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Kinderparlement Kumtich 
 
 
Verslag van de vergadering van 15 september 2022 
 

 
Aanwezig:  KP-leden: Linus Abts, Jonas Mathei, Paul Roosen, Milan Subagyo, Noor Vansteenbergen.  
 Voor het Kumtichcomité: Johan De Schryver. 
Verontschuldigd: Arthur Merckx, Jitse Steyaert. 

 
 
1. Verwelkoming, agenda, mededelingen 

Na een lange vakantie zonder Kinderparlement hebben de leden duidelijk zin in het nieuwe parlementaire 
jaar. We moeten het wel doen zonder Zinar en Emile, die ontslag hebben genomen omdat ze het 
parlementaire leven niet meer kunnen combineren met hun hobby’s. Maar we kijken enthousiast uit naar 
de nieuwelingen die de leden op school zullen werven, zeker in het vijfde leerjaar. 
 

2. Verslag vorige vergadering (22 juni 2022) 
Er zijn geen opmerkingen bij de agenda van de vorige vergadering. Aan de leden wordt wel gevraagd de 
verslagen goed te lezen. 
 

3. Afspraken werkjaar 2022-23 

• De enige dag die voor iedereen past is maandag. De volgende vergaderingen van 2022 zijn daarom op 
de maandagavonden 24 oktober, 21  november en 19 december, om 19.00 uur. 

• We besluiten dat leden die naar de middelbare school, lid kunnen blijven als ze dat graag willen.  
 

4. Terugblik 

• Boterhammen in het Buurtpark. Op zomerse zondagen zijn Kumtichse kinderen blijkbaar zelden 
beschikbaar voor buurtevenementen. Alleen Noor en Paul waren aanwezig op een of meer middagen. 
Paul merkt op dat de aflevering van 7 augustus hem wat tegenviel omdat de muziek niet geschikt was 
voor zijn leeftijdscategorie. Nogal klassiek. En de (Spaanse) uitspraak van de (Vlaamse) zangeres was 
volgens een (Spaans) familielid niet altijd perfect. De leden worden uitgenodigd om voorstellen te doen 
voor de Boterhammen in het Buurtpark van volgend jaar. 

• Rommelmarkt 21 juli. Noor heeft als enige eigen spulletjes binnengebracht om te verkopen. De 
rommelmarkt is echter letterlijk in het water gevallen: het was een van de weinige regendagen van 
deze zomer. Er was dan ook weinig volk, maar het ergste was dat dat volk de spullen van Noor niet 
gekocht heeft. Ze waren nochtans mooi en goedkoop. Er was dus geen opbrengst voor het 
Kinderparlement.  

• Voetbaltornooi. Het is niet gelukt om naast de eigen ploeg FC De Pompoenen, andere ploegen samen 
te stellen. Bovendien konden zelfs niet alle Pompoenen er zijn op 4 september. Het tornooi moest dus 
geannuleerd worden. Begin september is duidelijk geen goed moment voor zoiets.  We denken na 
over andere manieren om in het dorp kinderen samen te laten spelen of sporten. Volgend jaar 
misschien toch een tornooitje, maar dan in juni? We denken erover na. 

 
5. Thema milieu 

• Kumtich moet nog groener. Het Kinderparlement wil graag meer bomen in Kumtich, in het bijzonder in 
het buurtpark.  

• Kumtich moet vogelvriendelijker. Het Kinderparlement wil graag nestkastjes voorzien voor Kumtichse 
vogels. De leden zijn bereid hier zelf aan mee te timmeren, als we deskundigen vinden die hen willen 
begeleiden. Jonas meent zo’n deskundige te kennen en zal het voorstel met haar bespreken. Milan 
onthult dat hij een stappenplan voor het bouwen van nestkastjes in zijn bezit heeft. Misschien kan de 
deskundige zich daardoor laten inspireren. 

• Kumtich moet properder. Niet enkel op speciale dagen als de World Clean-up Day van zaterdag 17 
september, maar het hele jaar door willen we strijden tegen zwerfvuil. Het Kinderparlement 
engageert zich bijvoorbeeld om het Buurtpark zwerfvuilvrij te houden: zien ze tijdens de speeltijden 
vuiligheid rondzwerven, dan stoppen ze dat in de aanwezige vuilbakken. 
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6. Thema Buren voor Buren 

• Ouderenwerking: Noor herhaalt haar voorstel om voor de bewoners van het Keienhof gitaar te gaan 
spelen. Ze merkt op dat een gezinslid van haar ongelooflijk goed kan zingen, en dat ze misschien 
samen kunnen optreden. Ze bespreekt de kwestie met het gezinslid.  

• De parlementsleden denken na over andere mogelijkheden om iets te doen voor mensen die het 
moeilijker hebben, bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers, mensen in armoede… 

 
7. Thema Sport en spel: Buurtpark 

Het Kinderparlement is bijzonder bezorgd over de toekomst van het Buurtpark. Dat moet behouden 
blijven, is al in de vorige vergaderingen gesteld en wordt nu unaniem herhaald. De leden zijn bang dat de 
geruchten waar zijn dat de stad Tienen het Buurtpark wil verkopen in 2024. Graag hadden ze hierover 
meer duidelijkheid en zekerheid. We zullen daarom iemand van het stadbestuur uitnodigen om op een van 
onze volgende vergaderingen meer informatie te geven en van gedachten te wisselen.  

 
8. Thema mobiliteit 

Iets anders waar het Kinderparlement zich zorgen over maakt, is de veiligheid op straat. Het 
Kinderparlement heeft al voorstellen gedaan in dit verband, die aansluiten bij plannen die al door het 
stadsbestuur besproken worden (zone 30 bijvoorbeeld). Ook hierover hadden we graag met het 
stadsbestuur van gedachten gewisseld.  

 
9. Volgende vergadering 

Maandag 24 oktober, om 19.00 uur in het Keienhof. 

 
 


