk, wie de grutste krityk by de ûntbleating. Fierder sille al 

jierren by de frontoffice dúdlike buordsjes ‘Praat mar Frysk’ of ‘Frysk/Nederlands’ komme, mar dat is 

noch altyd net realisearre. Ek op oare plakken dêr’t de gemeente no allinnich noch it Nederlânsk 

brûkt kin faak sûnder ekstra kosten ek it Frysk brûkt wurde. Tink oan buorden yn de iepenbiere 

romte of advertinsjes yn kranten en oare reklame/publisiteit dêr’t noch genôch romte is om ek it 

Frysk te brûken. Dat betsjut dan net dat it Nederlânsk ferdwine moat, mar dat op in kreative wize 

beide talen (of ek it Ingelsk) brûkt wurde.  

Ofspraken mei Ryk, provinsje én nei ynwenners ta neikomme   

Yn de oerienkomst tusken Ryk, provinsje en weryndielingsgemeenten dy’t tekene is op 17 novimber 

2017 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-69672.html) is konstatearre dat likernôch 

70% fan de befolking fan goed 121.400 ynwenners fan de nije gemeente Ljouwert de Fryske taal 

ridlik oant hiel goed praat. (Dy definysje kin better brûkt wurde as it begryp memmetaal yn paragraaf 

4 fan de Taalnota, it giet der ommers om wat minsken op dit momint kinne). Der is ôfpraat dat de 

Fryske kultuer en identiteit, dêr’t de Fryske taal in wichtige drager fan is, koestere wurde soe. En dat 

‘yn de nije gemeenten Ljouwert en Súdwest-Fryslân en yn de nij te foarmjen gemeente Waadhoeke 

ambisjeus en differinsjearre taalbelied fierd wurde moat, sadanich dat op dat mêd alle boargers der 

op foarútgeane’.  En yn de konsept-taalferoaring stiet yn kêst (artikel) 2.3 dat it stribjen is om de 

posysje fan de Fryske taal yn it wurkgebiet te fersterkjen. Wat is/sil dêrfan op ‘e hispel komme(-n)?  

Koart gearfette komt dit der op del dat de ynwenners der net op achterút gean soenen. Krekt 

oarsom, it Frysk soe befoardere wurde!  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034047/2014-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-69672.html


 

Mar wat sjogge wy no yn de praktyk?  

- Yn Littenseradiel waard alle jierren in priis útrikt foar it bêste/moaiste artikel yn in 

doarpskrante. Dat stiet by ús witten yn Ljouwert noch net op priemmen.   

- Yn Littenseradiel (en ek fan de eardere gemeente Boarnsterhim !) wienen de wurklisten 

(agenda’s) fan de gemeente yn it Frysk opsteld. Yn Ljouwert is it noch net yn it Frysk of 

meartalich;   

- Yn Littenseradiel wienen ferskate stikken foar de gemeenteried ek wol yn it Frysk. Yn 

Ljouwert is dat, bûten dizze nota, noch net it gefal;  

- Yn Boarnsterhim, Littenseradiel en Ljouwerteradiel waard de tillefoan yn it Frysk opnaam. Yn 

Ljouwert net (ek net yn it Frysk én Nederlânsk, bygelyks Goeiemoarn gemeente 

Ljouwert/Goedemorgen, gemeente Leeuwarden). In substansjele efterútgong fan de 

taalsituaasje.  

- Yn Littenseradiel en Ljouwerteradiel wie it sa dat ek beliedsmeiwurkers it Frysk passyf 

behearskje moasten. Yn Ljouwert neffens ús op pepier noch net;  

- Yn Littenseradiel en Ljouwerteradiel wie yn de gemeentegidsen omtinken foar meartaligens. 

Dat stiet net fermeld yn de plannen fan de gemeente Ljouwert.  

- Foarhinne wie it sa dat yn Ljouwert  by de WMO yn de oanbesteging stie dat it Frysk 

opnommen wie yn it bestek en ek as eask stie yn de oanbesteging fan de WMO; 

- Foarhinne wie it ek sa dat der by it âldereinbelied fan Ljouwert omtinken wie foar it Frysk. 

Dat stiet no net mei safolle wurden fermeld;  

- Yn sawol Ljouwerteradiel en Littenseradiel waard net allinnich Tomke stimulearre en betelle 

yn it foarskoalsk ûnderwiis, mar ek de saneamde ‘Sânglêsrige’. Ljouwert no net mear!; 

- Yn sawol Littenseradiel as yn Ljouwerteradiel waard it gebrûk fan materialen foar it fak Frysk 

(bygelyks studio F) troch de gemeenten betelle. Dat docht Ljouwert no net mear, neffens dit 

beliedsplan;    

- Littenseradiel en Ljouwerteradiel hienen in yntinsjeferklearring om yn it Frysk mei ferskate 

gemeenten en de provinsje te korrespondearjen. Dat stiet no net mear yn de Taalnota fan 

Ljouwert;  

- Yn Littenseradiel wie it sa dat by oerlizzen mei doarpsbelangen, ynstellings en bedriuwen it 

Frysk in wichtich ûnderdiel wie. Dat stiet net yn de plannen fan Ljouwert.    

- Yn Littenseradiel waarden de parseberjochten sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk 

ferstjoerd. Yn de nije gemeente Ljouwert wurdt dat allinnich yn it Nederlânsk dien.   

Boppesteande punten hawwe wy, foar alle dúdlikens, net sels betocht mar dat stie yn oersichten fan 

it Taalmenusysteem fan de gemeenten fan in pear jier ferlyn. Oersichten dy’t nei de Afûk en 

provinsje tastjoerd binne.  

Stimulearje 

Yn paragraaf 5 giet it oer it Frysk yn de gemeentlike organisaasje. Wat it folgjend taalgebrûk oangiet 

wurdt wat skreaun oer offisjele brieven. Yn it digitale tiidrek binne brieven op pepier fansels wat út 

de moade rekke, dêrom soe ek digitale korrespondinsje yn it Frysk (tink ek oan mailtsjes) yn it Frysk 

beäntwurde wurde moatte.   

It soe goed wêze om der by in foarnommen houlikssluting of partnerregistraasje aktyf op te wizen 

dat it sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk kin. Dat dus opnimme yn de protokollen.   



 

Om de kommunikaasje nei de boargers ta soe neigien wurden moatte hokker kommunikaasje der 

mei de boargers allegear is, wat dêrfan (ek) yn it Frysk kin, foar in part of folslein.   

Yn de gemeente Ferwerderadiel wurdt geregeld in Frysktalich boek kado dien oan de learlingen op 

de basisskoallen.   

Finânsjes en amtlike kapasiteit 

Fierder is it fansels ek dreech út te lizzen dat der by de gemeente Ljouwert gjin strukturele middels 

beskikber binne foar it stimulearjen en befoarderjen fan it Frysk (side 18). De sawat € 15.000 wurde 

út in pear oare budzjetten betelle. Sowieso fine wy dat in hiel leech bedrach, dat is mar € 0,12 de 

ynwenner! It totaalbudzjet is dêrby ek nochris fiks omleech gongen, sjoch it brief fan Dingtiid: 

https://dingtiid.frl/wp-content/uploads/2016/09/20160901-brief-oan-Provinsjale-Steaten.pdf  

Wol de nije gemeente Ljouwert der foar soargje dat it Frysk net efterút buorket, dan is útgeand fan 

de optelsom fan Ljouwerter, Ljouwerteradiel en in part fan Littenseradiel net € 15.000, mar minimaal 

€ 40.000 nedich. Kwa oantal fte’s kin it net ta mei 0,1 fte mar is minimaal 0,3 fte nedich as sjoen 

wurdt nei de totalen fan de 3 gemeenten.  

De Ried fan de Fryske Beweging is sowieso ferbjustere dat der mar 0,1 fte beskikber is om it hiele 

belied fan de Fryske taal en kultuer yn sa’n grutte gemeente foarm te jaan. Ljouwert is in gearfoeging 

fan de âlde gemeente Ljouwert, Ljouwerteradiel en grutte stikken fan Boarnsterhim en 

Littenseradiel. Wy kinne ús de amtlike ‘needgjalp’ foarstelle dat der sa allinnich mar romte is om ‘op 

de winkel te passen’ en dat der amper of net romte is foar ûntwikkeling.  Dêrom soe der 1 persoan 

fulltime beskikber komme moat, mei in stik trochsettingsmacht yn de organisaasje om saken klear te 

krijen.  

Taalkado en periodike hifking 

Fierder krije wy sinjalen dat it saneamde Taalkado foar jonge bern, dat by de baly fan de gemeente 

Ljouwert útjûn wurdt, geregeld op is. Jonge heiten en memmen binne dan nei ôfrin teloarsteld. De 

gemeente Ljouwert springt der dêrby negatyf út yn ferliking mei oare gemeenten, dus dêr moat wat 

oan dien wurde.  

Ta beslút soe de nije Taalnota periodyk hifke wurde moatte, om it jier in koart ferslach nei de 

gemeenteried en fierder neffens de ôfspraken mei it Ryk en de provinsje. Dat stiet no net yn de 

stikken.  

Koart gearfette 

Nochris koart gearfette:  

- De sichtberens fan it Frysk in struktureel plak jaan, op/yn it gemeentekantoar, yn de 

publisiteit/advertinsjes en oare plakken;  

- De ôfspraken neikomme út de wet Gebrûk Fryske taal, de oerienkomst mei it Ryk en de 

provinsje Fryslân en de rjochten fan de ynwenners fan Littenseradiel en Ljouwerteradiel 

respektearje. Dat betsjut dat ferskate saken dy’t no noch net yn de Taalnota Frysk steane, 

noch taheakke wurde moatte. Wy hawwe konstatearre dat it seker noch minimaal om 13 

punten giet;  

https://dingtiid.frl/wp-content/uploads/2016/09/20160901-brief-oan-Provinsjale-Steaten.pdf


 

- Finânsjes oplûke nei € 40.000 struktureel en minimaal 0,3 fte (leafst 1,0) amtlike kapasiteit; 

- Ek Frysktalige mailtsjes yn it Frysk beanderje, in projekt opsette hoe’t der mear nei 

ynwenners ta yn it Frysk kommunisearre wurde kin  en der op wize dat houliken en 

partnerskipsregistraasjes ek yn it Frysk ôfsluten wurde kinne;   

Oant safier ús reaksje. Wy hoopje en gean der fan út dat de gemeenteried fan Ljouwert troch 

moasjes en amendeminten it konsept-beliedsstik ferbetterje sil om der yn alle gefallen foar te 

soargjen dat der gjin achterútgong plakfine sil en it leafst fansels, neffens de yntinsjes fan de 

oerienkomst mei Ryk en provinsje, fan in ferbettering fan de situaasje.  

 

Mei freonlike groetnis,  

 

Geart Benedictus, foarsitter , 06-51198707 

Renze Valk, skriuwer, 058-2883259  


