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Voorstelling leden en deelnemers
Alle aanwezigen krijgen de kans om zich voor te stellen.

Voorstelling Participatieambtenaar
De Communicatie- en Participatieambtenaar van de gemeente Huldenberg, Tom Vanhoren, geeft een
korte toelichting over het participatiebeleid van de gemeente Huldenberg. De verschillende vormen
van participatie (vroeger en nu) in Huldenberg worden voorgesteld. De gemeente Huldenberg kent
een lange participatietraditie via dorpsraden en dergelijke. Recent werden ook een aantal nieuwe
participatieraden opgericht vanuit de gemeente omtrent specifieke thema’s zoals de vergroening van
de dorpskern Huldenberg, lokaal mondiaal beleid…. Een derde vorm van participatie bestaat uit
adviesraden opgericht vanuit de burgers, zoals de huidige Paraadt Natuur & Milieu. Ook deze
adviesraad kan beroep doen op de participatieambtenaar voor ondersteuning, zoals het reserveren
van lokalen, communicatie naar de gemeente,… Het advies van elke Paraadt wordt meegenomen
door het gemeentebestuur en het al dan niet opvolgen van het advies zal door het bestuur
beargumenteerd worden.

Voorstelling Luc Robijns
Schepen van o.a. milieu Luc Robijns werd uitgenodigd om een toelichting te geven in verband met de
huidige stand van zaken over de twee thema’s waarop de Paraadt zich in eerste instantie wil
toespitsen: bermbeheer en trage wegen.
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De laatste jaren werd er reeds veel inspanning geleverd vanuit de gemeente om te werken aan
groenere bermen. Zo wordt waar mogelijk enkel het gedeelte van de bermen vlak tegen de straat,
voetpad of fietspad gemaaid, waarbij de berm die verderaf gelegen is niet gemaaid wordt. Op die
manier is er oog voor de verkeersveiligheid en voor natuur en biodiversiteit. In het verleden werd
schepen Robijns ook gecontacteerd voor de berm langs de N253, met de vraag of ook hier dergelijk
maaibeleid kon worden aangehouden. Dit werd door schepen Robijns opgenomen met Agentschap
wegen en verkeer die hier open voor stonden en zulk maaibeleid nu uitvoeren. De vraag komt of de
huidige Paraadt ook mee wil denken en advies verlenen over het beheer van de holle wegen van de
gemeente.
De gemeente Huldenberg ging een dading aan i.v.m. het beleid rond trage wegen. Concreet wil dit
zeggen dat de gemeente zich ertoe verbonden heeft om jaarlijks een aantal trage wegen te
behandelen en een beslissing te nemen: afschaffen, verleggen of behouden. In het verleden werden
alle trage wegen in de gemeente reeds geïnventariseerd en werd een advies geformuleerd. Dit advies
hield vooral rekening met het nut van de trage wegen voor de zwakke weggebruiker, maar bij de
adviezen hierover werd minder rekening gehouden met het ecologische aspect.

Voorstelling project Bermbeheer
Het belang van bermen op biodiversiteit wordt toegelicht door Stijn Verstraeten. De effecten van
bermbeheer worden getoond aan de hand van concrete voorbeelden binnen en buiten de gemeente
Huldenberg, waaruit blijkt dat een aangepast bermbeheer een quasi onmiddellijk effect heeft op de
biodiversiteit. Het voorstel is om vanuit deze Paraadt mogelijks interessante bermen te
inventariseren en indien mogelijk en relevant advies te verlenen over het maaibeheer. Concreet
kunnen leden van de Paraadt foto’s van deze bermen doorsturen naar
paraadt.natuurmilieu@gmail.com.

Voorstelling trage wegen
Het belang van de trage wegen op biodiversiteit wordt toegelicht door Sam Bennekens. Het
gemeentebestuur stelde een lijst samen met een overzicht van alle trage wegen en de huidige
voorstellen voor deze trage wegen (te behouden -af te schaffen -te verleggen). Er wordt opgemerkt
dat dit document vermoedelijk gedateerd is en er zal getracht worden om een meer recent overzicht
te verkrijgen. Het voorstel is om deze trage wegen te verdelen onder de leden van de Paraadt om
een beter zicht te krijgen op deze wegen. Hiertoe kan een basis-infofiche worden gebruikt waarop
relevante informatie kan worden toegevoegd. Een mogelijke infofiche wordt voorgesteld. Deze reeds
opgestelde inventaris kan herbekeken worden rekening houdend met meer ecologische aspecten.

Afspraken samenwerking gemeente
Vanuit de huidige Paraadt worden volgende vragen gesteld:
-

Is ondersteuning mogelijk voor efficiënte werking van Paraadt; wat is de faciliterende rol van
de gemeente?
Is er toegang tot visies en processen van de gemeente?

De participatie- en communicatieambtenaar heeft een faciliterende rol voor de Paraadt en kan
gecontacteerd worden i.v.m. de organisatie van vergaderingen, reserveren van lokalen, uitnodigen
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van gastsprekers, communicatie naar de burgers toe, hulp bij formuleren van advies voor het
gemeentebestuur etc. Voor inhoudelijke toelichting betreffende specifieke thema’s kunnen ook de
verantwoordelijke ambtenaren gecontacteerd worden.
Het participatiereglement wordt geformaliseerd in een afsprakennota voor deze Paraadt.

Paddentrek
-In Groot-Huldenberg worden op een aantal plaatsen schermen geplaatst voor de paddentrek: 11
februari starten maatregelen (schermen en bewegwijzering). De datum kan aangepast worden voor
een eventuele vervroegde trek.
-Er wordt opgemerkt dat het Ijsepad ook na valavond gebruikt wordt door fietsers. Er wordt
voorgesteld om signalisatieborden te voorzien aan het Ijsepad om fietsers te verwittigen voor de
paddentrek.

Communicatie Paraadt
De vraag wordt gesteld hoe de communicatie vanuit de Paraadt best gebeurt (sociale media, website
gemeente,…). In eerste instantie zal voornamelijk de website van gemeente Huldenberg en het
gemeenteblad gebruikt worden (via de communicatie- en participatieambtenaar). De Paraadt zal
content aanleveren voor zowel de website van de gemeente als het gemeenteblad, en op termijn
eventueel van daaruit ook verwijzen naar een op te richten sociale media-kanaal.

Nieuwe leden
Een oproep werd gelanceerd naar nieuwe leden voor de Paraadt. De vraag komt hoe deze Paraadt
omspringt met nieuwe leden en of er rekening moet gehouden worden met bepaalde quota i.v.m.
gender. Van zodra hier meer duidelijkheid rond is wordt verder beleid gevoerd rond het aantrekken
van nieuwe leden.

Varia
•

•
•

De Paraadt Vergroening dorpskern Huldenberg wordt kort voorgesteld. In deze Paraadt
werden een aantal mogelijkheden geopperd voor de vergroening van het dorpscenterum
zoals het openleggen van de bron op het gemeenteplein en de vermindering van de
verharding; het doortrekken van het groene gedeelte achter de Kronkel naar het
dorpscentrum waarbij eventueel een groen labyrinth zal worden ingepland.
De volgende vergadering van de Paraadt zal doorgaan op 22 maart 20 uur
De gemeente doet jaarlijks mee met de Mooimakers lenteschoonmaak en er volgt een
warme oproep om hieraan deel te nemen.
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