
Herinrichting Steenwijkerweg e.o. De Blesse

Wij zijn vorig jaar november begonnen met de herinrichting van de 
Steenwijkerweg, de Spoorlaan en de Markeweg in De Blesse. Wij willen 
deze wegen veiliger maken en een dorpsere uitstraling geven. Er komt veel 
verkeer langs met een te hoge snelheid. Dit geldt ook voor de Spoorlaan en 
Markeweg.

Je leest nu onze eerste nieuwsbrief, maar dat betekent niet dat wij sinds 
november 2019 hebben stilgezeten. Integendeel. Wij zijn toen met een 
groep inwoners van De Blesse begonnen met het vaststellen van de 
uitgangspunten voor een ontwerp voor de herinrichting. Projectleider 
Robert Brouwer heeft namens de gemeente nauw contact met het 
Plaatselijk Belang en de werkgroep Herinrichting Steenwijkerweg uit 
het dorp. 

Het dorp heeft in 2008 een eigen ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp 
laat duidelijk zien wat het dorp graag wil. Het is richtinggevend voor het 
ontwerp wat nu gemaakt gaat worden. Wij hebben de ideeën uit het 
ontwerp van 2008 als uitgangspunt genomen voor het voorlopig ontwerp. 
Hierbij houden wij rekening met de huidige wet- en regelgeving, 
bijvoorbeeld op het gebied van verkeerstechniek.

nummer 1, februari 2020

Nieuwsbrief

NieuwsbriefHERINRICHTING VAN DE BLESSE: 
               SAMENWERKEN EN DOEN!

Nummer 1, maart 2020

Jack Jongebloed
wethouder

“Wij hebben in ons 
college programma beloofd werk 
te maken van de herinrichting 
van de Steenwijkerweg e.o. in 
De Blesse. Daarmee vervullen 
wij een lang gekoesterde wens 
van het dorp waarbij wij het 
belangrijk vinden dat we de 
herinrichting samen met jou 
vormgeven. Plaatselijk Belang 
en de werkgroep Herinrichting 
Steenwijkerweg denken 
en beslissen dus mee in het 
ontwerpproces onder het motto: 
Samenwerken en Doen! Door de 
goede samenwerking vertrouw 
ik er op dat we straks met elkaar 
het ontwerp omarmen en we in 
2021 daadwerkelijk de uitvoering 
starten.”



Informatie

Graag informeren wij je over het voorlopig ontwerp
Wij hebben onze eerste schetsen en bouwstenen voor de verdere 
uitwerking van het voorlopig ontwerp op 5 februari jl. aan het 
Plaatselijk Belang en de werkgroep gepresenteerd. Zowel het 
Plaatselijk belang als de werkgroep waren eensgezind tevreden over 
deze schetsen. Zij hebben ‘groen licht’ gegeven om de schetsen uit 
te werken tot een voorlopig ontwerp. De werkgroep ziet veel terug 
uit het ontwerp van 2008. 

Daarnaast gebruiken we het project om als gemeente ervaring op 
te doen met duurzaamheidsaspecten in uitvoeringsprojecten. 
We passen deze duurzaamheidsaspecten ook toe in het ontwerp.

Vervolg project

Wij willen het eerste ontwerp van de herinrichting graag aan 
jou presenteren tijdens een informatiebijeenkomst. Door het 
Coronavirus is het helaas niet mogelijk om dit op korte termijn te 
doen. We weten nog niet wanneer dit wel kan. Op 15 april geven 
we een update over het vervolg van het project via de website 
weststellingwerf.nl/deblesse. We weten dan of grote bijeenkomsten 
wel of niet door kunnen gaan. Als grote bijeenkomsten door 
kunnen gaan, plannen we de informatiebijeenkomst. Je ontvangt 
de uitnodiging hiervan dan per post. Wij hopen op je begrip voor de 
vertraging door het Coronavirus.

Communicatie
Met de nieuwsbrieven en via 
weststellingwerf.nl/deblesse 
houden wij je op de hoogte van 
de voortgang van het project.

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

Projectleider Robert Brouwer
E-mail: r.brouwer@weststellingwerf.nl 
Telefoon: 06-12 45 30 01

Voorzitter van het Plaatselijk Belang 
Erwin Bosma
pbdeblesse.peperga@gmail.com

weststellingwerf.nl/deblesse


