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In Gelderland maakt Te Voet deel uit van het Wandeloverleg Gelderland (WOG) dat wordt
aangevoerd door een contactpersoon van het Wandelnet. De leden van het WOG
vertegenwoordigen bij elkaar bijna alle regio’s van de provincie. Eén keer per jaar is er een overleg
tussen WOG en de Gelderse padcoördinatoren. Dit zal in 2019 worden verdubbeld omdat de
padcoördinatoren ook een rol willen spelen in de benadering van de gemeenten bij het opstellen van
gemeentelijke Omgevingsvisies.
De belangrijkste zaken in het WOG zijn geweest:
In 2018 heeft het WOG zich bezig gehouden met het benaderen van de fracties van de politieke
partijen in de Provinciale Staten om deze te bewegen een wandelparagraaf in hun
verkiezingsprogramma op te nemen. Twee partijen hebben aangeleverde teksten overgenomen en
drie andere hebben de wandelaar specifiek genoemd in hun programma. We hebben onder meer
gepleit om een fonds op te richten om tussentijdse wandelknelpunten op provinciale wegen aan te
pakken.
Met de provincie heb ik overleg gevoerd over het voorkomen van de barrièrewerking van provinciale
wegen. De aangeleverde adviezen zijn besproken bij de verkenningen van aanpak van de geplande
wegen trajecten. We proberen verder criteria te ontwerpen wanneer wel en wanneer geen
oversteekvoorzieningen worden genomen.
Twee leden van het WOG via het Routebureau betrokken bij de ontwikkeling van een wandelnetwerk
Veluwe. Twee proefgebieden zijn uitgezocht waar markering en verwijzing zal worden uitgezet.
Het WOG heeft successen behaald in het voorkomen van afsluiting van spoorwegovergangen in
Almen en Winterswijk.
De nieuwe Omgevingswet is besproken en in de regio’s zullen de WOG leden de gemeenten
benaderen tijdens het opstellen van een gemeentelijke Omgevingsvisie.
Proberen een struinmogelijkheid te realiseren in de plannen voor de inrichting van de
IJsseluiterwaarden ikv. Rivierklimaatpark.
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