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Trage wegen, wat vind jij ervan?
Welke trage wegen in Buggenhout zijn belangrijk om te
herstellen? Die vraag staat centraal op de infoavond die het
gemeentebestuur van Buggenhout en partners Regionaal
Landschap Schelde-Durme en de provincie Oost-Vlaanderen
organiseren op dinsdag 22 maart 2016.
De infoavond start om 20 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis (2de verdieping), Nieuwstraat 2 in Buggenhout. Alle
trageweggebruikers zoals wandelaars, fietsers, ruiters en landbouwers
zijn van harte welkom en ontvangen die avond een evaluatiekaart.
Die bevat alle trage wegen in Buggenhout. Het zijn er meer dan
220!
Ontdek 200 wandelwegjes
“Dit is dan ook een ideale gelegenheid om nieuwe wegjes te
ontdekken”, benadrukt Katrijn Loosveldt, medewerker trage wegen
van Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). “De voorbije
weken gingen vrijwilligers op pad om na te gaan in welke staat
de oorspronkelijke trage wegen nu verkeren. Met deze infoavond
willen we graag te weten komen welke wegjes ook vandaag nog
nut hebben. Om zich veilig naar het werk of de school te begeven,
bijvoorbeeld. Het is dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen
hun stem laten horen.”

Deze infoavond is een organisatie
van deze partners:

Evalueren op eigen tempo
Katrijn Loosveldt (RLSD) legt uit hoe jij mee de basis kan leggen
voor het herstelplan van de trage wegen in Buggenhout: “Wie de
infoavond bijwoont krijgt een evaluatiekaart mee naar huis. Daarna
kan je op eigen tempo zoveel wegjes bewandelen als je zelf wilt.
Noteer jouw bevindingen en dien ze bij ons in. Wij bundelen alle
ideeën en suggesties. Zo bepaal jij mee welke trage wegen hersteld
of opengesteld worden.”

Praktisch
Waar? raadzaal van het gemeentehuis, Nieuwstraat 2 in Buggenhout
Wanneer? op dinsdag 22 maart 2016 om 20 uur
Wie? wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwers, buurtbewoners,
liefhebbers van trage wegen en alle andere geïnteresseerden
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