
 

Het is genoegzaam bekend: elk jaar zetten vele wandelaars, fietsers en ruiters in ons land trage 

wegen in de kijker tijdens het actieweekend Dag van de Trage Weg. Het 3de weekend van 

oktober is telkens weer een moment van o.a. wandeltochten en fietsroutes, culturele events, 

verhalen, fotozoektochten en kleine terreinwerken. Editie 2022 gaat door op 15-16 oktober. 

In het kader van Dag van de Trage Weg kan je ook jouw stad of gemeente uitdagen met de 

spandoekactie Doorgang voor iedereen!, waarbij je je pijlen richt op een ontoegankelijke trage 

weg. Het concept is simpel: ontrol op een zelf gekozen datum in het voorjaar of de zomer met 

je actiegroep ter plaatse het spandoek met de slogan ‘Doorgang voor iedereen!’. Zorg er voor 

dat je gemeente of stad hoort van deze actie en vraag hen om uiterlijk tegen de Dag van de 

Trage Weg de ontoegankelijke weg in ere te herstellen.  

> Wordt de trage weg hersteld? Dan is de Dag van de Trage Weg het geschikte moment om je 
resultaat te vieren en de weg in te wandelen. 

> Geeft je lokaal bestuur geen gevolg aan je actie? Haal dan het spandoek opnieuw boven 
tijdens de Dag van de Trage Weg.  
 
Trage Wegen vzw biedt ondersteuning aan en een platform voor lokale werkgroepen en 

tragewegenliefhebbers die mee doen aan Dag van de Trage Weg en Doorgang voor iedereen!. 

Hoe meer acties, hoe luider elke lokale stem klinkt. En door de media-aandacht worden 

gemeenten aangespoord om hun intenties versneld waar te maken. 
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De trage wegen die vandaag toegankelijk zijn vormen in veel gemeenten slechts een fractie van 

wat een sluitend weefsel zou kunnen vormen. Heel wat wegen en paden zijn afgesloten of 

toegegroeid, vergeten of verdwenen op het terrein. Elke wandelaar of fietser kent wel een 

flagrante wantoestand of een essentiële ontbrekende schakel. Trage Wegen vzw roept lokale 

bewoners, gebruikers en enthousiastelingen op om de aandacht te richten op een weg die voor 

hen uiterst waardevol, maar jammer genoeg ontoegankelijk is.  

Bij de keuze van de voorbeeldweg kun je rekening houden met de volgende criteria: 

- Het moet gaan om een publieke weg die niet begaanbaar is (of niet over de volledige 

lengte) omwille van afsluiting, versperring, overwoekerende plantengroei, inname door 

belendende percelen, onwettelijke privatisering, enz. Verfraaiing van volledig 

toegankelijke paden komt niet in aanmerking.  

- De doorgang van de weg in kwestie biedt duidelijk kansen op het vlak van mobiliteit, 

verkeersveiligheid, landschapsbeleving, recreatie, omgevingskwaliteit, 

groenvoorziening, speel- en ontmoetingsruimte, enz.  

- Indien de openstelling relatief eenvoudig en snel gerealiseerd kan worden, vergroot de 

kans dat de gemeente de toegankelijkheid effectief realiseert vóór het 

campagneweekend Dag van de Trage Weg. Bij meer complexe situaties kan de 

openstelling meer tijd vergen, maar blijft het belangrijk om een engagement en een 

planningshorizon van het lokale bestuur af te dwingen.  
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De focus op één voorbeeldweg ontslaat de gemeente niet van haar wettelijke plicht als 

wegbeheerder. Zij moet zorgen dat publieke wegen toegankelijk en goed onderhouden zijn én 

blijven. De realiteit hinkt echter vaak achterop en met deze spandoekactie willen wij de 

verbetering van het tragewegennetwerk versnellen. Een succesvolle openstelling heeft een 

belangrijke symboolfunctie en kan de wind in de zeilen brengen. Beschouw het als een eerste 

dominosteentje dat hopelijk zorgt voor meer en betere trage wegen.  

 

Alle activiteiten worden verzameld in het activiteitenprogramma op de website van Dag van de 
Trage Weg. Je kan daar filteren op ‘Doorgang voor iedereen!’ en alle geregistreerde acties in 
Vlaanderen bekijken.  
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De spandoekactie groeit vanuit lokale initiatieven. Trage Wegen vzw zorgt voor de omkadering 

en bezorgt deelnemers voorbeelddocumenten (zie bijlagen bij dit draaiboek). 

 

1. Kies een voorbeeldweg in jouw gemeente. Welke verbinding zou een wezenlijk verschil 

maken? Welke wantoestand ligt al lang op de maag? Waar zou een openstelling 

inspelen op bestaande noden en behoeften? 

2. Registreer jouw actie op www.dagvandetrageweg.be met o.a.: 

- Datum spandoekactie 

- Plaats en uur van afspraak / ligging van de voorbeeldweg 

- Beschrijving van de context en situatie (afsluiting, inname, overwoekerd, e.d.), 

initiatiefnemer(s), enz. 

- Voeg eventueel foto’s van het knelpunt toe 

Daarna bezorgen we je een spandoek en nemen we jouw actie mee op in onze 

communicatie. 

 

1. Sla de handen in elkaar met andere tragewegenliefhebbers in jouw gemeente. Toon het 

belang aan van de voorbeeldweg en nodig hen uit. Wellicht zijn verschillende partners 

te vinden voor deze doeltreffende actie: de natuurvereniging, de wandelclub, de 

scholen, de fietsersbond, de heemkring, de mountainbikeclub, enz. Gebruik email, 

facebook, ledentijdschriften, enz. Of bus een uitnodiging bij de mensen die in de buurt 

van de open te stellen weg wonen. 

 Voorbeelddocument: uitnodiging sympathisanten en verenigingen (bijlage 1) 

2. Nodig de voltallige gemeenteraad uit via mail of post. Contactgegevens vind je op de 

website van je gemeente of op de website van de lokale partij-afdelingen. Je kan ook 

altijd langsgaan op een vergadering van de gemeenteraad en je uitnodiging persoonlijk 

overhandigen. 

 Voorbeelddocument: uitnodiging gemeenteraad (bijlage 2) 

3. Nodig de pers uit. Als de pers oren heeft naar jouw actie, zal de actiebereidheid van de 

gemeente ongetwijfeld toenemen. Een persbericht verstuur je best per mail enkele 

dagen voor de spandoekactie. Als je het bericht per brief verstuurt, moet je nog een dag 

extra rekenen. Een aantal telefoontjes kunnen je slaagkansen op persaandacht 

verhogen. Contactgegevens van de lokale pers vind je doorgaans in de colofon van huis-

aan-huisbladen. Kranten, lokale radio en TV en freelance journalisten zijn vaak ook 

bekend bij de gemeente, die er een lijst van bijhoudt. Je kan ook bellen naar de 

regionale redacties, die je gewoon in de telefoongids vindt. 

 Voorbeelddocument: persbericht (bijlage 3) 

https://www.dagvandetrageweg.be/
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Hoewel het belangrijk is jouw actie aan te kondigen, kan je de concrete 
actievorm (spandoek) en de slogan (‘Doorgang voor iedereen!’) voorlopig nog 
achter de hand houden. Die geheimhouding komt de kracht van de 
spandoekdag ten goede.   

 

 

1. Op de spandoekdag organiseer je een publiek bezoek aan de voorbeeldweg. Ter hoogte 

van het knelpunt ontrol je het spandoek ‘Doorgang voor iedereen!’: een krachtig signaal 

dat ook al in tientallen andere gemeenten heeft geklonken.  

2. Geef een korte toelichting over het belang van de gekozen voorbeeldweg. Indien de 

bevoegde schepen(en) of burgemeester aanwezig zijn, overhandig je hen een officiële 

brief waarin de openstelling van de weg wordt gevraagd. De horizon is duidelijk: de 

eerstvolgende editie van de Dag van de Trage Weg. Is de betrokken bestuurder bereid 

om dit dossier ter harte te nemen? Indien de bevoegde schepen of burgemeester niet 

aanwezig zijn, stuur je hen de brief op via aangetekend schrijven. 

 Voorbeelddocument: officiële brief (bijlage 4) 

3. Documenteer de actie. Neem foto’s van het spandoek, de ontoegankelijke weg, het 

aanwezige publiek, de overhandiging van de officiële brief, enz. Stuur deze gegevens en 

een kort verslag naar info@dagvandetrageweg.be. Trage Wegen vzw communiceert 

over alle ingeschreven acties in de nieuwsbrief en via de blogpagina op 

www.dagvandetrageweg.be. De foto’s en het verslag dat je bezorgt aan Trage Wegen 

vzw, kan je ook gebruiken om naar de lokale pers te mailen. Zo kunnen de media die 

niet aanwezig waren op de actie zelf, er toch nog iets over publiceren.  

 

 

Na de spandoekdag ligt de bal in het kamp van de gemeente. Engageert de gemeente zich om 

de weg open te stellen en zo tegemoet te komen aan jouw verzuchtingen? Zijn er duidelijke 

signalen dat het knelpunt vóór het campagneweekend Dag van de Trage Weg wordt opgelost?  

Belangrijk is alvast dat het gemeentebestuur een antwoord formuleert op de officiële brief die 

je bezorgde. Indien dat antwoord uitblijft, kun je een herinneringsbrief sturen en je vervolgens 

richten tot de Gouverneur (die het algemeen administratief toezicht uitoefent op de 

gemeentebesturen). 

 Voorbeelddocument: herinneringsbrief (bijlage 5) 

 Voorbeelddocument: brief aan Gouverneur (bijlage 6) 

 

 

 

 
Meer informatie 

Trage Wegen vzw - Kasteellaan 349 - 9000 Gent 

www.dagvandetrageweg.be 

info@dagvandetrageweg.be 

09/331 59 26 

mailto:info@dagvandetrageweg.be
https://www.dagvandetrageweg.be/
http://www.dagvandetrageweg.be/
mailto:info@dagvandetrageweg.be
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Geachte inwoner van de gemeente/lid van organisatie/… 

Onze organisatie (naam organisatie) zal deelnemen aan “Doorgang voor iedereen!”. Op datum 

organiseren we een ludieke actie aan een prioritair te (her)openen trage weg in onze 

gemeente. Graag willen wij u uitnodigen om met ons deel te nemen aan deze actie.  

Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers van deze trage wegen. Ze worden 

verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of 

worden gewoonweg afgesloten of ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor 

aangename, veilige en duurzame verplaatsingen.  

De prioritaire weg die we willen openen, (naam weg), is een perfect voorbeeld hiervan. 

(omschrijf hier kort waarom de weg zo belangrijk is, baseer je daarvoor op de criteria op pagina 

2 van het draaiboek).   

We vragen de gemeente als wegbeheerder deze weg open te stellen tégen Dag van de Trage 

Weg op 15-16 oktober 2022. Zo herinneren we de gemeente aan haar wettelijke verplichting. 

En onze actie staat niet op zich: onder dezelfde noemer gebeuren verspreid door het jaar en 

over Vlaanderen soortgelijke acties voor het heropenen van trage wegen. We proberen 

hiermee een krachtig signaal uit te zenden naar alle gemeentebesturen en het bredere publiek.  

We willen jou dus uitnodigen om deel te nemen aan onze actie. (naam organisatie) verwacht u 

op datum om (uur + plaats waar men afspreekt). 

Nadien zullen we nagaan of onze gemeente er in slaagt om onze prioritaire weg open te krijgen. 

Bij succes zullen we de weg tijdens Dag van de Trage Weg inwandelen / in de kijker zetten maar 

zo nodig herhalen we op dat moment deze actie.  

Doet u mee?  

Met vriendelijke groeten, 

naam contactpersoon, 

(eventuele naam vereniging) 

telefoonnummer, mailadres 

Deze actie kadert binnen de campagne van de Dag van de Trage Weg. Dit actieweekend zal 

plaatsvinden op 15 & 16 oktober. Meer info over de Dag van de Trage Weg vindt u op 

www.dagvandetrageweg.be.   

http://www.dagvandetrageweg.be/
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Geachte voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Op datum organiseren wij, (naam vereniging), een ludieke actie  aan de (naam weg, eventueel 

buurtwegnummer, ligging van de weg). Met deze actie vragen wij om de weg te herwaarderen, 

tégen Dag van de Trage Weg (die plaatsvindt op 15 & 16 oktober). Dan kunnen we deze op die 

dag samen inwandelen.  

Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers trage wegen. Ze worden 

verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of 

worden gewoonweg afgesloten of ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor 

aangename, veilige en duurzame verplaatsingen. 

De prioritaire weg die we willen openen, (naam weg), is een perfect voorbeeld hiervan. 

(omschrijf hier kort waarom de weg zo belangrijk is, baseer je daarvoor op de criteria op pagina 

2 van het draaiboek).   

Wij plannen onze actie op (datum) en (uur) op (precieze locatie). We zouden uw aanwezigheid, 

ten zeerste appreciëren. Meer nog, we hopen dat de gemeente actief wil meewerken aan de 

realisatie van deze prioritair te openen weg.   

Onze actie staat niet op zichzelf: onder dezelfde noemer gebeuren verspreid door het jaar en 

over Vlaanderen soortgelijke acties voor het heropenen van trage wegen. We nodigen de pers 

uit. Als meewerkende gemeente, zal u hierdoor uiteraard meegenieten van de positieve 

berichtgeving.  

We zijn ervan overtuigd dat de gemeente deze prachtige kans grijpt om samen werk te maken 

van trage wegen en kijken alvast uit naar uw aanwezigheid. 

Hoogachtend, 

naam contactpersoon 

(eventuele naam vereniging/organisatie) 

adres 

telefoonnummer, mailadres 

 

Meer info over de Dag van de Trage Weg vindt u op www.dagvandetrageweg.be.  

 

https://www.dagvandetrageweg.be/
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“Doorgang voor iedereen!” - burgers over heel Vlaanderen 

eisen opening trage wegen  

 

Op datum doet (naam groep) mee aan “Doorgang voor iedereen!”. (Naam groep) vraagt 

daarbij aan het gemeentebestuur van (naam gemeente) om de (gekozen weg) open te 

stellen. Deze actie is onderdeel van de Dag van de Trage Weg, een actieweekend van Trage 

Wegen vzw dat zal plaatsvinden op 15 en 16 oktober.  

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben 

een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en erfgoed. Deze paden en wegjes ontstonden 

veelal als korte verbindingen naar het centrum of tussen woonkernen en waren lange tijd de 

voornaamste verbindingswegen. Nu komen ze echter vaak in verval, worden gebrekkig 

onderhouden of zijn niet toegankelijk. Zo blijven ze als noodzakelijke infrastructuur voor 

duurzame verplaatsing grotendeels onbenut.  

De weg die (naam groep) wil openen, (naam weg), is een perfect voorbeeld hiervan. (omschrijf 

hier kort waarom de weg zo belangrijk is; baseer je daarvoor op de criteria op pagina 2 van het 

draaiboek). Tegen het weekend van 16 en 16 oktober wil (naam groep) sámen met de 

gemeente en inwoners deze weg feestelijk inwandelen. 

Soortgelijke acties vinden doorheen het jaar plaats over heel Vlaanderen. In heel wat 

gemeenten komen actiegroepen, verenigingen, organisaties en sympathisanten bijeen op een 

trage weg die niet toegankelijk is voor publiek. Daar zullen ze een ludieke oproep doen aan de 

lokale besturen om trage wegen in hun gemeente open te maken.  

De aanwezigheid van de pers wordt ten zeerste op prijs gesteld. Contacteer ons via 

contactgegevens organiserende groep  

 

Meer info over de Dag van de Trage Weg vindt u op www.dagvandetrageweg.be.  

https://www.dagvandetrageweg.be/


Spandoekactie ‘Doorgang voor iedereen!’ – Draaiboek 2022 9 
 

Gemeente, datum 

Geachte College van Burgemeester en Schepenen, 

Hierbij vragen wij, (naam groepering), u de trage weg (naam weg, [eventueel 

buurtwegennummer], locatie) toegankelijk te maken. Dit graag tégen de Dag van de Trage 

Weg, die plaatsvindt op 15 & 16 oktober 2022, waarop we de weg graag samen met de 

gemeente feestelijk willen inwandelen. 

We zijn ervan overtuigd dat trage wegen ook in onze gemeente belangrijk zijn. Kerkwegels, 

veldbaantjes of kleine doorsteekjes bieden veel voordelen voor onze gemeente. Zachte 

weggebruikers kunnen er op een duurzame en veilige manier langs naar school of naar de 

bakker. Trage wegen maken onze gemeente aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. 

In de wegberm vind je soms de laatste restjes natuur en ze zijn de dragers van ons lokaal 

erfgoed. Onze prioritaire weg is hiervan een perfect voorbeeld. (omschrijf hier kort waarom de 

weg zo belangrijk is, baseer je daarvoor op de criteria op pagina 2 van het draaiboek).   

Vandaag voeren we een ludieke, positieve actie aan de weg. De doorgang voor iedereen 

herstellen is onze betrachting. Volgende zaken zouden daarvoor moeten gebeuren: (aantal 

concrete voorstellen bv. graskanten moeten gemaaid worden, overhangende struiken snoeien, 

wegnemen obstakels,…).  

We gaan ervan uit dat u zich als wegbeheerder deze aanbevelingen ter harte neemt en ermee 

aan de slag gaat naar aanleiding van onze actie. Een tweede afspraak die we daarom met u nú 

al willen maken is de Dag van de Trage Weg. Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober hopen 

we mét u onze weg te herontdekken. 

Momenteel hebben we uw aandacht vast voor onze prioritaire weg. Laat deze mogelijke 

maatregelen echter geen geïsoleerd geval blijven. Daarom ijveren wij ook voor het verdere 

onderhoud na de openstelling én voor het openen van andere trage wegen. Op die manier 

kunnen we in de toekomst duurzaam blijven genieten van ons tragewegenpatrimonium. 

Alvast bedankt voor uw spoedige en enthousiaste, schriftelijke bevestiging tot medewerking, 

Hoogachtend, 

naam contactpersoon 

(eventuele naam vereniging/organisatie) 

adres 

telefoonnummer, mailadres 

Meer info over de Dag van de Trage Weg vindt u op www.dagvandetrageweg.be.  

https://www.dagvandetrageweg.be/
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Gemeente, datum 

 

Betreft: verzoek tot herwaardering van (buurtweg/voetweg/trage weg/ .......... (naam weg, eventueel 

het nummer van de weg als deze in de Atlas der Buurtwegen staat) in het kader van de Dag van de 

Trage Weg 2022 en conform artikel 35 van het Gemeentewegendecreet. 

Geachte voorzitter van de gemeenteraad, 

Tot op heden kregen wij geen antwoord op onze brief die we u op datum spandoekactie overhandigden. 

Mogen wij u daarom vriendelijk verzoeken om ons in de komende maand een antwoord te bezorgen? 

Hierdoor hopen we de weg samen te kunnen inwandelen op de Dag van de Trage Weg (15 & 16 

oktober) en hier tijdig de nodige voorbereidingen te kunnen voor treffen.  

We willen u attent maken op uw wettelijke verplichtingen als wegbeheerder. Omdat we ervan overtuigd 

zijn dat u trage wegen belangrijk vindt, zullen we allicht geen contact moeten opnemen met de 

Gouverneur.  

Zoals we reeds in onze vorige brief aanhaalden, vinden we dat trage wegen een verrijking zijn voor de 

eigen gemeente. Het zou een verloren kans zijn om deze waardevolle schatten inzake natuur, erfgoed 

en mobiliteit links te laten liggen. Wij roepen u daarom op ons, burgers, bij te staan in onze vraag naar 

een mooiere, duurzamere en veiligere leefomgeving. 

Wij (organisatie) en al onze sympathisanten die aanwezig waren op onze spandoekactie van datum 

zouden het daarom ten zeerste op prijs stellen dat u toch nog gevolg geeft aan onze oproep. Daarom 

rekenen we op uw toestemming en positieve medewerking voor het openstellen van (naam trage weg).  

Hoogachtend 

naam contactpersoon 

(eventuele naam vereniging/organisatie) 

adres 

telefoonnummer, mailadres 

Meer info over de Dag van de Trage Weg vindt u op www.dagvandetrageweg.be. 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 

Gemeentehuis 

Adres 

 

https://www.dagvandetrageweg.be/
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Geachte, 

 

Onze organisatie, (naam organisatie), voerde op datum een spandoekactie aan (naam trage 

weg) te (gemeente). Daar overhandigden wij onderstaande brief (bijlage 1) aan de 

afgevaardigde van het gemeentebestuur met de vraag tot openstelling van deze trage weg. In 

de brief stond expliciet de vraag om schriftelijk antwoord. 

Wij kregen echter geen antwoord op onze communicatie. Daarom stuurden wij op datum een 

herinneringsbrief (bijlage 2) naar het College van Burgemeester en Schepenen. Ook hierop 

kregen wij geen schriftelijk antwoord. 

Om deze reden willen wij u vragen de gemeente (naam gemeente) op haar wettelijke 

verplichtingen te wijzen, dit in het kader van het Gemeentewegendecreet (art. 34) en de 

Nieuwe Gemeentewet (art. 135 § 2). Graag hadden wij alsnog een bevredigend antwoord van 

de gemeente gekregen op onze vraag om deze trage weg open te stellen.  Het is namelijk de 

bedoeling dat deze weg ingewandeld wordt op de Dag van de Trage Weg op 15 & 16 oktober. 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord, 

Met vriendelijke groeten, 

 

naam contactpersoon 

(eventuele naam vereniging/organisatie) 

adres 

telefoonnummer, mailadres 

 

Meer info over de Dag van de Trage Weg vindt u op www.dagvandetrageweg.be.  

Aan de Gouverneur, 

(provincie) 

Adres 

 

https://www.dagvandetrageweg.be/

