
Beste inwoners en ondernemers van De Blesse,

De herinrichting van De Blesse loopt vertraging op. In deze nieuwsbrief informeren we jou 
daarover.

Tijdens de werkzaamheden in fase 1 bleek dat de bodem plaatselijk vervuild is. Ook troffen we onbekende 
kabels en leidingen aan. Deze onvoorziene uitdagingen zijn inmiddels opgelost. Daarnaast bleek dat we het 
vrijkomende zand niet kunnen hergebruiken. Daarom moet het afgevoerd en nieuw aangevoerd worden. 
Deze werkwijze kost meer tijd. 
In de digitale nieuwsbrief van 24 februari schreven we dat dit vooralsnog geen invloed heeft op de 
einddatum van de totale herinrichting. We hebben samen met aannemer Roelofs opnieuw naar de 
aangepaste werkwijze en bijhorende planning gekeken. Helaas blijkt dat het niet haalbaar is om alle 
werkzaamheden voor de bouwvak gereed te hebben.

Planning en fasering wijzigt
De werkzaamheden aan en de afsluiting van de Steenwijkerweg zorgen voor de meeste overlast. We willen 
graag dat deze weg zo snel mogelijk weer open kan, zodat het doorgaande verkeer weer kan doorrijden en 
er geen lange omleidingsroutes zijn. Ook is het belangrijk voor de bereikbaarheid van bedrijven. Daarom 
hebben we besloten de Steenwijkerweg eerst gereed te maken. 
We doen er alles aan om de Steenwijkerweg voor de bouwvak klaar te hebben. Voor de korte termijn zetten 
we in om fase 1 en 2 zo snel mogelijk open te krijgen, zodat je de kortste route naar Wolvega weer kan 
gebruiken. De werkzaamheden zouden per fase afzonderlijk worden uitgevoerd. In de nieuwe planning 
overlappen de fasen elkaar. Hierdoor zijn de werkvakken groter en kunnen we sneller door.

Voordat de werkzaamheden bij jou voor de deur beginnen, word je door 
Roelofs geïnformeerd over onder andere de bereikbaarheid. Deze week 
ontvangen de aanwonenden en bedrijven van fase 2 en 4 hierover een brief.

Fase 3 (Spoorlaan) en fase 6 (Markeweg) worden na de bouwvak uitgevoerd.
Als het mogelijk is, worden de werkzaamheden eerder uitgevoerd.  
We houden je hiervan op de hoogte via deze nieuwsbrief.
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Nieuwe planning

Inloopbijeenkomst
We begrijpen dat dit erg vervelend is en dat je vragen hebt. 
Daarom organiseren we op dinsdag 28 maart een inloopbijeenkomst. 
Er wordt tijdens deze bijeenkomst geen presentatie gehouden. 
Je kunt tussen 16.00 en 19.00 uur vrij inlopen en je vragen stellen. 

Datum: dinsdag 28 maart, 16.00 – 19.00 uur

Locatie: dorpshuis ’t Centrum (Nieuwstraat 2, De Blesse)

Ook kun je elke dinsdag van 15.00 – 16.00 uur met vragen terecht bij het 
inloopspreekuur van Roelofs in de kantoorunit ter hoogte van Spoorlaan 27.

weststellingwerf.nl/deblesse

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

 
 
 

FASE     23-01-23 t/m 25-04-23 

FASE    27-03-23 t/m 09-05-23 

FASE    27-03-23 t/m 12-06-23 

FASE     24-05-23 t/m 03-08-23 

FASE    24-05-23 t/m 03-08-23  

FASE    uitvoering na de bouwvak*  

FASE     uitvoering na de bouwvak* 

* eerder uitvoeren indien mogelijk 

*

*


