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Ruiterpenning voor individuele ruiters en koetsiers:
Geachte heer/mevrouw,
De gemeente Soest en de W.P.E. hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de
W.P.E. de ruiterpenningen voor het gebruik van de ruiter- en menpaden, in de bossen van Soest, gaat
uitgeven.
Wij brengen u langs deze weg op de hoogte hoe het gebruik van de ruiterpenning is vastgesteld.
Als u een buitenrit door de bossen van Soest gaat maken, dient u een ruiterpenning te hebben.
De ruiterpenningen staan op naam van de ruiter of koetsier en is niet overdraagbaar. Iedere ruiter of
koetsier, die gebruik maakt van de ruiter- en menpaden in de gemeente Soest, moet in het bezit zijn van
een ruiterpenning. Als u gasten hebt die een dag/weekend, een week of een maand komen rijden,
kunnen zij een digitale ruiterbrief voor een korte periode aanschaffen.
De ruiterpenningen zijn geldig van januari tot en met december. Na bestelling en betaling via de website,
wordt binnen enkele dagen de fysieke penning naar u verzonden. De penning die u nu koopt is dus geldig
tot en met december 2021. De gemeente blijft net als in het verleden verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de ruiterpaden en voor de handhaving op het juiste gebruik van de ruiterpenning, of de ruiterbrief
voor een kortere periode. Er zal regelmatig door BOA’s op het juiste gebruik worden gecontroleerd.
Voor het aanschaffen van een ruiterpenning is geen ruiter- of menbewijs meer verplicht, al is het wel aan
te bevelen. De W.P.E. zal dit altijd adviseren, omdat aan het ruiter- of menbewijs van de KNHS tevens een
verzekering, afgestemd op paardengebruik, is gekoppeld. Een ruiter- of menbewijs kunt u behalen bij
erkende maneges en men-scholen.
De prijs van de ruiterpenning wordt € 37,50 voor een jaar, € 20,00 voor een maand, € 12,50 voor een
week, € 6,50 voor een dag/weekend.
De W.P.E. draagt ongeveer 75% van de inkomsten af aan de gemeente Soest. Dit wordt besteed aan groot
onderhoud. De W.P.E. genereert met de verkoop extra inkomsten, die weer zullen worden besteed aan
activiteiten voor ruiter en menner. Dit vergroot het draagvlak, want men kan zien waar het geld aan
wordt besteed. Door met ruiters en menners eenmaal per jaar, samen met bosbeheerder Jan Tupker,
klein onderhoud te doen, wordt de betrokkenheid van de gebruikers vergroot. Wij nodigen u t.z.t. graag
uit om hierbij te helpen.
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De W.P.E. doet alleen de uitgifte en heeft de lage prijs kunnen bedingen omdat wij alle administratieve
werkzaamheden uitsluitend met vrijwilligers doen. Wij hopen dat u solidair bent met dit initiatief en de
ruiterpenning aan zult schaffen.
De website van de W.P.E. is ook geschikt voor mobile telefoons, als u onderweg iets tegenkomt wat niet
in orde is kunt u ter plekke een klachtenformulier invullen en een foto toevoegen. Wij zullen dit direct
doorspelen naar de bosbeheerder.
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