
Defi nitief ontwerp herinrichting De Blesse 
In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat de herinrichting van De 
Blesse defi nitief doorgaat. Daarom werkt de gemeente Weststellingwerf op 
dit moment het voorlopig ontwerp uit naar een defi nitief ontwerp. Daarbij 
moeten er keuzes gemaakt worden voor de beplanting, lantaarnpalen 
en het straatmeubilair. We willen jou als inwoner van De Blesse zoveel 
mogelijk betrekken bij de herinrichting. Daarom zijn we benieuwd 
naar jouw mening: welke kleuren moet de onderbeplanting van de 
bermen krijgen? Welke lantaarnpalen vind jij het mooist? En wat voor 
straatmeubilair zie je graag in De Blesse staan?

Geef jouw voorkeuren door!
Via www.weststellingwerf.nl/voorkeuren-deblesse kun je jouw 
voorkeuren doorgeven. Je krijgt op deze website verschillende soorten 
onderbeplanting, lantaarnpalen en straatmeubilair te zien waar je op kunt 
stemmen. Je kunt tot en met zondag 20 juni jouw voorkeuren doorgeven. 
Je mag per adres één keer jouw voorkeuren doorgeven.

De onderbeplanting, de lantaarnpaal en het straatmeubilair met de meeste 
voorkeursstemmen worden meegenomen in het defi nitief ontwerp van de 
herinrichting. Tijdens de online bijeenkomst op 30 juni maken we bekend 
waar de meeste voorkeursstemmen naar uit gaan.

Uitnodiging

online informatiebijeenkomst 
Woensdag 30 juni 2021

19.30 uur tot 21.00 uur

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we het defi nitief ontwerp en de 
planning. Ook vertellen we je dan meer over de kabels en leidingen die 
voor de herinrichting verlegd moeten worden.

Meld je aan via www.weststellingwerf.nl/bijeenkomst-deblesse. 
Je ontvangt uiterlijk één dag van tevoren per mail een link om aan de 
online bijeenkomst te kunnen deelnemen. 

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan tot en met 29 juni en is verplicht.
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Blijf op de hoogte
Met deze nieuwsbrief en via 
www.weststellingwerf.nl/deblesse
houden we je op de hoogte van 
de voortgang van de herinrichting. 
Houd ook de Facebookpagina van 
het Plaatselijk Belang in de gaten 
voor meer informatie.

   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


