
 

 

 

Vastgestelde besluiten college B&W van 1 november 2022 

  

1.1 

 

60 km/h zone Steenwijkerweg buiten bebouwde kom van De Blesse) en Markeweg tot 

aan de gemeentegrens 

Het college van burgemeester en wethouders heeft, in afstemming met de plaatselijke 

belangen De Blesse en Blesdijke, verkeersmaatregelen genomen voor de Markeweg en 

Steenwijkerweg. De maatregelen zijn onderdeel van de herinrichting van De Blesse om het 

dorp verkeersveiliger te maken. De maximale snelheid op de Steenwijkerweg tussen De 

Blesse en Willemsoord wordt verlaagd van 80 km/u naar 60 km/u. Er worden hier 

voorrangskruispunten ingesteld zodat het verkeer op de Steenwijkerweg voorrang blijft 

houden. De maximale snelheid van 60 km/u geldt ook voor de Markeweg tussen De Blesse 

en Blesdijke en vanaf Blesdijke tot aan de gemeentegrens met Steenwijkerland. In 

Steenwijkerland geldt op beide aansluitende wegen al een maximum snelheid van 60 km/u. 

Ook wordt de maximaal toegestane snelheid op de Steenwijkerweg vanaf Wolvega tussen 

100 en 200 meter voor de komgrens van De Blesse verlaagd naar 60 km/u. Hierdoor is er 

een betere overgang van de snelheid waarmee het verkeer de bebouwde kom inrijdt: van 

80 km/u naar 60 km/u naar 30 km per/uur. 

 

Besluit: 

a. op de Steenwijkerweg tussen de gemeentegrens met Steenwijkerland en de bebouwde 

kom van De Blesse (zuidzijde) een 60 km/h zone in te stellen; 

b. op de Steenwijkerweg tussen de gemeentegrens met Steenwijkerland en de bebouwde 

kom van De Blesse de status voorrangsweg op te heffen en de kruispunten vorm te geven 

als voorrangskruispunt; 

c. op de Steenwijkerweg ten noorden van De Blesse op 100 – 200 meter ten noorden van 

de komgrens De Blesse een maximum snelheid in te stellen van 60 km/uur; 

d. op de Markeweg tussen de bebouwde komgrenzen van De Blesse en Blesdijke en vanaf 

Blesdijke tot aan de gemeentegrens met Steenwijkerland een 60 km/h zone in te stellen. 

 

1.2 

 

Verordening Hart voor de Jeugd 2023 

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen de verordening Hart voor 

de Jeugd 2023 Weststellingwerf vast te stellen. De verordening komt in de plaats voor de 

huidige verordening. De gemeenteraad is verplicht om een verordening vast te stellen 

waarin regels zijn opgenomen over de uitvoering van de Jeugdwet. De reden om een 

nieuwe verordening vast te stellen is het nieuwe inkoopcontract voor specialistische 

jeugdhulp. De verordening is hierdoor aangepast, onder andere op de punten 

begripsbepaling en vormen van ondersteuning. Ook de regels over het persoonsgebonden 

budget zijn aangepast en geactualiseerd. 

 

Besluit: 

a. De raad voor te stellen: 

1. De verordening Hart voor Jeugd 2023 Weststellingwerf vast te stellen. 

 

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 1 november 2022 

de secretaris, de burgemeester, 

   


