
Herinrichting De Blesse gaat door!

In februari stemde het college van burgemeester en wethouders in met 
het voorlopig ontwerp van de herinrichting Steenwijkerweg e.o. De 
Blesse. De gemeenteraad is ook positief over de plannen en stelt 3,5 
miljoen beschikbaar voor de uitvoering. Dit besluit nam de gemeenteraad 
tijdens de algemene raadsvergadering op 29 maart. Dat betekent dat de 
herinrichting door gaat! In deze nieuwsbrief informeren we je over de 
vervolgstappen.

Het voorlopig ontwerp is opgesteld door, voor en met het dorp. Het 
Plaatselijk Belang en de werkgroep Herinrichting Steenwijkerweg waren 
als dorpsvertegenwoordigers nauw betrokken bij het maken van de 
plannen. Gemeente Weststellingwerf neemt de verdere voorbereiding en 
de uitvoering van het project op zich. Inwoners en ondernemers van De 
Blesse, het Plaatselijk Belang en de werkgroep betrekken we hier natuurlijk 
bij en blijven we via deze nieuwsbrief en de projectwebsite op de hoogte 
houden.
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Plaatselijk Belang en werkgroep 
Herinrichting Steenwijkerweg

“Eind vorig jaar hebben we 

het plan  voor de herinrichting 

gepresenteerd tijdens een 

online bijeenkomst. Dit leverde 

veel reacties op, overwegend 

positief. Het voorlopig ontwerp 

is op basis van deze reacties 

aangepast. Hierdoor is er een 

mooi en gedragen plan vanuit het 

dorp ontstaan. We zijn erg blij 

dat het college van B&W en de 

gemeenteraad hebben ingestemd 

met het voorlopig ontwerp. 

De Blesse krijgt een nieuwe 

uitstraling en wordt eindelijk 

verkeersveilig gemaakt!”



Vervolgstappen 

Defi nitief ontwerp
Gemeente Weststellingwerf werkt het voorlopig ontwerp uit naar 
een defi nitief ontwerp. Rond de zomer willen we het defi nitief 
ontwerp aan het dorp presenteren. Je ontvangt hiervoor per post een 
uitnodiging.  

Aannemer uitvoering herinrichting
Voor de uitvoering van de werkzaamheden gaat de gemeente op 
zoek naar een aannemer. Hiervoor worden contractstukken opgesteld. 
Dit gebeurt na de zomer, als het defi nitief ontwerp klaar is. In de 
contractstukken staan afspraken tussen de gemeente en de aannemer. 
Eind dit jaar wordt het contract met een aannemer vastgelegd. Begin 
2022 start de uitvoering van de herinrichting.

Kabels en leidingen
In eerdere berichtgeving gaven we aan dat er werkzaamheden aan 
kabels en leidingen moeten plaatsvinden voordat de uitvoering van 
de herinrichting kan beginnen. Sommige kabels en leidingen moeten 
worden verlegd, maar veel kabels en leidingen moeten worden 
vernieuwd. Dit zijn kabels en leidingen van onder andere Alliander 
(gas) en Vitens (water). Gemeente Weststellingwerf heeft hierover 
contact gehad met de kabel- en leidingbedrijven. Uit dit overleg is 
gebleven dat de kabel- en leidingwerkzaamheden pas in het voorjaar 
van 2022 kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat het verleggen en het 
vernieuwen van de kabels en leidingen tegelijk met de uitvoering van 
de herinrichting plaatsvindt.

Blijf op de hoogte
Met deze gezamenlijke nieuws-
brieven en via weststellingwerf.
nl/deblesse houden wij je op 
de hoogte van de voortgang 
van het project. Houd ook de 
Facebookpagina van het 
Plaatselijk Belang in de gaten.

   Plaatselijk Belang 
 De Blesse - Peperga

Contact
Voor vragen en opmerkingen 
over het project kun je contact 
opnemen met: 

Plaatselijk Belang
Erwin Bosma
pbdeblesse.peperga@gmail.com

Gemeente Weststellingwerf
Robert Brouwer (projectleider)
r.brouwer@weststellingwerf.nl
06 12 45 30 01

weststellingwerf.nl/deblesse


