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Op 24 april keurde het Vlaams Parlement unaniem het
gemeentewegendecreet goed. Het wordt op 1 september
2019 van kracht. Er komt één juridisch statuut voor alle
wegen onder de bevoegdheid van lokale besturen.
Verkeersspecialist vroeg Trage Wegen, Landelijke Gilden
en de VVSG wat zij van het nieuwe decreet vinden.
Lees het artikel vanaf p. 4.
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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.com.
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