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Uittreksel uit de notulen van het 
Schepencollege

Zitting van 8 december 2022

Aanwezig: Danny Vangoidtsenhoven, Burgemeester - voorzitter
Philippe Vervoort, Gerda Vandenplas, Schepenen
Caroline Peters, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Kamil Muyldermans, Luc Robijns, Schepenen
Afwezig: 

Samenstelling Paraadt Buitensportcentrum

Voorgeschiedenis
• CBS 13/10/2022: Oproep tot samenstelling van een Paraadt rond de inrichting en mobiliteit 

van een buitensportcentrum in Huldenberg
• CBS 3/11/2022: Nieuwe oproep tot samenstelling van een Paraadt rond de inrichting en 

mobiliteit van een buitensportcentrum in Huldenberg

Feiten en context
Nu de locatie voor een toekomstig buitensportcentrum is beslist, wil het lokaal bestuur - naast het 
traject rond de opmaak van het RUP - ook een participatietraject opstarten rond de inrichting en de 
mobiliteit ervan. Op 13 oktober 2022 besliste het CBS over de samenstelling van die nieuwe Paraadt. 
Er werd een oproep gedaan om zich kandidaat te stellen in het gemeentemagazine, de website en de 
sociale media van het lokaal bestuur. De bewoners uit de omliggende straten ontvingen hier ook een 
brief van het lokaal bestuur over.
In totaal stelden 34 inwoners zich kandidaat in deze verhouding:

• 22 personen uit de omliggende straten: 14 mannen en 8 vrouwen
• 12 personen niet uit de omliggende straten: 9 mannen en 3 vrouwen

De participatieraad bestaat minimum uit 7 en maximum uit 21 personen. De samenstelling van de 
participatieraad gebeurt door middel van loting. 
In de beslissing van 3 november 2022 heeft het college als bijkomend criterium opgelegd dat 
bewoners uit de volgende straten in Huldenberg voorrang krijgen bij een eventuele loting: Neesveld, 
Keienveld, Breembosstraat, Zavelstraat, Nijvelsebaan, Holstheide, Stroobantsstraat, Smeysberg. 
Maximum de helft van de nieuwe Paraadt-leden woont in een van deze straten.
Daarnaast bepaalt het participatiereglement dat er moet gestreefd worden naar een zoveel mogelijk 
evenredige representatie van mannen en vrouwen.
Procedure

1. We maken voor elke kandidaat eenzelfde papieren briefje met de volgende info:
o voornaam en naam
o geslacht: m/v
o buurtbewoner: ja/nee

2. We vouwen de papiertjes met de vrouwelijke kandidaten dubbel en stoppen ze in een zak.
3. We laten een van de aanwezige toeschouwers één briefje blind uit die zak trekken. De tien 

vrouwelijke kandidaten die overblijven, maken deel uit van het burgerpanel.
4. We vouwen de papiertjes van de mannelijke kandidaten dubbel en stoppen ze samen met 

het ene uitgelote briefje van de vrouwelijke kandidaten in een zak.
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5. We laten de aanwezige toeschouwers om beurten blind een papiertje uit de zak trekken tot 
de groep van buurtbewoners 11 leden en de groep van niet-buurtbewoners 10 leden telt.

De publieke loting vond plaats op 5 december 2022 om 16:30 in de raadzaal van het lokaal bestuur 
en werd bijgewoond door een tiental kandidaten.

Juridische gronden
Artikels 60, 61 en 62 van het participatiereglement lokaal bestuur Huldenberg die het oprichten van 
een Paraadt door het lokaal bestuur beschrijven.

Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt 21 inwoners die zich kandidaat gesteld hebben aan 
als leden van de Paraadt Buitensportcentrum. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de ledenlijst als volgt vast (in alfabetische 
volgorde):
Filip Casaer
Georges Danau
Hilde De Bie
Hilde Dumortier
Heidi Feraine
Leen Geth
Freddy Hendrickx
Robby Hernalsteens
Inge Jamaels
Guido Jonckers
Peter Luppens
Veronique Meeuwis
Annick Seghers
Sophie Tack
Daniel Theyssens
Kim Van Caudenberg
Amaury Van Geem
Lut Vanachter
Nicole Vanderheyden
Bruno Verloy
Jeroen Willems
De Paraadt wordt samengeroepen op 15 december 2022 om 19:30 in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Besluit
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen stelt de ledenlijst van de Paraadt Buitensportcentrum 
als volgt vast:
Filip Casaer
Georges Danau
Hilde De Bie
Hilde Dumortier
Heidi Feraine
Leen Geth
Freddy Hendrickx
Robby Hernalsteens
Inge Jamaels
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Guido Jonckers
Peter Luppens
Veronique Meeuwis
Annick Seghers
Sophie Tack
Daniel Theyssens
Kim Van Caudenberg
Amaury Van Geem
Lut Vanachter
Nicole Vanderheyden
Bruno Verloy
Jeroen Willems
Artikel 2:
De Paraadt wordt samengeroepen op 15 december 2022 om 19:30 in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Namens het schepencollege

Caroline Peters
Algemeen directeur

Danny Vangoidtsenhoven
Burgemeester - voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Algemeen directeur  Burgemeester - voorzitter

De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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Handtekening(en)  
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