
Gelieve deze vacature verder te verspreiden a.u.b. 
 

VACATURE 
--- januari 2017 --- 

 

TRAGE WEGEN vzw 
Trage Wegen zoekt helpende handen (m/v) 

Trage Wegen vzw 

Pendelaars die de files vermijden. Mountainbikers die ongekende tracés verkennen. 

Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en 

rustzoekers. Velen zijn op zoek naar veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of 

doorsteekjes. Iedereen is gebaat bij meer en betere trage wegen.  

Sinds 2002 werkt Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in het 

Vlaamse en Brusselse Gewest. Daarbij wordt steevast een koppeling gemaakt met ruimere 

vraagstukken op het vlak van mobiliteit, milieu en natuur, duurzaamheid, 

landschapsontwerp en ruimtelijke planning. 

Trage Wegen in Brussel 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de eerste Belgische stad met een voetgangersplan. 

Doel van het plan: Brussel écht stapvriendelijk maken. Zo verbetert het Gewest zijn 

mobiliteit, het milieu en de leefomgeving van alle Brusselaars. Een stad is pas 

voetgangersvriendelijk met een dicht netwerk van trage wegen. Dat wil zeggen: een coherent 

weefsel van paden, steegjes, wegen en doorsteekjes. Brussel heeft meer trage wegen dan je 

denkt. Maar al te vaak blijven ze onbekend en onbemind. Hun potentieel blijft onderbenut. 

Daar doet Trage Wegen in opdracht van Brussel Mobiliteit iets aan. Op dit moment voeren 

we een grootschalige inventarisatie uit. Deze verwerken we in GIS-software. Het ambitieuze 

doel is de ontwikkeling van een wandelatlas en smartphone-applicatie voor het hele Gewest. 

Voor het realiseren van dit alles zoeken we enthousiaste vrijwilligers die een handje willen 

toesteken vanuit ons kantoor in Gent of (in mindere mate) op terrein in Brussel. Zit je graag 

binnen achter de computer, of liever buiten op trage wegen? Ben je graag onder de mensen 

of werk je graag op jezelf? Wij kunnen jouw hulp gebruiken! 

Meer info over het project vind je op http://www.stapas.be/. 

Taken 

 

- Verwerking van inventarisatiefiches van trage wegen in GIS (Geografische Informatie 

Systemen): je voert nauwkeurig de gegevens die we op het terrein hebben verzameld 

in op de computer; 

- Terreininventarisatie van trage wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: je gaat 

op stap met fiches om de resterende informatie te sprokkelen die we nodig hebben 

 

http://www.stapas.be/


Profiel 

 

- Je wil je inzetten voor meer en betere trage wegen; 

- Je werkt graag met de computer en hebt eventueel al wat ervaring met GIS; 

- Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid; 

- Je werkt nauwkeurig, correct en bezit een zekere dosis zelfstandigheid; 

- Je kan je minimaal één dag per week vrijmaken; 

- Je wilt minstens één van bovenstaande taken voor je rekening nemen. 
 

Ons aanbod: 

 

- Je doet ervaring op in een boeiende en professionele werkomgeving, waar je op een 

zeer concrete manier aan onze projecten kan meewerken; 

- We voorzien flexibele uren; 

- Indien gewenst, krijg je een professionele opleiding Quantum GIS  en kan je de 

nodige ervaring in GIS-werk opdoen (je kan ook andere leermogelijkheden 

suggereren); 

- Je komt terecht in een dynamisch  en ervaren team dat  jou de nodige ondersteuning 

en begeleiding biedt; 

- Al je onkosten worden vergoed (tot het wettelijke jaarlijkse maximum).  

 

Interesse? 

 

Geïnteresseerden sturen een gemotiveerde mail (en eventueel CV) naar Trage Wegen vzw 

t.a.v. Vincent Van Heghe, projectmedewerker Trage Wegen vzw op  

vincent.vanheghe@tragewegen.be 

We plannen vervolgens (in overleg) een gesprek in begin januari. 

 

Meer inlichtingen over het vrijwilligerswerk:  

Vincent Van Heghe, 09 331 59 26 of  vincent.vanheghe@tragewegen.be.  

 

 

mailto:vincent.vanheghe@tragewegen.be

