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Vele paardenliefhebbers wensen op recreatieve basis 
te kunnen ruiteren waar en wanneer het hen best uit 
komt.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft oog voor hun 
wensen en wil daarom de bestaande ruiterpaden 
verbeteren en nieuwe routes ontwikkelen.

Samen met het Paardenloket, de Vlaamse Liga 
voor Paarden en de Landelijke Rijverenigingen is 
de Provincie er zich van bewust dat er een grote 
behoefte is aan bewegwijzerde, legale, veilige en 
paardvriendelijke ruiterroutes.

Daarom neemt de provincie Oost-Vlaanderen het 
initiatief om de behoefte aan kwalitatieve ruiterroutes 
te vervullen en op te nemen als één van de 
beleidstaken in haar meerjarenplan.

De lokaal opgerichte werkgroepen van deskundigen 
zullen zich in hoofdzaak bezig houden met het 
uitstippelen van hoog kwalitatieve routes die zullen 
moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, die het 
individuele traject overstijgen. Enkel op deze manier 
kunnen kwaliteitsvolle ruiterroutes en –netwerken 
gerealiseerd worden.

Ben je een recreatieve ruiter, een ruiterclub, een 
manege of een andere organisatie die de behoefte 
aan een ruiterroute in jouw gemeente of regio kan 
motiveren? Heb je bovendien een suggestie of ontwerp 
van ruiterroute? Neem dan deze handige brochure 
eens door en laat het een uitgelezen kans zijn om 
onder begeleiding van de provincie een nieuwe 
ruiterroute in jouw buurt te realiseren.

voorwoord

Hilde Bruggeman
Gedeputeerde voor sport
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1. Lengte van de route:
- lokale ruiterpaden: min. 6 tot max. 15 km voor 

het plaatselijk wandelruiterverkeer;
- regionale ruiterpaden: 16 tot 40 km voor het 

maken van dagtochten;
- doorgaande routes: 40 km en meer voor het 

maken van meerdaagse tochten (trekruiters).

2. De lokale en regionale ruiterpaden worden steeds 
lusvormig geconcipieerd. Voor de meerdaagse 
tochten zal eerder gewerkt worden met 
samenvoeging van meerdere lussen binnen een 
ruiternetwerk.

3. Breedte van de route:
- ruiterroutes in één richting: min. 1,50m
- ruiterroutes in twee richtingen: min. 2,00m (op 

passeerplaatsen)
- menroutes in één richting: min. 2,00m
- menroutes in twee richtingen: min. 3,50m (op 

passeerplaatsen)

4. Hoogte van de route: min. 3m doorrijhoogte

5. Routebeschrijving en bewegwijzering zijn een 
noodzaak omdat de routes een permanent karakter 
hebben.

6. Op de startplaats(en) en strategische knooppunten 
komt een overzichtsbord met een kaart van de 
ruiterroute zodat de ruiter zich kan oriënteren en 
zijn traject verder kan plannen.

7. De route moet aan ruiter en paard maximale 
waarborgen bieden inzake veiligheid.

8. De belevingswaarde van het wandelen te paard 
mag niet worden tenietgedaan door andere vormen 
van verkeer, die als storend worden ervaren 
(bromfietsen, terreinfietsen). In regel komen 
voornamelijk verkeersarme of verkeersvrije wegen 
in aanmerking.

9. Ontdubbelen van ruitercircuits met wandel-, fiets- 
of mountainbikeroutes verdient aanbeveling, doch 
is gezien de geringe beschikbare ruimte geen 
must.

10. Paard en ruiter verkiezen onverharde, 
verkeersarme paden en wegen. We streven steeds 
naar een minimum van 50% onverharde paden.

11. Er zullen strategische startplaatsen voorzien 
worden, van waar men een ruitertocht kan 
aanvatten en waarbij:

A. de aanwezigheid van volgende voorzieningen 
een vereiste is:

- voldoende parkeergelegenheid geschikt voor 
trailers

- een bindplaats voor paarden of een weide 
voorzien

- mogelijkheid tot drinken voor de paarden

B. de aanwezigheid van de volgende voorzieningen 
een pluspunt is:

- eet- of drankgelegenheid voor de ruiters
- overnachtingsmogelijkheid voor paard en ruiter
- de startplaatsen zijn bij voorkeur maneges of 

afspanningen met ruiteraccommodatie

12. Een voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
weg- en terreinbeheerder is steeds vereist.

A. criteria ruiterroutes
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De erkenning van ruiterroutes wordt verleend door de 
‘Provinciale Commissie Sport, Natuur en RO’ van de 
provincie Oost-Vlaanderen.

1. Intentieverklaring (bijlage 2)
- Indien de initiatiefnemer een gemeente is die 

de intentie heeft een ruiterroute te ontwikkelen, 
moet dit aangevraagd worden bij het 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Sport, 
p/a Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent d.m.v. 
het daartoe bestemde formulier. (bijlage 1)

- Indien de initiatiefnemer geen gemeente is, 
maar een manege, vereniging, e.d.…dient de 
intentieverklaring vergezeld te zijn van een 
beslissing van het College van burgemeester 
en schepenen met daarin de melding dat de 
gemeente zal instaan voor:
• de plaatsing van alle bewegwijzering/

signalisatie; 
• de nazorg en het onderhoud van de route.

2. De provinciale sportdienst legt de 
intentieverklaring voor aan de Commissie Sport, 
Natuur en RO.

3. De provinciale Commissie Sport, Natuur en RO 
beoordeelt de aanvraag en verleent al dan niet 
haar goedkeuring tot start van het ontwerpen van 
een ruiterroute.

4. Bij goedkeuring dient de aanvrager een werkgroep 
samen te stellen, minimaal bestaande uit de 
aanvrager, de betrokken gemeente(n) en de 
provinciale sportdienst. Indien nodig kunnen de 
betrokken terreinbeheerders in de loop van het 
proces betrokken worden.

5. Het ontwerp van de ruiterroute zal door de 
initiatiefnemer ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan:

A. het college van burgemeester en schepenen. 
het college zal hierbij het advies van de 
gemeentelijke sportra(a)d(en) en MiNa-ra(a)
d(en) inwinnen.

B. eigenaars en beheerders van wegen en terreinen 
(openbare wegen, privéwegen en andere 
doorgangen) i.v.m. het verlenen van doorgang en 
het plaatsen van de nodige signalisatie. 

6. De aanvrager bezorgt aan het Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen, dienst Sport, p/a 
Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent: 
- het volledig ingevulde aanvraagformulier  

(bijlage 3)
- de digitale versie van de definitieve ruiterroute 

(in kml-bestand)
- alle adviezen en goedkeuringsdocumenten, 

zoals hierboven (stap 5) opgevraagd.

7. De dienst Sport van het Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen zal de ruiterroute, vergezeld 
van de adviezen, voor advies voorleggen aan 
het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse 
Landmaatschappij, NV Waterwegen en Zeekanaal, 
Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Milieu 
Maatschappij, de provinciale dienst Leefmilieu, 
de provinciale dienst Mobiliteit (trage wegen), 
de provinciale MiNa-raad en Toerisme Oost-
Vlaanderen.

8. De dienst Sport van het Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen, zal de ruiterroute, vergezeld van 
de adviezen ter goedkeuring voorleggen aan de 
Provinciale Commissie Sport, Natuur en RO van de 
provincie Oost-Vlaanderen.

9. Na definitieve goedkeuring van de Provinciale 
Commissie Sport, Natuur en RO van de provincie 
Oost-Vlaanderen, kan de aanvrager starten met de 
effectieve aanleg van de ruiterroute.

B. aanvraagprocedure
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1. startpaneel
Bij elke startplaats zal een startpaneel van de ruiterroute aangebracht worden met volgende gegevens: 
- topografische routekaart
- titel en benaming
- korte beschrijving van de ruiterroute
- meldpunt (telefoon en e-mail)
- afstanden per ruiterlus
- gedragscode
- kaartlegende
- sticker ‘hier bent u’ 
- info website en QR-code (voor o.a. downloaden gegevens GPS)
- logo’s van het provinciebestuur en de gemeente.

C. signalisatie
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2. bewegwijzeringplaatjes

bevestiging
De plaatjes worden met behulp van vandalismevrije éénwegschroeven bevestigd op de verticale zijde van de 
vierkante palen.

symbolen
a. lusvormige ruiterroutes worden bewegwijzerd met een zeshoekig symbool.  

Dit zeshoekig symbool met top naar boven, heeft een hoogte van 18 cm en een breedte van 13 cm.

b. verbindingsroutes (doorgaande routetrajecten tussen twee ruiterlussen) worden bewegwijzerd met een 
rechthoekig symbool. Dit rechthoekig symbool met smalle zijde naar boven, heeft een hoogte  
van 18 cm en een breedte van 13 cm.

c. aanlooproutes (aanlooproutetrajecten van de startplaats naar de ruiterlus) worden bewegwijzerd met 
rechthoekige bordjes. Dit rechthoekig bord met smalle zijde naar boven, heeft een hoogte van 18 cm en een 
breedte van 13 cm.

vormgeving
- alle bewegwijzeringplaatjes hebben een witte achtergrond, met een grijze/oranje opdruk.
- de ‘naam’ van de ruiterroute wordt in het midden van het plaatje gedrukt. Daaronder de afstand van de route in km.
- de pijl (links, rechts of rechtdoor) komt boven in het open vlak.
- het ruitericoon (ruiterroute of menroute) komt centraal op het symbool onder de routenaam.

C. signalisatie

LOGO
GEMEENTE

routenaam
… km

LOGO
GEMEENTE

routenaam
… km

LOGO
GEMEENTE

routenaam
… km

LOGO
GEMEENTE
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… km

LOGO
GEMEENTE

routenaam
… km

LOGO
GEMEENTE

routenaam
… km
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3. dragers (voor de bewegwijzeringsplaatjes)
De bewegwijzering wordt bij voorkeur steeds aan de rechterzijde van de weg aangebracht, bij elke 
richtingsverandering (telkens voor en na het kruispunt) en regelmatig herhaald bij een lang aangehouden richting.

palen
De 14 cm brede vierkante houten paal met schuine zijde (i.f.v. afwatering), heeft een lengte van 1,50 m  
en steekt 1,00 m boven het maaiveld uit. De palen worden tot 50 cm in de bodem stevig verankerd.

paalbeugels
Indien er op de plaats waar een pijltje dient geplaatst te worden reeds een andere ronde paal beschikbaar is, 
waarvoor je vooraf de toestemming hebt gekregen om er een bewegwijzering bij te plaatsen, wordt voorgesteld om 
het bewegwijzeringplaatje te bevestigen met de ter beschikking gestelde paalbeugels.
Er zijn 3 standaardbeugels beschikbaar m.n. Ø 51 (klein), Ø 76 (middel) en Ø 89 (groot).

C. signalisatie

vooraanzicht

bovenaanzicht

zijaanzicht
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1. flyers
De flyers worden in een oplage van 1000 exemplaren 
aangemaakt ter promotie van de ruiterroute en worden 
gratis verspreid.

Gezien het enkel een middel is om de nieuwe 
ruiterroute aan te kondigen, wordt de vermelde 
informatie zeer beperkt gehouden.

Deze informatie omvat:
- titel en benaming van de ruiterroute
- routekaart
- korte routebeschrijving
- afstanden per lus
- eventuele toeristische info
- info website en QR-code (voor o.a. downloaden 

gegevens GPS)
- contactgegevens meldpunt info- en klachten

Indien de gemeente, federatie of club bijkomende 
flyers wenst, zal de drukklare versie van de flyer 
digitaal ter beschikking gesteld worden en kan men 
deze op eigen kosten laten bijdrukken.

2. website
- www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes.be
- www.vlp.be
- www.lrv.be
- www.vlaamspaardenloket.be
- www… van gemeente
- www… van manege

D. promotiemateriaal
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E. nazorg: controle en onderhoud

F. ondersteuning vanuit de provincie

Een goed onderhouden ruiterroute is van groot belang 
wil men de route voor de ruiters kwalitatief berijdbaar 
houden. In functie daarvan is een duidelijk afgelijnde 
taakverdeling tussen de verschillende partners 
essentieel: 
- minimaal 4 keer per jaar zal er een controle 

uitgevoerd worden door de peters/meters van de 
ruiterroute. Deze peter/meter wordt aangeduid 
door de gemeente, federatie of club. 

- de opdracht voor deze driemaandelijkse controle 
(of frequenter) zal gegeven worden door de 
provinciale dienst, die het toezicht op deze 
controles zal houden.

- de peter/meter van de ruiterroute rapporteert aan 
de provinciale dienst.

- de provinciale dienst zal vervolgens een 
werkopdracht geven aan de betrokken dienst van 
de gemeente. Deze werkopdracht kan het volgende 
omvatten: palen recht zetten, bewegwijzering 
herplaatsen, snoeien van overhangende takken, 
herstellen van het wegdek en toegankelijkheid, 
maaien van gras, netels e.d.

- de gemeente voert uiteindelijk de opdracht uit 
en rapporteert aan de provinciale dienst na de 
uitgevoerde herstellingen.

Naast de driemaandelijkse controles van de peters/
meters, kunnen er ook online via de ‘routechirurg’ 
gebreken/klachten gemeld worden door de gebruikers. 
Ook deze zullen onder regie van de provinciale dienst 
mee opgenomen worden in een werkopdracht naar de 
gemeente.

Als projectleider zal de provincie de initiatiefnemer 
(gemeente, federatie of club) van bij het begin van de 
aanvraag tot en met de realisatie en de uiteindelijke 
opening van de ruiterroute begeleiden en volgende 
administratieve, logistieke en materiële ondersteuning 
bieden:
- hulp bij de opstart van de lokale werkgroep en 

bijwonen en opvolgen van de vergadermomenten 
van deze werkgroep.

- administratieve ondersteuning bij de 
goedkeuringsprocedure op provinciaal niveau.

- ondersteuning bij het ontwerp van het startbord.
- materiële ondersteuning in de vorm van gratis 

aanleveren van het nodige signalisatiemateriaal 
(startbord, bewegwijzeringplaatjes, houten palen, 
metalen paalbeugels).

- toezicht en coördinatie van de controles, 
werkopdrachten en herstellingen.

- het kosteloos aanleveren van verdwenen of 
beschadigd signalisatiemateriaal.

- promotionele ondersteuning d.m.v. flyers en 
website.

- organisatie van een jaarlijks evaluatie- en 
bedankingsmoment, waarbij de peters/meters een 
kleine attentie (passend gadget) ontvangen.



richtlijnen voor de ontwikkeling van erkende ruiterroutes in Oost-Vlaanderen |  9

G. inbreng van de gemeente en/of 
 andere initiatiefnemers

indien 
initiatiefnemer 

een gemeente is

indien initiatiefnemer  
geen gemeente is

taak gemeente  
waar route start

initiatiefnemer

de plaatsing van alle materialen  
(palen, bewegwijzering, startpaneel)  

de digitale inventarisatie van alle signalisatie 
(softwarematig)   

de organisatie (incl. kosten) van de officiële 
opening van de nieuwe ruiterroute   

de nazorg en het onderhoud van de route  
de ondersteuning van de meter/peter van de 
ruiterroute   

de kostprijs van het drukken van de eventuele 
bijkomende flyers   

 

Opmerking
- Indien de initiatiefnemer een gemeente is dient zij verplicht in te staan voor alle toegewezen taken.
- indien de indiener geen gemeente is dient de gemeente verplicht in te staan voor de reeds aangeduide taken (2). 

De resterende vier taken worden naar eigen keuze verdeeld onder beide instanties.
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H. nuttige adressen

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen dienst Sport
Adres dienst/burelen: 
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel. 09 267 76 02
Alle briefwisseling via:
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
e-mail: sport@oost-vlaanderen.be
website: www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes.be

Vlaams Paardenloket vzw
Duboislaan 2
1560 Hoeilaart
Tel. 02 658 09 50
e-mail: info@vlaamspaardenloket.be
website: www.vlaamspaardenloket.be

Vlaamse Liga Paardensport
Klossestraat 64
9052 Zwijnaarde
Tel. 09 245 70 11
e-mail: info@vlp.be
website: www.vlp.be

Landelijke Rijvereniging vzw
Waversebaan 99
3050 Oud-Heverlee
Tel. 016 47 99 60
e-mail: info@lrv.be
website: www.lrv.be



intentieverklaring voor aanmaak ruiterroute Oost-Vlaanderen (gemeente)

gegevens aanvrager/initiatiefnemer
initiatiefnemende gemeente

contactpersoon
naam
voornaam
functie
straat nr bus
postcode gemeente
email
telefoon GSM

met wie wordt er samengewerkt?
 federatie, naam:
 ruitervereniging, naam:
 manege(s), naam:
 pensionstal(len), naam:
 privéstal(len), naam:
 verblijf (B&B, hotel,…), naam:
 andere, naam:

gegevens ruiterroute
locatie start ruiterroute
naam
straat nr
postcode gemeente

vermoedelijke lengte ruiterroute
aantal km:

de ruiterroute doorkruist volgende gemeenten
1.
2.
3.

de gemeente waar de route start verklaart hierbij te zullen instaan voor
1. de plaatsing van alle materialen (palen, bewegwijzering, startpaneel)
2. de digitale inventarisatie van alle signalisatie (softwarematig)
3. de organisatie (incl. kosten) van de officiële opening van de nieuwe ruiterroute
4. de nazorg en het onderhoud van de route
5. de ondersteuning van de meter/peter van de ruiterroute
6. de kostprijs van het drukken van de eventuele bijkomende flyers

datum indiening intentieverklaring

namens het College van Burgemeester en Schepenen,

de gemeentesecretaris,  de burgemeester,

(stempel en handtekening)  (stempel en handtekening)

deze intentieverklaring indienen bij
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst sport, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

bijlage 1







intentieverklaring voor aanmaak ruiterroute Oost-Vlaanderen  
(manege, vereniging, federatie e.d.)

gegevens aanvrager/initiatiefnemer
 manege, naam:
 vereniging, naam:
 federatie, naam:
 andere, naam:

contactpersoon
naam
voornaam
functie
straat nr bus
postcode gemeente
email
telefoon GSM

met wie wordt er samengewerkt?
 federatie, naam:
 ruitervereniging, naam:
 manege(s), naam:
 pensionstal(len), naam:
 privéstal(len), naam:
 verblijf (B&B, hotel,…), naam:
 andere, naam:

gegevens ruiterroute
locatie start ruiterroute
naam
straat nr
postcode gemeente

vermoedelijke lengte ruiterroute
aantal km:

de ruiterroute doorkruist volgende gemeenten
1.
2.
3.

bijlage 2





verklaring wie zal instaan voor volgend uit te voeren taken 
Gelieve aan te vinken wie welke taken op zich zal nemen (plaatsing materialen + nazorg en onderhoud zijn verplicht uit te voeren 
door de gemeente waar de route start)

taak gemeente  
waar route start

initiatiefnemer

de plaatsing van alle materialen  
(palen, bewegwijzering, startpaneel) 

de digitale inventarisatie van alle signalisatie (softwarematig)
de organisatie (incl. kosten) van de officiële opening van de nieuwe 
ruiterroute

de nazorg en het onderhoud van de route 
de ondersteuning van de meter/peter van de ruiterroute

de kostprijs van het drukken van de eventuele bijkomende flyers

datum indiening intentieverklaring

 namens het College van Burgemeester en Schepenen,

de intiatiefnemer, de gemeentesecretaris,  de burgemeester,

(stempel en handtekening)  (stempel en handtekeningen)

deze intentieverklaring indienen bij
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst sport, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent



aanvraagformulier ruiterroutes Oost-Vlaanderen

gegevens aanvrager/initiatiefnemer
 gemeente (dienst): 
 manege, naam:
 vereniging, naam:
 federatie, naam:
 andere, naam:

contactpersoon
organisatie
naam
voornaam
functie
straat nr bus
postcode gemeente
email
telefoon GSM

met wie wordt er samengewerkt?
 federatie, naam:
 ruitervereniging, naam:
 manege(s), naam:
 pensionstal(len), naam:
 privéstal(len), naam:
 verblijf (B&B, hotel,…), naam:
 andere, naam:

gegevens ruiterroute
locatie start ruiterroute
naam
straat nr
postcode gemeente

de ruiterroute doorkruist volgende gemeenten
1.
2.
3.

in welke omgeving wordt het parcours ingeplant?
 bos
 park
 landbouwgebied
 jaagpad
 andere

loopt de ruiterroute parallel met
 wandelroute  zo ja, welke en over welke afstand:
 fietsroute  zo ja, welke en over welke afstand:
 mountainbikeroute  zo ja, welke en over welke afstand:
 andere  zo ja, welke en over welke afstand: 

is er toestemming van de private weg-en terreinbeheerders?
Als bijlage een kopie van de contracten, toelatingen van de private terreinbeheerders toevoegen.
Deze toelating omvat: 
- het verlenen van gebruik/betreden/doorgang paden
- het plaatsen van signalisatie (bewegwijzering)

bijlage 3





wat is de aard van de ondergrond van de ruiterroute?
verhard / niet verhard

 keien  aarde  asfalt  dolomiet  tegels
 zand  beton  turf  andere  grind

wat is het percentage niet-verhard?
Niet-verhard:  % onverhard terrein 

hoe lang is de ruiterroute in het totaal?
 min. 6 km tot max. 15 km (lokale ruiterlus). Aantal km: 
 16 tot max. 40 km (regionale ruiterroute). Aantal km: 
 40 km en meer (doorgaande routes voor het maken van meerdaagse tochten). Aantal km: 

hoe breed zijn de ruiterpaden?
 de ruiterroutes in één richting zijn overal min. 1,50m
 de ruiterroutes in twee richtingen zijn overal min. 2,00m (op passeerplaatsen)
 de menroutes in één richting zijn overal min. 2,00m
 de menroutes in twee richtingen zijn overal min. 3,50m (op passeerplaatsen)
 de ruiterroutes hebben overal een doorrijhoogte van min. 3m 

Ontwerpplan bijvoegen op schaal 1:25.000 of 1:20.000 met daarop de ruiterroute getekend in de verschillende kleuren naarge-
lang het aantal lussen. Indien beschikbaar, bij voorkeur een digitale versie doormailen.

is de ruiterroute veilig?
 ja, er zijn geen gevaarlijke oversteken, noch verkeersdrukke wegen
 Nee, er is/zijn gevaarlijke oversteken (geef de locaties aan):
 Nee, er is/zijn verkeersdrukke wegen (geef de locaties aan):

aan de startplaats van de ruiterroute zijn onderstaande faciliteiten aanwezig?
 voldoende parkeergelegenheid geschikt voor trailers
 een bindplaats voor paarden
 een afgesloten beschikbare weide
 mogelijkheid tot drinken voor de paarden

 eet- of drankgelegenheid voor de ruiters
 overnachtingsmogelijkheid voor paard en ruiter
 de startplaats is gelegen aan een manege

met hoeveel ruiterlussen wordt er gewerkt?
aantal lussen:
welke is de lengte van de verschillende lussen?
lus 1:  km lus 2:  km lus 3:  km

welk signalisatiemateriaal is er gewenst?
noodzakelijke signalisatie, aantal bewegwijzeringplaatjes:
lus 1:  (links),  (rechts),  (rechtdoor)
lus 2:  (links),  (rechts),  (rechtdoor)
lus 3:   (links),  (rechts),  (rechtdoor)

Noodzakelijke signalisatie, aantal paalbeugels:
lus 1:  Ø 51(klein),  Ø 76(middel),  Ø 89(groot)
lus 2:  Ø 51(klein),  Ø 76(middel),  Ø 89(groot)
lus 3:  Ø 51(klein),  Ø 76(middel),  Ø 89(groot)

Noodzakelijke signalisatie, aantal palen:
lus 1:  lus 2:  lus 3: 

hebt u reeds een peter/meter voor de nieuwe ruiterroute aangeduid?
 ja, naam, adres, telefoon en email opgeven: 

 neen

datum indienen aanvraagformulier:

 namens het College van Burgemeester en Schepenen,

de intiatiefnemer, de gemeentesecretaris,  de burgemeester,

(stempel en handtekening)  (stempel en handtekeningen)

dit aanvraagformulier indienen bij
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst sport, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent





V.U. Hilde Bruggeman, gedeputeerde, p.a. gouvernementstraat 1, 9000 Gent


