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Vier Wegspotterteams ontmoeten elkaar
Op zondag 24 april 2016 zetten de Provincie Oost-Vlaanderen, Trage Wegen vzw en Regionaal Landschap ScheldeDurme alle Wegspotters in de bloemetjes. Het project ‘Wegspotters’ ging in 2014 van start en intussen zijn er 4 teams
op pad. Tijd om alle Wegspotters te bedanken en… met elkaar kennis te maken!
Wegspotters zijn vrijwilligers die minstens tweemaal per jaar een controlebezoek brengen aan hun trage weg of wegen.
Daarbij checken ze de toegankelijkheid van de wegjes. Via een speciaal ontwikkelde app bezorgen ze hun feedback
rechtstreeks aan de milieudienst van de gemeente. Die volgt de meldingen op. Momenteel zijn er Wegspotters aan de slag
in Laarne, Lebbeke, Merelbeke en Wetteren.
We geven alvast enkele redenen waarom deze mensen een dikke pluim verdienen:
• Ze leveren hun inspanningen geheel op vrijwillige basis
• Met hun inspanningen verzekeren ze het voortbestaan van de lokale trage wegen
• Ze voeren hun taken rigoureus uit
• Ze hebben een groot hart voor trage wegen, het landschap en hun gemeente
• Ze hebben heel bijzondere verhalen over ‘hun’ trage weg(en)
• Het aantal teams is tegenover vorig jaar verdubbeld: van 2 naar 4!
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 10 uur nemen schepen Alex De Smet (Laarne) en gedeputeerde Peter Hertog (provincie Oost-Vlaanderen) het woord.
Tussen 10.30 uur en 11.30 uur worden de toekomstplannen voor het Wegspottersproject toegelicht en komt een
verrassingsspreker langs. Om 11.30 uur vat het gezelschap een tragewegenwandeling (4 km) aan, die wordt afgerond met
een streekbiertje.
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Provinciale Ontmoetingsdag ‘Wegspotters’
Polyvalente zaal, Keistraat 5 in Laarne
Zondag 24 april 2016 van 9.30 uur tot 12.30 uur
Het loont beslist de moeite een groepsfoto te komen nemen om
10 uur (begin programma) of
11.30 uur (start wandeling)
- 12.30 uur (einde wandeling)

