
 

Wurkbesite Noardwest-Fryslân: Minister Bruins Slot 
ûndertekenet Sichtberensakkoart Fryske taal 

 
It Frysk is de memmetaal fan mear as 300.000 Friezen en in wichtich ûnderdiel fan de 

eigen identiteit en de kultuer. Om de sichtberens fan it Frysk te fersterkjen, hawwe 

minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes Hanke Bruins Slot en deputearre 

Sietske Poepjes hjoed op in wurkbesite oan Noardwest-Fryslân it Sichtberensakkoart 

foar de Fryske taal ûndertekene. Sa wolle it Ryk en de provinsje Fryslân derfoar soargje 

dat oerheidsynstânsjes it Frysk mear brûke om de twadde rykstaal yn de provinsje 

Fryslân sichtber te hâlden. 

Yn it akkoart is ôfpraat om de Fryske taal op ferskate wizen werom komme te litten yn de 

iepenbiere binnen- en bûtenromten yn Fryslân. Sa sil yn de Ryksgebouwen yn de provinsje de 

beweiwizering twatalich wurde: yn it Nederlânsk en yn it Frysk. Ek wurde de Ryksgebouwen mei 

mear Fryske keunst ferrike, om't mei keunst ek de sichtberens fan de taal fergrutte wurde kin. 

Fierder sil by de Rykswegen yn Fryslân in proef draaie mei tydlike ekstra buorden, neist de 

Nederlânske buorden sil ek in boerd yn de Fryske taal pleatst wurde.  

 

Minister Bruins Slot: “De taal dy’t it tichtst by dy stiet is faak de taal fan dyn hert en fan dyn 

libben. Foar fierwei it grutste part fan de Friezen is dat it Frysk. Mei de aksjes en ôfspraken út it 

Sichtberensakkoart krijt de Fryske taal in mear sichtber plak ûnder oare yn Ryksgebouwen en by 

Fryske wegen lâns, mar ek yn de kommunikaasje fan oerheidsorganen.” 

 

It Sichtberensakkoart folget út in moasje fan de Twadde Keamer dêr't yn frege waard om de 

sichtberens fan de Fryske taal yn Fryslân te befoarderjen en is in oanfolling op de 

Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023.  

 

Neist it ûndertekenjen fan it akkoart wie op de wurkbesite ek omtinken foar in Regio Deal yn 

Noardwest-Fryslân. Fierder gie de minister oan de hân fan it foarbyld Natuer mei de Mienskip yn 

petear oer demokratyske partisipaasje yn Fryslân. Ta beslút prate se mei jongeren fan Tienskip, 

dy't harren leeftiidsgenoaten op in leechdrompelige wize yn 'e kunde komme litte mei de lokale 

polityk, en partisipaasje by jongerein stimulearje.  

 

 
 
 

 
 

 
 


