
i.s.m.



INLEIDING 

PILOOTPROJECTEN 

WEGSPOTTERS 

MOBIMELDER, het digitaal meldingssysteem

DE MODULE WEGSPOTTERS in de praktijk 

1. Voorbereidende fase

Projectgebied afbakenen  

& toegankelijke trage wegen selecteren

Informeren van de inwoners

2. Het startmoment

3. Wegspotters in actie

4. Gemeente

Meldingen screenen, verwerken en oplossen

Actualiseren basiskaart trage wegen

Opvolgen team Wegspotters

5. Ondersteunende partner

6. Provinciale ontmoetingsdag

VOORDELEN van Module Wegspotters voor jouw gemeente

1

2

3

4

5

6

P3

P4

P8

P9

P11

P11

P11

P11

P14

P15

P19

P20

P20

P21

P21

P22

P23

P23



In amper zeven jaar tijd is de im-
pact van het tragewegenbeleid 
van de Provincie Oost-Vlaanderen 
sterk toegenomen. Sinds de start 
van de ondersteuningsmodule 
‘opmaak tragewegenplan’ in 2008 
en de invoering van een tweede 
module ‘uitvoering tragewegen-
plan’ in 2011 werden al tientallen 
tragewegenprojecten opgestart in 
verschillende steden en gemeen-
ten. Voor de trajectbegeleiding 
van deze modules werkt de Pro-
vincie nauw samen met de onder-
steunende partners Trage Wegen 
vzw en de drie Regionale Land-
schappen (Meetjesland, Schel  - 
de-Durme en Vlaamse Arden-
nen).

Bovenvermelde provinciale on
der steuning heeft als doel om op 
een systematische, integrale en 
kwalitatieve manier het lokaal 
tragewegenbeleid vorm te geven.
Desondanks wordt vastgesteld 
dat dit ondersteuningsaanbod 
niet altijd volstaat om de ver-
hoopte dynamiek in een stad of 

gemeente te genereren of te be-
stendigen. 

Eén van de struikelblokken is het 
gebrek aan actieve participatie bij 
de inwoners. Daarom werkte de 
Provincie een nieuwe module uit 
om de actieve betrokkenheid van 
lokale actoren, ook na de opmaak 
en uitvoering van tragewegen-
plannen, voort te zetten. De nieu-
we module Wegspotters bestaat 
erin dat vrijwilligers de toestand 
van de toegankelijke trage wegen 
controleren en knelpunten zoals 
zwerfvuil en overhangende tak-
ken doorgeven aan de gemeente. 
Dat gebeurt via het digitaal mel-
dingssysteem MobiMelder. De 
gemeente op haar beurt gebruikt 
MobiMelder om de wegspotters te 
verwittigen wanneer het knelpunt 
in behandeling/opgelost is.

Met dit draaiboek (opgemaakt in 
december 2016) wil de Provin
cie steden en gemeenten op weg 
helpen bij de uitrol van de module 
Wegspotters.

Inleiding
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PILOOTPROJECT
in Lebbeke, Laarne, Merelbeke, Wetteren
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Het thema trage wegen leeft in de 
gemeente Laarne. Dat uit zich op 
verschillende vlakken.
In samenwerking met Regio-
naal Landschap Schelde-Durme 
werd het tragewegennetwerk in 3 
jaar tijd gebiedsdekkend in kaart  
gebracht (2009-2011), verschil-
lende trage wegen werden op-
nieuw toegankelijk gemaakt en op 
initiatief van de gemeente wordt 
jaarlijks een tragewegenwande-
ling georganiseerd. 
Het Regionaal Landschap en 
Laarne werkten ook samen aan 
een bebordingsplan trage wegen. 
Voor de uitvoering van haar trage-
wegenbeleid kan Laarne rekenen 
op de financiële steun van de Pro-
vincie Oost-Vlaanderen. 
Het pro ject Wegspotters is de kers 
op de taart: 41 vrijwilligers zetten 
zich in voor een goed toegankelijk 

tragewegennetwerk. Of zoals het 
spreekwoord zegt: “Vele handen 
maken licht werk.”

Pilootproject 
Wegspotters Laarne in cijfers

• aantal wegspotters: 41
• aantal km trage wegen: 44,6 

km
• aantal gemelde knelpunten in 

1ste + 2de proefjaar: 132 + 76
• aantal trage wegen die gemeld 

werden als ‘in orde’ in 1ste + 
2de proefjaar: 38 + 50

• geschatte tijdsinvestering van 
gemeentelijk ambtenaar voor 
opvolging meldingen: ca. 0,5 
uur per week

Contactpersoon
Veerle Gevaert, 09 36 54 618
of milieu@laarne.be

De module Wegspotters werd uitgetest en op punt gezet in samen-
werking met twee ondersteunende partners (Trage Wegen vzw en 
Regionaal Landschap Schelde-Durme) en vier Oost-Vlaamse piloot-
gemeenten: Lebbeke, Laarne, Merelbeke en Wetteren. De keuze voor 
deze vier gemeenten kwam er niet toevallig. Elk van deze gemeenten 
levert al vele jaren ‘baanbrekend’ werk op het vlak van inventarisatie, 
herstel en onderhoud van trage wegen.

LAARNE
begeleid door Regionaal Landschap Schelde-Durme 
vanaf april 2014



De gemeente Lebbeke heeft de 
voorbije jaren hard gewerkt aan 
haar tragewegenbeleid. Alle trage 
wegen zijn intussen geïnventa-
riseerd. Voor de opmaak van de 
tragewegenplannen deed de ge-
meente een beroep op de exper-
tise van Trage Wegen vzw en het 
subsidiëringskader van de Pro-
vincie Oost-Vlaanderen. Lebbeke 
liet er geen gras over groeien:  
zodra de plannen waren 
goedgekeurd, werd gestart met 
de uitvoering ervan op het ter-
rein. Ondertussen zijn er in Hei-
lig-Kruis, Heizijde, Wieze en Den-
derbelle al heel wat trage wegen 
opgewaardeerd en heropend. 

Ook in de toekomst wil de ge-
meente deze plannen verder ver-
talen naar de praktijk. Het belang 
van trage wegen wordt er jaar lijks 
onder de aandacht ge bracht door 
deel te nemen aan de Dag van de 

Trage Weg. Met het project Weg-
spotters kunnen inwoners en de 
gemeente ook de komende jaren 
de handen in elkaar slaan voor 
een effectief tragewegenbeleid.

Pilootproject 
Wegspotters Lebbeke in cijfers

• aantal wegspotters: 22
• aantal km trage wegen:  

54,2 km
• aantal gemelde knelpunten in 

1ste + 2de proefjaar: 140 + 36
• aantal trage wegen die gemeld 

werden als ‘in orde’ in 1ste + 
2de proefjaar: 15 + 3

• geschatte tijdsinvestering van 
gemeentelijk ambtenaar, 
opvolging meldingen:  
2 uur per week

Contactpersoon
Nathalie Willems, 052 46 82 47
of nathalie.willems@lebbeke.be

LEBBEKE
begeleid door Trage Wegen vzw 
vanaf april 2014

LAARNE 2016
PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG WEGSPOTTERS
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MERELBEKE
begeleid door Trage Wegen vzw 
vanaf april 2015

Met het tragewegenproject ‘Geef de baan een naam’ 
werkten de gemeente Merelbeke en Trage Wegen 
vzw samen om alle trage wegen een naam te geven. 
De medewerking van lokale tragewegenlief hebbers 
was hierbij cruciaal en resulteerde in de plaatsing  
van naambordjes. 

Momenteel werkt de gemeente Merelbeke, 
onder begeleiding van Trage Wegen vzw en met 
subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen, aan 
een gebiedsdekkend herstelplan voor haar trage 
wegen en voert ze gelijktijdig ook al een aantal 
terreinrealisaties uit. De gemeente is intussen de 
trotse beheerder van ruim 70 km trage wegen.

“Sinds de opstart van het project Wegspotters lig-
gen de trage wegen in Merelbeke er duidelijk beter 
bij”, aldus één van de 43 wegspotters. “Een dikke 
proficiat aan de gemeente voor haar tragewegen-
inspanningen!” vult een andere wegspotter aan.

Pilootproject Wegspotters Merelbeke in cijfers

• aantal wegspotters: 43
• aantal km trage wegen: 71,5 km
• aantal gemelde knelpunten tijdens 2de 

proefjaar: 346
• aantal trage wegen die gemeld werden als ‘in 

orde’ in 2de proefjaar: 195
• geschatte tijdsinvestering van gemeentelijk 

ambtenaar voor opvolging meldingen: ca. 2 à 3 
uur per week

Contactpersoon
Jean-Paul Becu, 09 210 32 12
of jean-paul.becu@merelbeke.gov.be

6
© RLSD



WETTEREN
begeleid door Regionaal Landschap 
Schelde-Durme vanaf april 2015

De gemeente Wetteren is een pionier in Oost-
Vlaanderen op het vlak van tragewegenbeleid: al 
in 2003 inventariseerde de gemeente haar trage 
wegen. Voor een viertal trage wegen gebeurde het 
her stel in samenwerking met Regionaal Land schap 
Schelde-Durme. Onder meer het Molenbeekpad, 
het Leentje en de Hauwstraat werden onder 
handen genomen. 

De gemeente Wetteren hecht ook veel belang 
aan de (h)erkenbaarheid van haar trage wegen 
bij het grote publiek: sinds 2005 brengt ze een 
tragewegenkaart uit, intussen kregen vele 
trage wegen een naambordje en op geregelde 
tijdstippen organiseert de gemeente begeleide 
themawandelingen langs trage wegen. Met de 
hulp van het wegspottersteam (16 vrijwilligers) 
wil Wetteren inzetten op een goed uitgebouwd 
tragewegennetwerk dat maar liefst 98 km trage 
wegen telt!

Pilootproject Wegspotters Wetteren in cijfers

• aantal wegspotters: 16
• aantal km trage wegen: 98 km
• aantal gemelde knelpunten tijdens 2de 

proefjaar: 321
• aantal trage wegen die gemeld werden als ‘in 

orde’ in 2de proefjaar: 241
• geschatte tijdsinvestering van gemeentelijk 

ambtenaar, opvolging meldingen: 2 uur per 
week

Contactpersoon
Stijn Vandeplas, 09 366 31 04
of stijn.vandeplas@wetteren.be 
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Wegspotters
Trage wegen vallen onder de categorie ‘openbare wegen’. Volgens het 
wegenrecht ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud dan ook 
bij de stad of gemeente. Om de toegankelijkheid van alle trage wegen 
periodiek te controleren, komt de gemeente soms vele ogen te kort. In 
dit geval kan het nuttig zijn voor een gemeente om een beroep te doen 
op wegspotters.

Wegspotters is een ludieke benaming voor vrijwilligers die minstens vier 
maal per jaar (één maal per seizoen) een controlebezoek brengen aan 
hun trage weg(en). Is de bewegwijzering oké? Versperren obstakels 
de weg? Ligt er zwerfvuil? De wegspotters leggen het euvel vast op 
foto en geven de info door aan de gemeente via hun smartphone of 
computer. 

Dat gaat vlot dankzij een digitaal meldingssysteem dat speciaal voor 
het project werd ontwikkeld. De gemeente rapporteert terug naar 
de wegspotters via datzelfde systeem wanneer een knelpunt in 
behandeling/opgelost is. Indien gewenst, kan de vrijwilliger kleine 
ingrepen zelf doen, zoals zwerfvuil opruimen, bordjes afwassen, een 
overhangende tak verwijderen,…

scheve paal verruigde dreef

kapotte vuilnisbakverruigde gracht
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MobiMelder, 
het digitaal meldingssysteem
MobiMelder is de meldingsapplicatie waarmee wegspotters op een 
eenvoudige en snelle manier de staat van de trage weg (al dan niet 
in realtime) in kaart kunnen brengen en melden aan de gemeente. 
Dankzij de bijhorende webtoepassing kan de gemeente alle meldingen 
eenvoudig en efficiënt verwerken, beheren en beantwoorden. Zo worden 
de wegspotters blijvend op de hoogte gebracht over de stand van 
zaken van hun meldingen. MobiMelder is dus een gebruiksvriendelijke 
participatie- en communicatietool die de interactie tussen gemeente en 
wegspotters verbetert.

Een wegspotter kan zijn meldingen op 2 manieren doorgeven aan de 
gemeente: 

• Via de mobiele applicatie MobiMelder:  
Wegspotters fotograferen met een smartphone het knelpunt op een 
trage weg en sturen dat onmiddellijk door naar de webapplicatie. 
Aan de foto’s kunnen de wegspotters extra informatie toevoegen.

• Via de online meldingskaart op de computer:  
Wegspotters duiden de locatie van het knelpunt aan op de kaart 
waarop alle toegankelijke trage wegen van de gemeente staan 
aangeduid. Na het toevoegen van een omschrijving en eventueel 
één of meerdere foto’s wordt de melding verstuurd naar de 
gemeente.
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Voor de wegspotters: 
In de ‘Handleiding voor terreincontrole’ wordt stap voor stap uitgelegd 
hoe de wegspotters meldingen moeten doorgeven met de smartphone 
(mobiele applicatie) of via de computer (online meldingskaart).

Surf naar http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/
mobiliteit/buurtwegen_trage/wegspotters/index.cfm

Voor de gemeente: 
In de ‘Handleiding MobiMelder – webapplicatie voor de projectleider’ 
worden de toepassingen van de webapplicatie kort en bondig toegelicht. 
De help-functie van de webapplicatie biedt een antwoord op de meest 
voorkomende vragen.

Surf naar http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/
mobiliteit/buurtwegen_trage/wegspotters/index.cfm

Vragen over het meldingssysteem?
De meldingsapplicatie MobiMelder werd ontwikkeld door het Instituut 
voor Mobiliteit (IMOB). IMOB is een onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoeksinstituut, verbonden aan de Universiteit Hasselt. Werkt de 
applicatie niet goed of heb je een vraag, neem dan gerust contact op 
met: 

Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt 
Wetenschapspark 5 bus 6, 3590 Diepenbeek 
info@mobimelder.be
011 26 91 65
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De module Wegspotters 
in de praktijk
In functie van een goede opstart van de module biedt de Provincie aan 
elke deelnemende stad of gemeente een jaar begeleiding aan door 
een Oost-Vlaams Regionaal Landschap of door Trage Wegen vzw. De 
begeleiding bestaat uit:

• Ondersteuning bij de voorbereidende fase 
• Startmoment voor kandidaat-wegspotters voorbereiden  

en modereren
• Ondersteuning bij de publiekscommunicatie
• Begeleiding wegspotters bij de vierjaarlijkse controleperiodes
• Gemeentelijke coördinatievergadering voorbereiden en modereren

De module Wegspotters gaat van start met een voorbereidende fase, 
gevolgd door enkele sleutelmomenten. Het is raadzaam om met een 
projectgroep te werken. Een dergelijk project vraagt immers de inzet 
van verschillende gemeentelijke diensten. 

1. Voorbereidende fase

PROJECTGEBIED AFBAKENEN 
& TOEGANKELIJKE TRAGE WEGEN SELECTEREN

Eerste logische stap: bepaal het projectgebied. Het project Wegspotters 
kan enkel worden uitgerold in de (deel)gemeenten met een door 
de Provincie goedgekeurd tragewegenplan (inventaris + evaluatie). 
Een tragewegenplan geeft namelijk een volledig overzicht van alle 
toegankelijke trage wegen. In functie van een vlotte uitrol bevat het 
projectgebied maximaal 60 km trage wegen.

Bij de selectie van de te controleren trage wegen kan je ervoor kiezen 
om enkel de ‘verbindende trage wegen’ op de meldingskaart te zetten. 
Tijdens het pilootproject bleek namelijk dat sommige wegspotters 
liever geen doodlopende trage wegen controleren omdat deze wegen 
minder van nut zijn als recreatieve/functionele verbinding voor 
wandelaars, fietsers, ruiters,… Anderzijds kan het nuttig zijn om 
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ook de doodlopende wegjes op regelmatige basis te controleren om 
bijvoorbeeld sluikstort op te sporen of om te verhinderen dat wegjes 
worden afgesloten (zeker als de doodlopende trage weg deel uitmaakt 
van een (nog) niet volledig toegankelijke buurtweg).
 
Voor de ontwikkeling van de app/online meldingskaart heeft de 
programmeur van MobiMelder een basislaag (shapefile) van alle 
geselecteerde trage wegen nodig. Deze basislaag dien je op te maken 
in een geografisch informatiesysteem (GIS)   en bevat de volgende info:

1. De trage wegen op de basislaag krijgen elk een uniek  
tragewegennummer: xxx-000 waarbij xxx het nummer 
van de gemeente aanduidt en 000 het wegnummer. Dit 
tragewegennummer zal van belang zijn bij de verdeling 
van de wegjes over de kandidaat-wegspotters en bij 
het signaleren en behandelen van knelpunten.  

2. Vermeld in de basislaag ook de ‘gewenste gebruikers’ per 
trage weg, bijvoorbeeld (avontuurlijke) wandelaars, ruiters, 
MTB’ers, stadsfietsen, landbouwverkeer,… Uit het pilootproject 
is immers gebleken dat deze informatie zeer nuttig is voor een 
wegspotter om te oordelen of de staat van de trage weg een 
knelpunt vormt voor de gebruikers of niet. Modder op de weg 
kan bijvoorbeeld een knelpunt zijn voor stadsfietsen, maar 
is geen probleem voor MTB’ers of avontuurlijke wandelaars.  

3. Indien gekend, is het ook nuttig om de namen van de trage 
wegen op te nemen in de basislaag. Wegspotters kunnen zich 
op die manier makkelijker oriënteren op de online meldings- 
en overzichtskaart. Het is ook aan te raden om de locatie van 
de tragewegenbordjes op te nemen in de basislaag zodat een 
melding kan gedaan worden wanneer een bordje verdwenen is 
of ontbreekt. 

 
4. In samenspraak met de wegspotters kan geopteerd worden 

om de contactgegevens van de verantwoordelijke wegspotter 
te vermelden bij elke trage weg. Op die manier kan men 
bijvoorbeeld onderling afspreken wie de melding doet wanneer 
men een knelpunt opmerkt op een trage weg die is toegekend 
aan een andere wegspotter.
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De extra informatie over elke trage weg (= punt 2 t.e.m. 4) wordt 
gekoppeld aan de trage wegen op de online meldings- en overzichts-
kaart en is met een eenvoudige muisklik te raadplegen.

In de voorbereidende fase dien je ook een basiskaart van het 
projectgebied op te maken (in A0-formaat en A4-formaat: zie verder). 
Deze kaart wordt tijdens het startmoment gebruikt voor de verdeling 
van de trage wegen. Deze basiskaart bestaat uit de basislaag trage 
wegen en een gepaste achtergrondlaag, de zogenaamde onderlegger. 
Een recente luchtfoto met vermelding van de straatnamen is 
bijvoorbeeld een geschikte onderlegger. Ook de meest recente 
topografische kaart kan als achtergrondlaag gebruikt worden.

Figuur 1: basiskaart project ‘Wegspotters Laarne’ 
met aanduiding van alle toegankelijke trage wegen in het paars.
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INFORMEREN VAN DE INWONERS

Ongeveer één maand voor de officiële start van de module Wegspot-
ters (het zogenaamde ‘startmoment’) worden alle inwoners uit de ge-
meente geïnformeerd over het project. De communicatie gebeurt via 
verschillende kanalen:

• perstekst: verspreiden via de lokale pers en de 
gemeentelijke informatiekanalen (infomagazine, website, 
ad valvas) 

• uitnodigingsbrieven: versturen naar de relevante 
verenigingen/doelgroepen (wandelclubs, scholen, 
wijkcomités, seniorenwerking, milieuraad, 
jeugdbeweging,…)

• digitale uitnodigingen: per mail versturen 
• affiches en/of flyers: verspreiden op publieke locaties 
• sociale media: van de gemeente en lokale verenigingen
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OPENDEURDAGEN
EN SPECIALE ACTIES
VAN VRIJDAG 15 T.E.M. ZONDAG 17 MEI

www.houseandgardenwetteren.com
Weekdagen open van 10-12u & 13u30-
18u | Za open 10-18u | Zo open 10-18u 
& 14-17u | Woensdag gesloten

Zuiderdijk 25 9230 Wetteren
T: 09 365 77 98

houseandgardenindoor@skynet.be
Dampkapsystemen
en inox realisaties

Inspiratie nodig?   
www.venduro.be

DE PINTE  De scouts en 
gidsen De PinteZevergem 
vieren dit weekend hun zes
tigste verjaardag. Het scouts
comité bestaat vijftig jaar. 
Oudleden kunnen zich met 
hun totem registreren op de 
website www.scouts6050.be. 
Naast foto's  is er ook een vin
tage bioscoop, jaarthema's 
van in het prille begin en nog 
veel meer. Het weekend 
wordt ingezet met een spette

rend kampvuur op zaterdag
avond. Op zondag, na het offi
ciële gedeelte en de receptie, 
kan iedereen aanschuiven 
voor stoverij met frietjes of 
een vegetarisch alternatief. 
De hele middag zal er vertier 
en vermaak zijn voor jong en 
oud. Alle activiteiten zijn vrij 
toegankelijk voor iedereen, 
behalve de maaltijd daarvoor 
moet je vooraf inschrijven via 
de website. (jdd)

Scouts en gidsen vieren 
weekend lang jubileum

De scouts van De PinteZevergem, vroeger (boven) en nu. Foto: jdd/if

ERWETEGEM

Zibotheek viert 
vijfde verjaardag

De Zottegemse speel
otheek, de zogenoemde Zi
botheek, viert op woens
dag 20 mei haar vijfde 
verjaardag. ‘Onze Zibot
heek is een schot in de 
roos’, blikt OCMWvoor
zitter Kurt De Loor (SP.A)
terug. ‘Steeds meer Zotte
gemse gezinnen ontlenen 
speelgoed in de Zibotheek.
Vandaag zijn 274 Zotte
gemse gezinnen lid. In 
2010 kwamen gemiddeld 
44 gezinnen per maand 
over de vloer, nu zijn dat 
er gemiddeld 79. Om het 
vijfjarig bestaan te vieren,
geeft de Zibotheek ieder
een die een lidkaart koopt
of die verlengt tijdens de 
Week van de Opvoeding, 
van 16 tot 23 mei, 20 pro
cent korting.’ De Zibot
heek is gevestigd in het 
Huis van het Kind Zotte
gem in de Kloosterstraat 
in Erwetegem. Het is elke
week open op maandag 
van 13.30 tot 19 uur en op
woensdag van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 18 uur.  (jvw)

WETTEREN Trage wegen 
zijn een zegen voor voetgan
gers, fietsers en ruiters en ze 
zijn vaak ook een avontuur
lijk alternatief om A naar B 
te geraken. Omdat de wegen  
in verval waren geraakt, 
zorgt de stad Wetteren al een 
tijdje voor herstel en het 
weer toegankelijk maken en 
dit met de steun van het Re
gionaal Landschap Schelde
Durme (RLSD). ‘Om de toe
gankelijkheid van alle trage 
wegen te controleren, komt 
de gemeente ogen te kort’, 
zegt Katrijn Loosveldt van 

het RLSD. ‘Daarom lanceren 
wij samen met de provincie, 
Trage Wegen vzw en nu ook 
Wetteren het project Weg
spotter.’ Op de startbijeen
komst kwamen meteen 25 ge
motiveerde wegspotters in 
spe opdagen.

Wegspotters zijn vrijwilli
gers die een of meerdere tra
ge wegen adopteren. ‘We ver
wachten dat de wegspotter 
minstens tweemaal per jaar 
een controlebezoek doet van 
zijn of haar trage wegen en 
de toegankelijkheid nakijkt. 
Is er een euvel, dan legt de 

wegspotter dat vast op foto. 
Alle info wordt na controle 
via de smartphone of compu
ter doorgegeven aan de ge
meente. De gemeente gaat 
dan zo snel mogelijk ter 
plaatse om problemen op te 

lossen. Zo onderhouden we 
onze trage wegen.’

In Laarne en Lebbeke loopt 
het Wegspottersproject naar 
wens en ook in Wetteren lijkt 
het een succes te zullen wor
den. 

Na buurgemeenten Laarne en Lebbeke is ook 
Wetteren in het project Wegspotters gestapt. Op 
het startmoment deze week kwamen goed 25 vrij
willigers af. Zij houden een oogje in het zeil en 
melden eventuele problemen aan de gemeente.

Meteen 25 vrijwilligers kandidaat

Ook Wetteren zet spotters in 
voor onderhoud trage wegen

PETER DIRIX

Deze vrijwilligers zullen ‘hun’ trage wegen af en toe bezoeken en 
eventuele problemen melden aan de gemeentediensten. Foto: dpw

14

© HET LAATSTE NIEUWS - 16 MEI 2015

© HET NIEUWSBLAD - 11 NOVEMBER 2015

©
 R

LS
D

22 HET NIEUWS UIT UW STREEK WOENSDAG 11 MAART 2015 HET NIEUWSBLAD

uwgemeente@nieuwsblad.be

OG

Het harmonieorkest van Na
zareth heeft zich via de ver
plichte herbevestigingsproef
verzekerd van nog eens vier
jaar kwalificatie in de hoogste
afdeling (superieur).

Fanfares, brassbands en har
monieorkesten moeten, als ze
een verlengd verblijf in een be
paalde klasse willen bekomen,
hun degelijkheid bewijzen tij
dens een provinciaal concours.

De koninklijke harmonie
Vrank en Vrij Nazareth speelt
al acht jaar in de klasse ‘supe
rieur’ en moest in Buggenhout
een professionele jury overtui

NAZARETH Het harmo
nieorkest Vrank en Vrij
blijft top in OostVlaande
ren na een schitterende
performance in het provin
ciale concours.

gen van haar vele kwaliteiten.
Met liefst 88 muzikanten op
het podium kreeg de jury een
indrukwekkende muzikale golf
over zich heen.

Dirigent Wim Belaen: ‘Wie
denkt dat zo’n verlengings
proef een makkie is, die weet
niets af van de zware en lange
voorbereiding die we nodig
hadden om ons niveau te eve
naren. De opgelegde werken
zijn bloedmooie muziekstuk
ken, maar tegelijk ook tech
nisch taaie opdrachten. Die
composities waren Extreme
Makeover van Johan de Meij
en Procession to Calvary van
Kevin Houben.’

Om deze werken grondig in te
oefenen ging de harmonie op
muzikale retraite in Oostende.

Voorzitter Christiaan van
herzeele straalt: ‘We zijn ge

lukkig met deze titel. Die
steunt op een aantal pijlers.
Dirigent Belaen is de man die
ons orkest in vijftien jaar van

uit de afdeling uitmuntend
heid twee niveaus hoger tilde,
onze muzikanten zijn bereid
veel en hard te repeteren, de

sfeer is uitstekend, we hebben
een goede jeugdwerking en er
is de uitstekende scholing aan
de Deinse academie.’ (jrz)

Vrank en Vrij blijft opnieuw
vier jaar in hoogste klasse

Vrank en Vrij Nazareth straalt na de uitstekende prestatie in Buggenhout. Foto: jrz

In zijn boek Het Rijk der Konin
gen. Achter de Schermen van het
Europees Parlement laat Eppink
uitschijnen dat het toch wel heel
makkelijk was om zich te laten
domiciliëren in Lochristi. Ep
pink, die het Europese boegbeeld
voor LDD was, woonde in New
York maar moest in Vlaanderen
wonen om verkiesbaar te zijn.
Hij kwam toen daarvoor een tijd
bij Rudi De Kerpel wonen.

In het boek zegt Eppink dat hij
gewoon een vlucht over en weer
uit New York nam nadat hij ge
waarschuwd was dat de wijk
agent op controle zou komen.

‘Derk Jan Eppink is ingegaan op
alle uitnodigingen van zowel de
gemeentelijke diensten als de lo

kale politie en hij was ook gedu
rende een bepaalde periode inge
schreven op een adres in Lo
christi’, reageert politiecommis
saris Koen Van Poucke van de
politiezone Regio Puyenbroeck.
‘De effectieve woonstcontrole is
slechts een momentopname.
Daarbij is het nooit uitgesloten
dat men probeert om de wijkin
specteur om de tuin te leiden.’
(rtl)

In één dag van New York
naar wijkagent in Lochristi
LOCHRISTI In zijn nieuw
ste boek vertelt exEuro
parlementslid Derk Jan
Eppink (exLDD) hoe hij de
instanties in Lochristi te
snel af was toen hij zich er
moest vestigen om verko
zen te raken voor het
Europees Parlement.

Derk Jan Eppink. Foto: blg

WETTEREN/LAARNE/ME
RELBEKE Het project Weg
spotters verloopt succesvol. Dat
bevestigt gedeputeerde Peter
Hertog (SP.A), bevoegd voor
Mobiliteit, na een eerste evalua
tie. ‘In Lebbeke zijn intussen 22
wegspotters actief, in Laarne
zelfs 41. Nog drie personen
staan op de wachtlijst. In mei
stappen ook Wetteren en Me
relbeke in het project. Tegen het
voorjaar van 2016 zal er een
draaiboek klaar zijn zodat ande
re gemeenten het project kun
nen uitbouwen.’

In de lente van 2014 startte de
provincie met de vzw Trage We
gen en het Regionaal Landschap

Schelde Durme het proefproject
Wegspotters op. Wegspotters
zijn vrijwilligers die geregeld de
staat van de trage wegen in hun
gemeente checken en knelpun
ten doorgeven aan de gemeente,
die de problemen zo vlug moge
lijk probeert op te lossen. Laar
ne en Lebbeke werden als proef
gemeentes gekozen.

Wegspotters kunnen proble
men of knelpunten op de trage
wegen melden via het digitaal
platform Mobimelder
(www.uhasselt.be/mobimelder).
Na deze eerste evaluatie werden
al enkele verbeteringen aange
bracht aan het digitaal mel
dingssysteem. (pdx)

Wegspotters gezocht
in Wetteren en Merelbeke

ZOTTEGEM De stad Zotte
gem is een van de trekkers van
dit project. ‘De jongste weken
kwam het unieke project in een
stroomversnelling’, laat de Zotte
gemse schepen van Toerisme
Kurt De Loor (SP.A) weten. ‘Ver
schillende partners dienden zich
aan om mee de kar te trekken. Zo
toonde Toerisme Vlaanderen in
teresse om in het kader van de
beleidsnota van de minister van
Toerisme De Kleine Loire mee
vorm te geven en stelde de pro
vincie OostVlaanderen een me

dewerker aan ter ondersteuning.
Ook Toerisme Vlaamse Arden
nen en verschillende steden en
gemeenten waren onmiddellijk
overtuigd. Intussen krijgt ook
het Europese dossier vorm en
scharen verschillende kasteelhe
ren zich enthousiast achter het
project.’

Het werd in mei vorig jaar ge
lanceerd. ‘Naar analogie met de
streek van de Loire willen we
met De Kleine Loire de vele kas
telen en lusthoven uit het Schel
debekken en zijn bijrivieren at
tractiever maken voor toeristen.
Dat doen we door het gebied als
aantrekkelijke cultuurhistori
sche regio te promoten. Er is po
tentieel genoeg. Over een traject
van ongeveer 150 kilometer, een
stukje Frankrijk, Henegouwen,
Oost en WestVlaanderen be

vinden zich 63 kastelen aan de
oevers van de Schelde. Hier pas
sen de Zottegemse kastelen in.’

Pareltjes

‘De 63 kastelen zullen een
plaats krijgen in een uniek toe
ristisch concept waarvoor we
een sterke marketing en com
municatiestrategie uitwerken’,
gaat De Loor verder. ‘Zo komen
er langs de route verschillende
digitale tijdsvensters met 3Dvi
sualisaties, QRcodes en Ibea
cons die voorbijgangers meer in
fo moeten geven over de geschie
denis van het kasteel dat ze op
dat moment bewonderen. De
kastelen zullen ook opengesteld
worden voor het grote publiek.
Er zijn echte pareltjes bij die tot
nog toe niet toegankelijk waren.’

Zottegem zet volop in op het kastelenproject De Kleine Loire. Foto: jvw

Kastelenproject zit
in stroomversnelling
Het toeristische kaste
lenproject De Kleine
Loire zet een flinke
stap naar realisatie.
Er zijn enkele belang
rijke partners bijgeko
men.

Extra partners leveren bijdrage

JOHAN VAN BEVER
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GENT Een week na de lance
ring van een nieuw actieplan te
gen sluikstorten zit het er bo
venarms op bij Ivago. ‘De ci
troen is uitgeperst. Er is geen
respect voor ons werk.’

Aan de basis van de staking lig
gen problemen met een nieuw
systeem voor de uitbetaling van
de lonen en de registratie van de
werkuren. Het systeem vertoont
gebreken, waardoor er soms lo
nen niet goed worden uitbetaald
en de arbeiders moeten wachten
op hun beloofde ecocheques.

‘Praktische problemen, maar
waar al lang onvrede over slui
mert’, zegt Dirk Van Himste van
het ACOD.

Honderdtachtig van de twee
honderd Ivagowerknemers be
slisten gisterenochtend te sta
ken, waardoor er in verschillen

de wijken geen ophaling was. Ze
trokken te voet van het hoofd
kantoor van Ivago in de Proef
tuinstraat naar het stadhuis om
hun klachten voor te leggen aan
burgemeester Termont (SP.A).
Omdat die samen met enkele
schepenen in Cannes is voor de
vastgoedbeurs Mipim, ving Iva
govoorzitter Tine Heyse
(Groen) de arbeiders op. In de
gemeenteraadszaal mochten ze
hun grieven uiten.

Valse beloftes

‘Dit gaat morgen niet opgelost
zijn. Ik doe geen valse beloftes’,
zei Heyse aan de volle zaal Iva
go’ers. ‘Maar dat jullie hier met
zovelen zijn, bewijst dat dit pro
bleem leeft. Ik begrijp zeer goed
dat jullie geen boodschap heb

ben aan de oorzaak van de pro
blemen. Het is nu prioriteit
nummer één om dat probleem
opgelost te krijgen.’

Ivagowoordvoerder Koen Van

Caimere benadrukt dat de pro
blemen met de uitbetalingen
‘enkel bij een paar kleinere
groepen voorkwamen.’

Door de staking bleven vooral
in de omgeving van het Rabot en
de noordrand van de stad vuil
niszakken staan. Ivago probeert
vandaag de achtergelaten gele
en blauwe zakken op te ha
len. De ophaling van papier en
glas wordt verschoven naar de
volgende beurt.

In het noorden van de stad zijn gisteren
honderden vuilniszakken op straat blijven
staan door een staking bij Ivago. Honderdvijf
tig arbeiders en bedienden trokken boos naar
het stadhuis. ‘De werkdruk is hoog en ons loon
wordt niet goed uitbetaald.’

Vuilniszakken blijven staan in stadsrand

Wilde staking bij Ivago

,, TINE HEYSE
Voorzitter Ivago

Dit gaat morgen niet
opgelost zijn, maar het
is de eerste prioriteit

De mannen van de vuilkar trokken te voet naar het stadhuis, waar
ze ontvangen werden door Ivagovoorzitter Tine Heyse (Groen). Foto: fvv

BERT STAES EN JOHAN DILLEN

NAZARETH

Wagenschot
jongeren in
NTG Arca

Jongeren van Pedago
gisch Centrum Wagen
schot Eke spelen de voor
stelling Front Polyphonie,
een werk van Luk Perce
val over wereldoorlog 1.
Deze groep, Jongerenthe
ater Front, onder leiding
van NTGtheaterdocente
Hanne Vandesteene,
speelt donderdag om 20
uur in NTG Arca aan de
Sint Widostraat 4. Ze
kruipen in de huid van de
soldaten die de oorlog be
spreken, de slechte toe
stand becommentariëren
en ook de strijd met zich
zelf aangaan.

Prijzen: gratis voor de
deelnemers en hun ou
ders, 6 euro voor jongeren
en ouders van Wagen
schot, 6 euro voor mede
werkers en vrijwilligers
Wagenschot en 12,50 eu
ro voor alle sympathisan
ten.

Tickets via pc@wagen
schot.be of via 09 280 89
60. (jrz)



2. Het startmoment

Het startmoment kondigt de officiële start van de module Wegspot-
ters aan en voorziet minstens de volgende onderdelen:

• Verwelkoming door bevoegde schepen/ambtenaar
• Het project kaderen binnen het provinciale tragewegenbeleid door 

afgevaardigde van de Provincie Oost-Vlaanderen
• Toelichting over de module Wegspotters (opzet van het 

project, taken van een wegspotter, werking van het digitaal 
meldingssysteem…) door ondersteunende partner

• Verdeling van de trage wegen onder de wegspotters
• Wegspotters ondertekenen de vrijwilligersovereenkomst, inclusief 

verzekering (in tweevoud)

De wegspotters ontvangen volgend inschrijvingspakket:
 
• Erkenningslabel
• Basiskaart trage wegen
• Handleiding voor wegspotters ‘trage wegen controleren’ 
• Eén exemplaar van de vrijwilligersovereenkomst

Figuur 2: startmoment Wegspotters Laarne, 
16 september 2014

Figuur 3: erkenningslabel voor 
wegspotters Laarne
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Voor een vlotte inschrijving en verdeling van de trage wegen is het sterk 
aan te raden om 

... het projectgebied te verdelen in deelgebieden. 

Het projectgebied opdelen gebeurt best in logische eenheden, 
bijvoorbeeld per wijkniveau, al dan niet rekening houdend met barriè-
res als gewestwegen, kanalen, spoorwegen enz. Voorzie 2 perso nen per 
deelgebied om de verdeling en de inschrijving in goede banen te leiden. 
Je kan hierbij eventueel een beroep doen op de verantwoordelijke van 
een wandelclub, voorzitter van een wijkcomité,... 

... per deelgebied een basiskaart trage wegen te maken.

De basiskaart omvat alle geselecteerde trage wegen, genummerd 
en goed zichtbaar aangeduid op een achtergrondkaart (luchtfoto, 
stratenplan of topografische kaart). Zet ook de straatnamen op de kaart 
zodat mensen zich gemakkelijk kunnen oriënteren. Let daarbij op het 
formaat van de kaart. Dat moet voldoende groot zijn zodat verschillende 
kandidaat-wegspotters tegelijk de kaart kunnen lezen. Dit is van belang 
voor een vlotte en efficiënte verdeling van de trage wegen. 

Figuur 4: gemeente Laarne opgesplitst in 2 deelgebieden: Laarne en Kalken
(april 2014, opgemaakt door Regionaal Landschap Schelde-Durme)

16
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Figuur 5: basiskaart project Wegspotters Wetteren met aanduiding verdeling trage wegen
(mei 2015, opgemaakt door Regionaal Landschap Schelde-Durme)

... de basiskaart van elk deelgebied af te drukken op A0formaat (plan
afdruk). 

Voorzie per deelgebied een grote tafel waarop de kaart wordt gelegd en 
waar geïnteresseerden omheen kunnen staan. Wie zijn/haar wegje(s) 
heeft gekozen, noteert vervolgens zijn contactgegevens en de trage 
wegnummers in een tabel. 

... de basiskaart van elk deelgebied in voldoende exemplaren af te druk
ken op een kleiner formaat (A4 of A3) en uit te delen aan de genodigden 
bij het begin van het startmoment.

Kandidaat-wegspotters kunnen op die manier al nadenken over welke 
trage weg(en) ze zouden willen controleren. Sowieso steekt in de 
inschrijvingsmap, die elke wegspotter bij inschrijving ontvangt, een 
basiskaart trage wegen waarop hij desgewenst zijn gekozen trage 
weg(en) kan aanduiden.

17



Tips!

1. Organiseer vóór het startmoment een werkvergadering met 
de verantwoordelijken van elk deelgebied. Doel? Uiteenzetting 
verloop startmoment, taakverdeling, noodzakelijke documenten 
etc. 

2. Het is raadzaam om enkele startpakketten van de campagne 
‘Indevuilbak’   (handschoenen, vuilzak, grijpstok) te voorzien. 
Indien gewenst, kan een wegspotter namelijk ook zelf kleine 
ingrepen doen, zoals zwerfvuil opruimen. Een startpakket 
‘Indevuilbak’ is hierbij handig meegenomen.  

 

3. De verdeling van de wegjes zou kunnen voorbereid worden door 
op voorhand logische clusters te maken van trage wegen die 
bijvoorbeeld dicht bijeen liggen of in elkaars verlengde liggen. 
Op die manier hoeven wegspotters tijdens hun controle geen 
trage wegen te passeren die aan anderen zijn toebedeeld. 

4. Tijdens proefperiode 2014 - 2016 is gebleken dat de vraag  
(# wegspotters) soms groter is dan het aanbod (# trage wegen). 
In dit geval worden meerdere wegspotters aangeduid per trage 
weg. Zo hoef je geëngageerde tragewegenliefhebbers niet 
met lege handen naar huis te sturen. Bovendien kan een extra 
controle geen kwaad. 

5. Tracht bij de verdeling van de trage wegen rekening te houden 
met de woonplaats van de wegspotters. 

6. Zorg voor een goed georganiseerde setting en voldoende 
helpende handen bij het verdelen van de wegen, het 
ondertekenen van de overeenkomsten, het uitdelen van 
het inschrijvingspakket en het kunnen beantwoorden van 
bijkomende vragen.
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2 Deze campagne tegen zwerfvuil is een gezamenlijk initiatief van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheden. Ge-
meenten kunnen hierbij onder meer rekenen op materiële ondersteuning voor de opruiming van zwerfvuil. Fluovestjes, 
handschoenen, grijpstokken, vuilzakken en bermborden worden gratis ter beschikking gesteld aan de gemeenten.
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3. Wegspotters in actie

De taak van een wegspotter:

• De wegspotter controleert minstens 4 maal per jaar, 1 keer per 
seizoen, de bij inschrijving gekozen trage weg(en). De vrijwilliger 
gebruikt hiervoor de voorziene middelen (mobiele applicatie, web-
applicatie). Bij aanvang van elke controleperiode stuurt de gemeente 
een herinneringsmail (bijvoorbeeld op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 
oktober). Uiteraard kunnen de wegspotters buiten de vastgelegde 
periode extra controles uitvoeren.

• Indien gewenst, kan de vrijwilliger kleine ingrepen zelf doen (b.v. zw-
erfvuil opruimen, bordjes afwassen, een overhangende tak verwij-
deren,…). Doet een wegspotter dit liever niet zelf, dan kan hij dit 
knelpunt ook melden aan de gemeente via MobiMelder. 

Wat betreft het onderhoud van trage wegen is het als gemeente 
belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met de wegspotters: 
wie doet wat? Ook de wetgeving  hieromtrent moet worden gecom-
municeerd naar de wegspotters en burgers. Dit is zeker een te 
vermelden punt tijdens het startmoment. 

In de ‘Handleiding voor terreincontrole’ wordt stap voor stap uitgelegd 
hoe de wegspotters meldingen moeten doorgeven en hoe men de 
overzichtskaart kan raadplegen, en dit zowel met de smartphone 
(mobiele applicatie) als via de computer (online meldingskaart). Aan de 
wegspotters wordt uitdrukkelijk gevraagd om:

• geen e-mails met knelpunten, foto’s, zelf uitge voerde ingrepen,… 
te sturen naar de gemeente en/of projectonder steuner. De project-
opvolging verloopt het meest efficiënt als alle informatie wordt 
gecentraliseerd in het meldingssysteem. 

• ook een melding te maken van de trage wegen waarbij geen knelpun-
ten werden waargenomen. Want enkel op die manier kan je als ge-
meente nagaan of alle trage wegen binnen het projectgebied werden 
gecontroleerd binnen de vastgelegde controle periode.

19

3 Volgens de Wet op de Buurtwegen, hoofdstuk II ‘Van het onderhoud en de verbetering der buurtwegen’ en het 
provinciaal regelement Oost-Vlaanderen, artikel 3, is de gemeente bevoegd voor het onderhoud van haar trage wegen. 
Indien gewenst kan de gemeente toelaten dat de wegspotter kleine ingrepen zelf doet (bijv. zwerfvuil opruimen, bordjes 
afwassen, een overhangende tak verwijderen…). 
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4. Gemeente

MELDINGEN SCREENEN, VERWERKEN EN OPLOSSEN

Indien je als gemeente instapt in de module Wegspotters, dan heb je 
het voornemen om de meldingen van de wegspotters als volgt te be-
handelen:

• Binnen de week na de melding wordt het gesignaleerde knelpunt 
gescreend en (al dan niet) geaccepteerd door de gemeente. 
De melding krijgt de status rood (= nieuwe melding) op de 
overzichtskaart. Indien de melding wordt geweigerd door de 
gemeente, verschijnt de melding niet op de overzichtskaart en 
ontvangt de wegspotter een bericht met uitleg waarom de melding 
niet weerhouden werd.

• Binnen de twee weken na de melding wordt gestart met de 
verwerking van het gesignaleerde knelpunt. De melding krijgt de 
status oranje (= in verwerking) op de overzichtskaart.

• Binnen drie maanden na de melding engageert de gemeente zich 
om het gesignaleerde knelpunt op te lossen op terrein. De melding 
krijgt de status groen (= afgehandeld) op de overzichtskaart. Indien 
grote ingrepen nodig zijn, kan dit uitzonderlijk meer tijd in beslag 
nemen.

Wegspotters kunnen via de overzichtskaart 
hun eigen meldingen opvolgen, maar ook de 
meldingen van andere wegspotters. Via de 
kleurcode kan de wegspotter nagaan of de 
melding geaccepteerd (rood), in verwerking 
(oranje) of opgelost (groen) is. De wegspotters 
kunnen de antwoorden van de gemeente op 
een melding lezen wanneer zij op een melding 
drukken. De gemeente communiceert op 
deze manier open en transparant naar de 
wegspotter.

MobiMelder voorziet op de webapplicatie een help-functie die een ant-
woord biedt op de meest voorkomende vragen.

20
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ACTUALISEREN BASISKAART TRAGE WEGEN

De gemeente is verantwoordelijke voor de actualisatie van de basis-
laag (shapefile) trage wegen bij wijzigingen op terrein, bijvoorbeeld het 
toevoegen van herstelde trage wegen, aanpassen van contactgegevens 
wegspotters, aanvullen van nieuwe locaties TW-naambordjes etc. De 
gemeente kan de herwerkte shapefile zelf inladen in het meldingssys-
teem, tussenkomst van IMOB is hierbij in principe niet vereist. Bij vragen 
of moeilijkheden kan men uiteraard steeds contact opnemen met IMOB.

OPVOLGEN TEAM WEGSPOTTERS

De gemeente staat in voor de opvolging van het team wegspotters. 
Tijdens het opstartjaar wordt de gemeente hierbij begeleid door de 
ondersteunende partner (Trage Wegen vzw of Regionaal Landschap). 
De opvolging van het team wegspotters omvat:

• Het versturen van een herinneringsmail naar de wegspotters bij 
aanvang van elke controleperiode.

• Aanspreekpunt voor wegspotters die iets wensen te wijzigen aan 
hun engagement tot wegspotter, bijvoorbeeld meer/minder trage 
wegen controleren.

• Nagaan of de wegspotters hun trage wegen hebben afgestapt 
tijdens controleperiode en indien nodig nagaan waarom een weg-
spotter zijn engagement niet nagaat en naar een oplossing zoeken.

Het is tevens aan te raden om als gemeente jaarlijks een gemeente-
lijke evaluatievergadering te organiseren voor alle wegspotters. Dit ont-
moetingsmoment biedt de mogelijkheid om:

• Elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen (eventueel 
tijdens een tragewegenwandeling of receptie).

• Toelichting te geven bij 
 » de specifieke methodiek van de gemeente (centrale dienst/ 

uitvoerende diensten).
 » timing van (jaarlijkse) onderhoudswerken aan trage wegen
 » stand van zaken geaccepteerde/op te volgen/opgeloste 

meldingen (rapportering a.d.h.v. digitaal meldingssysteem).
 » geplande/lopende (grootschalige) infrastructuurwerken 

aan trage wegen. 
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Opstart van het project: 
• opstellen stappenplan 
• startvergadering met bevoegde ambtenaren en schepenen organiseren en 

modereren 
• afspraken vastleggen met IMOB 
• kwaliteitscontrole shapefile

1,5

Publiekscommunicatie project + oproep voor startmoment:
• aankondigingen aanleveren voor website, infoblad, ... 
• persartikel en affiche aanleveren op maat van de gemeente
• digitale uitnodigingen en uitnodigingsbrieven opmaken voor startmoment

0,5

Startmoment voorbereiden en modereren:
• powerpointpresentatie maken
• documenten voor het inschrijvingspakket aanleveren 
• analoge basiskaarten maken
• verdeeldocument voor de wegen

2

Begeleiding vierjaarlijkse controleperiodes:
• communicatie naar wegspotters bij aanvang van een periode
• communicatie met gemeente voor opvolging van de meldingen 
• mee oplossen van eventuele problemen, …

4

Jaarlijke gemeentelijke evaluatievergadering voorbereiden en modereren:
• uitnodigingen en aankondigingen aanleveren 
• agenda mee opstellen 
• de vergadering modereren

2

Begeleiding voor het opstartjaar 10

Een gemeentelijke evaluatievergadering kan ook het moment zijn waar-
op prioritaire missing links in het tragewegennetwerk op tafel worden 
gelegd en besproken. Evenzeer kunnen nieuw opengestelde trage we-
gen worden verdeeld onder de wegspotters en/of kunnen bestaande 
trage wegen - indien nodig - worden herverdeeld. Tijdens het opstart-
jaar zal de ondersteunende partner de gemeente bijstaan bij de opvol-
ging van het team wegspotters (zie 5.5. Ondersteunende partner).

5. Ondersteunende partner

De ondersteunende partner (Trage Wegen vzw of een Regionaal Land-
schap) begeleidt de gemeente bij de opstart van de module Wegspot-
ters, en dat gedurende een looptijd van 12 maanden. Het begeleidings-
traject wordt als volgt opgedeeld:

   BEGELEIDING DOOR DE PROJECTONDERSTEUNER | AANTAL WERKDAGEN 

Deze begeleiding, in combinatie met het draaiboek en het meldingssys-
teem MobiMelder, maakt het mogelijk om het project nadien autonoom 
voort te zetten. Extra begeleiding na het opstartjaar (bijv. voor uitrol van 
het project in ander deelgebied, ondersteuning bij de gemeentelijke 
evaluatievergadering,…) is mogelijk aan een dagprijs van 500 euro. 



6. Provinciale ontmoetingsdag

De provinciale ontmoetingsdag wordt georganiseerd door de Provincie 
Oost-Vlaanderen, in samenwerking met één van de deelnemende ge-
meenten.

Doel van een provinciale ontmoetingsdag is ervaringen uitwisselen en 
het project regelmatig te evalueren. Een evaluatie is nuttig en nodig om 
het project verder op punt te stellen en – waar mogelijk – aan te passen 
aan de specifieke noden van de gemeente en de betrokken wegspot-
ters.

Het programma van een provinciaal ontmoetingsmoment kan er als 
volgt uitzien:

• Ontvangst (met koffie en gebak)
• Verwelkoming door de gemeente
• Dankwoordje door de Provincie + uitdelen kleine bedanking
• Interactieve ervaringsuitwisseling 
• Begeleide wandeling langs lokale trage wegen
• Afsluitende drink

7. Voordelen van module Wegspotters 
voor jouw gemeente

Een wegspottersteam in je gemeente is een win-winsituatie voor het 
gemeentebestuur en de trageweggebruikers. Het project zorgt immers 
voor:

1. Propere, toegankelijke en aangename trage wegen. De 
gemeente kan veel korter op de bal spelen bij knelpunten aan 
trage wegen.

2. Het promoten van trage wegen bij inwoners en bezoekers.
3. Verhoogde betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk 

tragewegenbeleid.
4. Een performante databank van knelpunten per trage weg (dit 

draagt op zijn beurt bij tot het verbeteren van het onderhoudsplan).
5. Aandacht voor het gemeentelijk beleid in de lokale pers.
6. Deelname aan een jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag, dé 

dag voor uitwisseling, evaluatie en ontmoeting.
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“Via het project
 Wegspotters kan
de gemeente snel 

ingrijpen bij problemen
en kan sluikstort snel 
worden opgespoord” 

(wegspotter
uit Lebbeke)

Veel inwoners schrijven 
zich in als wegspotter 

omdat ze ervan houden 
om in de natuur te 

vertoeven en wandelingen 
te maken. Dat ze via 

het Wegspottersproject 
allerlei nieuwe wegjes 
ontdekken, vinden ze 

een leuke surplus. 
Anderzijds doet het deze 

vrijwilligers plezier om 
mee te helpen aan een 

nuttig project. Dankzij hun 
inzet blijven trage wegen 

goed onderhouden en dus 
toegankelijk voor iedereen.

(resultaat bevraging 
in Laarne en Lebbeke, 

maart 2015) 

Dienst Mobiliteit
Jan Lescrauwaet
09 267 78 29
mobiliteit@oost-vlaanderen.be
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