
Herinrichting Steenwijkerweg e.o. De Blesse

In maart ontving je van de gemeente Weststellingwerf een nieuwbrief over 
de voortgang van het project Herinrichting Steenwijkerweg e.o. De Blesse. 
In deze gezamenlijke nieuwsbrief informeert het Plaatselijk Belang en de 
werkgroep Herinrichting Steenwijkerweg jou over de voortgang van het 
project.

Door het coronavirus kon de informatiebijeenkomst in mei niet doorgaan. 
Wij hebben in de tussentijd niet stilgezeten. De gemeente heeft ons plan 
voor de herinrichting uitgewerkt in een ontwerp. Met het nieuwe ontwerp 
willen we de snelheid verlagen, zodat het dorp veiliger wordt voor fietsers 
en voetgangers. Ook willen we dat de Steenwijkerweg, Spoorlaan en 
Markeweg een dorpsere uitstraling krijgen.

Plaatselijk Belang en de werkgroep willen dit ontwerp graag aan 
jou presenteren. Door het coronavirus kunnen we geen fysieke 
bijeenkomst organiseren. Daarom nodigen we jou uit voor een online 
informatiebijeenkomst op woensdagavond 16 december 2020.

Uitnodiging

online informatiebijeenkomst 

Woensdag 16 december 2020

19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur

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 bijeenkomst is verplicht. 
Aanmelden kan tot en met 14 december 2020.
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Nieuwsbriefherinrichting van de blesse: 
               samenwerken en doen!
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Erwin Bosma
Plaatselijk Belang en werkgroep 
Herinrichting Steenwijkerweg

“Wij zijn als Plaatselijk Belang 

en werkgroep Herinrichting 

Steenwijkerweg betrokken bij de 

uitwerking van het ontwerp. 

In 2008 heeft het dorp een eigen 

ontwerp gepresenteerd. 

Dit ontwerp laat goed zien wat 

het dorp graag wil. De gemeente 

heeft dit gebruikt voor het 

nieuwe ontwerp. De schetsen 

voor dit nieuwe ontwerp hebben 

we in een eerdere fase al gezien. 

Dat gaf ons alle vertrouwen in 

de verdere uitwerking van het 

ontwerp.’’



Praat mee!

Laat weten wat jij van het ontwerp vindt
We presenteren het ontwerp op 16 december. Tijdens deze online 
bijeenkomst kun je reageren op het ontwerp. We begrijpen 
dat je het ontwerp na de presentatie nog eens wilt bekijken en 
opmerkingen hebt. Je kunt vanaf 17 december 2020 tot en met  
3 januari 2021 via www.weststellingwerf.praatmee.nl/deblesse
het ontwerp bekijken en laten weten wat jij van het ontwerp vindt. 
Dit kan ook als je niet aanwezig bent bij de online bijeenkomst.

Vragen?
Heb je vragen over het ontwerp of lukt het je niet om via 
www.weststellingwerf.praatmee.nl/deblesse te reageren op het 
ontwerp? Neem dan contact op met Erwin Bosma van het Plaatselijk 
Belang via pbdeblesse.peperga@gmail.com.

Vervolg
We hopen dat je net zo enthousiast over het ontwerp bent als wij. 
Het is voor het gemeentebestuur namelijk erg belangrijk dat we 
als dorp achter de plannen staan. Als we dat als dorp gezamenlijk 
kunnen laten zien dan wil het college voorstellen om ook het geld 
voor de herinrichting beschikbaar te stellen. De gemeenteraad 
neemt hier uiteindelijk een besluit over.

Blijf op de hoogte
Met de gezamenlijke nieuwsbrieven 
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


