
Beste inwoners en ondernemers van De Blesse,

De herinrichting van De Blesse gaat bijna van start! In deze 
nieuwsbrief lees je meer over de stand van zaken. Ook nodigen we je 
van harte uit voor een informatiebijeenkomst op 13 juli.

Stand van zaken
We zijn gestart met de aanbesteding; het vinden en vastleggen van een 
geschikte contractpartner voor de uitvoering van de herinrichting.
Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met kabel- en leidingbedrijven. 
In de eerste week van september starten zij met het verleggen van de eerste 
kabels en leidingen.

Voorbereidende werkzaamheden van start
De komende weken kun je de eerste medewerkers in oranje hesjes zien 
rondlopen. Zij starten dan met voorbereidende werkzaamheden zoals: 
inmeten, uitzetten van locaties voor kabels en leidingen en het plaatselijk 
weghalen van plantvakken en/of bomen.

Start herinrichting eind 2022 of begin 2023
De grote herinrichting start eind 2022 of begin 2023. Tijdens de 
voorbereidingen, maar ook tijdens de grote herinrichting houden we 
uiteraard rekening met bereikbaarheid en beperken van overlast.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Voordat de grote werkzaamheden beginnen, willen we je graag uitgebreid 
informeren over onder andere:
 • Mogelijke (tijdelijke) overlast;
 • Omleiding(en);
 • Bereikbaarheid;
 • Wat, waar, waarom en wanneer.

We nodigen je daarom van harte uit voor een informatiebijeenkomst.
Wanneer: woensdag 13 juli van 19:15 tot +/- 21:00 uur
Waar: dorpshuis ‘t Centrum (Nieuwstraat 2, De Blesse)

Samen met de partijen waarmee we samenwerken, vertellen we je dan meer 
over de plannen en planning. Uiteraard kun je dan ook vragen stellen.

Ben je erbij? Meld je dan vóór 8 juli aan via www.weststellingwerf.nl/deblesse.
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Nieuwe projectleider en 
projectassistent
Wilco Aukes is de nieuwe projectleider 
van de herinrichting van De Blesse. 
Hij neemt daarmee de werkzaamheden 
over van Robert Brouwer. 
Petra de Ruiter is projectassistent van 
de herinrichting van De Blesse. 
Voor vragen kun je contact opnemen 
met Petra. 

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.
Je kunt je via deze website ook
aanmelden voor onze digitale
nieuwsbrief.

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

Gemeente Weststellingwerf
Petra de Ruiter (projectassistent)

  deblesse@weststellingwerf.nl
  140561

Plaatselijk Belang
Erwin Bosma

  pbdeblesse.peperga@gmail.com


