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Gezocht in Zele:

wandelaars met hart voor trage wegen
Als eerste stap naar een tragewegenplan voor het gebied ten
oosten van de N47 in Zele, gaat het gemeentebestuur samen met
de Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap ScheldeDurme op zoek naar padvinders. Zij gaan na in welke toestand
de trage wegen zich in dit deelgebied bevinden.

Deze evaluatieavond is een
organisatie van deze partners:

“Volgens de Atlas der Buurtwegen liggen er ruim
50 trage wegen in dit deelgebied”, weet Katrijn
Loosveldt van Regionaal Landschap ScheldeDurme. “Hoe zijn die trage wegen er vandaag aan
toe? Welke wegjes zijn nog toegankelijk? Waar
dringt onderhoud of herstel zich op? Een team
van padvinders zal dit voorjaar op zoek gaan naar
antwoorden op deze vragen. Het is een uitgelezen kans om allerlei
ongekende wegeltjes en paden in jouw buurt te ontdekken.”
Tijdens de infoavond op donderdag 10 maart 2016 in het
gemeentehuis, Markt 50 in Zele, kom je alles te weten over deze
bijzondere opdracht. Om 19.45 uur zal Katrijn Loosveldt (Regionaal
Landschap Schelde-Durme) in de vergaderzaal van de technische
dienst vertellen hoe wandelliefhebbers het tragewegennetwerk ten
oosten van de N47 in Zele kunnen helpen verbeteren. Het westelijke
deel werd enkele jaren geleden al opgefrist.

Omdat trage wegen uitnodigen
om het landschap op een
ontspannen én veilige manier
te beleven, liggen ze Regionaal
Landschap Schelde-Durme
na aan het hart. Naast andere
projecten rond landschap, natuur,
educatie en recreatie begeleidt
deze vereniging alle aangesloten
gemeenten bij het opknappen van
tragewegennetwerken.

Info: Katrijn Loosveldt, 052 33 89 14, katrijn@rlsd.be of www.rlsd.be

Praktisch
Waar?
Gemeentehuis (vergaderzaal van de technische dienst),
Markt 50 in Zele
Wanneer? Op donderdag 10 maart 2016 om 19.45 uur
Wie? Iedereen die graag wandelt / op ontdekking gaat
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