
 

 

 

 

UITNODIGING INFOMOMENTEN PROJECT TRAGE WEGEN GEEL 

 

Beste, 

 

Stad Geel gaat samen met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete van start met het opmaken van 

een herwaarderingsplan voor de trage wegen in Geel.  

Trage wegen, ook wel buurt- en voetwegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste 

plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Daarom worden ze als ‘trage wegen’ aangeduid. 

Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer, deze wegen 

hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen, maar zijn ook een veilig alternatief 

voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd. Als extra troef herbergen trage 

wegen meestal een hoge cultuurhistorische waarde. 

Als eerste stap dienen de trage wegen van stad Geel in kaart gebracht te worden. Daarvoor is er heel 

wat inventarisatiewerk nodig  waarbij de kaartgegevens moeten worden afgetoetst met de situatie 

op het terrein. De volgende stap is om tot een herwaarderingsplan te komen om in de toekomst een 

aantal trage wegen te verbeteren of beter toegankelijk te maken. 

Bij het opmaken van dit herwaarderingsplan willen we weten wat er leeft bij de mensen. Stad Geel  

hecht er veel belang aan om binnen het project maximaal te overleggen met alle betrokkenen. Zo 

kunnen we bekijken waar het mogelijk is om de trage wegen terug een plaats te geven in het 

landschap. 

In eerste instantie wordt gewerkt binnen het centrum, in het gebied Punt-Larum en ten zuiden van 

het Albertkanaal in Zammel-Oosterlo-Stelen.  

Stad Geel en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete willen iedereen uitnodigen om te informeren 

over dit project en te luisteren naar suggesties en opmerkingen. Of heb je misschien zin om aan de 

slag te gaan in je buurt met het bekijken welke wegen er nog zijn op terrein, ken je zulke mooie 

paadjes waarlangs je weer graag zou willen wandelen…. Dan ben je ook meer dan welkom op één 

van onze drie infomomenten rond de trage wegen in Geel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Infomoment centrum:        

Donderdag 29 oktober om 19u     

Stadhuis – zaal 1.14 op de eerste verdieping     

Werft 20, 2440 Geel    

 

Infomoment Zammel/Oosterlo/Stelen: 

Dinsdag 3 november om 19u 

MPI Oosterlo – grote zaal 

Eindhoutseweg 25, 2440 Geel 

 

Infomoment Larum/Punt: 

Maandag 9 november om 19u 

Parochiezaal Geel – Punt 

Antwerpseweg 139, 2440 Geel 

 

Wil je er graag bij zijn op één van onze drie infomomenten? Gelieve je dan op voorhand even aan te 

melden bij Hanne Govaers van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.  

Kan je er niet bij zijn maar ben je wel benieuwd naar de trage wegen bij jou in de buurt? Of heb je 

vragen of suggesties? Dan kan je terecht bij Hanne Govaers van het Regionaal Landschap Kleine en 

Grote Nete of op deze link http://projecttragewegen.geel.be  

 

Tot dan! 

 

 

Hanne Govaers 

projectmedewerker trage wegen en natuurbeleving 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw 

Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee 

Tel: 014 85 25 14 

E-mail: hanne.govaers@rlkgn.be 
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