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Beste heer of mevrouw,        
 
De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden om de Lycklamaweg anders in te richten. Als 
aanwonende van de Lycklamaweg is uw mening daarbij heel belangrijk! Hoe kunnen we de weg 
leefbaarder, groener en prettiger voor fietsers, voetgangers en bewoners maken? Wat vindt u 
bijvoorbeeld positief of juist negatief aan de situatie op dit moment? Wat zou u graag zo willen houden 
of juist anders willen zien? Alle opmerkingen en ideeën horen wij graag!  
 
Online vragenlijst 
Daarom nodigen we u uit om online een vragenlijst in te vullen. Waarom online? Door de maatregelen 
rondom het coronavirus kunnen we u helaas niet uitnodigen voor een bijeenkomst om naar uw ideeën 
en wensen te luisteren. Omdat uw mening over de Lycklamaweg erg belangrijk voor ons is, vragen we 
u online een vragen- en wensenlijst in te vullen op www.weststellingwerf.nl/lycklamaweg vóór vrijdag 
10 juli. U kunt de onderstaande QR-code ook scannen met uw mobiele telefoon of tablet om naar de 
vragenlijst te gaan. 
 

 
Het invullen van de vragenlijst duurt maar een paar minuten. Het 
onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Weststellingwerf 
uitgevoerd door adviesbureau Goudappel Coffeng. U kunt de 
vragenlijst anoniem invullen en de antwoorden worden vertrouwelijk 
behandeld.  
 
Kunt u de online vragenlijst niet invullen of wilt u nog iets kwijt over de 
Lycklamaweg wat niet in de vragenlijst staat? Dan kunt u contact 
opnemen met Oscar Verbree, beleidsmedewerker ruimtelijke 
ontwikkeling, via het e-mailadres o.verbree@weststellingwerf.nl of via 
het telefoonnummer 0561 691282. 
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Herinrichtingsplan 
Uw ideeën en wensen gebruiken we bij het opstellen van het herinrichtingsplan voor de Lycklamaweg. 
Na de zomer willen we dit plan met u bespreken en aanpassen als dat nodig is. Hierover ontvangt u 
tegen die tijd meer informatie. Of en hoe het plan uiteindelijk wordt uitgevoerd, hangt onder andere af 
van de kosten en hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. De gemeenteraad beslist hierover. 
 
Klankbordgroep 
Wilt u graag verder meedenken over het herinrichtingsplan voor de Lycklamaweg? Dan kunt u zich 
aanmelden voor de klankbordgroep bij Oscar Verbree, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, 
tel.: 0561 691281. De klankbordgroep is een kleine groep mensen die namens alle aan- en 
omwonenden verder meedenkt. Er is een beperkt aantal plekken in de klankbordgroep. U hoort na uw 
aanmelding of u een plek in de groep krijgt. Aanmelding is dus geen garantie voor deelname aan deze 
klankbordgroep.  
 
Ook als u niet deelneemt aan de klankbordgroep wordt u als aanwonende van de Lycklamaweg op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen door een brief. 
 
Alvast bedankt voor uw tijd. We ontvangen graag uw reactie op onze vragenlijst! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
R. de Jong 
Afdelingshoofd Ruimte 
 
 
 

 


