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Geachte dames en heren,

Gefeliciteerd, u bent lid van de nieuwe Provinciale Staten van Utrecht en mag een
volgende ‘stap’ zetten in het besturen van onze mooie provincie.
Graag vragen wij uw aandacht voor een vorm van vrijetijdsbesteding, die leuk en
gezond is, en ook bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame en vitale
samenleving: wandelen.

U kunt bijdragen aan de kwaliteit van wandelen in onze provincie door:
1. Wandelen zonder hindernissen!
Bij de plannen voor infrastructuur gaat het vaak over autowegen en files. De
wandelaar loopt graag over rustige paden, maar die worden steeds vaker
doorsneden. Bij de aanleg of aanpassing van autowegen en spoorlijnen is
aandacht nodig voor het oversteken of doorkruisen van barrières.
2. Draag zorg voor kwaliteit van routes en routenetwerken!
Draag zorg voor provinciegrensoverschrijdend wandelroutenetwerk van LangeAfstand-Wandelpaden en Streekpaden en zorg voor afstemming en ontwikkeling
van het Utrechts wandelnetwerk in het kader van toerisme en recreatie. Zorg
voor een adequate provinciale financiële bijdrage aan Wandelnet en maak
duidelijke afspraken met het Rijk en andere provincies.
3. Zet wandelaars en voetgangers op nummer 1!
Zorg voor visie op wandelroutenetwerken met aandacht voor kwaliteit en
duurzame instandhouding. Veranker wandelen in beleid voor gezondheid,
toerisme, sport, infrastructuur en mobiliteit en ruimtelijk beleid. Uw nieuwe
Omgevingsvisie biedt volop kansen: zet bij planvorming de wandelaar en
voetganger op de eerste plaats.

Als belangenorganisatie vragen we u deze oproep mee te nemen in het komende
beleidsprogramma van de provincie. Daarvoor danken wij u bij voorbaat.
Vanzelfsprekend zijn we graag bereid mee te denken voor de uitvoering.
Namens Wandelnet,

Guus Béguin
Beleidsvrijwilliger Utrecht voor Wandelnet
06 13971451
gbeguin@wandelnet.nl

Samen met bijna 1000 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de
kwaliteit van het wandelen in Nederland. We onderhouden een (inter)nationaal
routenetwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden en komen op voor de
belangen van wandelaars. Dit doen wij voor 10,5 miljoen wandelaars die jaarlijks 441
miljoen wandelingen maken. Wandelnet houdt kantoor met een kleine staf in
Amersfoort. Per provincie onderhoudt een beleidsvrijwilliger de specifieke contacten
met de provinciale politiek en organisatie.

