
 

 
PERMANENTE VORMING : VRIJDAG 12 juni 2020 – 15u30 tot 17u30 
 
 

WEBINAR: Het nieuwe gemeentewegendecreet: snelle rechtsvinding voor 
trage wegen?’ 
 
 
Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking. 
Dit Gemeentewegendecreet heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen 
te harmoniseren. Er komen nieuwe regels voor lokale wegen: aanleg, wijziging, beheer, 
handhaving … Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht en impact. Het 
Gemeentewegendecreet heft daarenboven ook de federale wet van 10 april 1841 op de 
buurtwegen op. Alle gemeentewegen, ook buurtwegen, zullen onder het toepassingsgebied van 
het Gemeentewegendecreet vallen. De impact van dit nieuwe gemeentewegendecreet is niet te 
onderschatten. Voldoende voer dus om stil te staan bij de draagwijdte ervan. 
 
Meindert Gees licht op een duidelijke en voor de rechtspracticus toegepaste wijze de belangrijkste 
aspecten van het nieuwe gemeentewegendecreet toe. Aan de hand van een aantal vragen en 
antwoorden wordt een jaar na de stemming van het nieuwe decreet een praktijkanalyse gemaakt 
 
Meindert Gees (balie West-Vlaanderen), partner bij Publius advocaten, is voornamelijk 
gespecialiseerd in ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieurecht en bodemrecht. Daarnaast 
heeft hij een expertise opgebouwd in het grondwettelijk recht, onteigeningsrecht en 
vreemdelingenrecht. Meindert is praktijkassistent publiek recht aan de KU Leuven, campus 
Kortrijk en is hoofdredacteur deelredactie publiek recht RABG. Meindert is sinds het gerechtelijk 
jaar 2018-2019 lid van de Raad van de Orde van de Balie West-Vlaanderen en was voordien 2 
jaar voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie Kortrijk. 
 
 
Wij verwachten U dan ook op VRIJDAG 12 juni 2020 om 15.30 uur 
 
U bent dan van harte welkom:  
 
− Plaats: Webinar – online (u ontvangt de link op 12/6 in de voormiddag) 
− Inschrijven: online via privaat luik.  
− Prijs: €20,00 (de deelnameprijs voor de leden van balie Leuven wordt betaald door de raad) 
− Punten: 2 punten werden aangevraagd bij de OVB.  
 
 
Alexander Meuwissen 
Voorzitter conferentie jonge balie Leuven 


