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De parlementaire vragen over verkeersveiligheid 
 

We voelen ons vaak onveilig op straat, als we 
fietsen of wandelen in het dorp. Op weg naar 
school bijvoorbeeld, want dan is er veel verkeer en 
de auto’s rijden soms hard. Onze vragen: 
 
1. In sommige dorpen mogen auto’s overal maar 

30 kilometer per uur rijden. Zou dat in Kumtich 
niet kunnen? 

 
2. Onze school wil zelf een ‘schoolstraat’ in de 

Groenhofstraat, in het stuk rond de 
schoolpoort. Dan zou het daar tenminste toch 
veilig zijn als we op school aankomen en als we 
vertrekken. Waarom is die schoolstraat er nog 
niet? Wat moet er gebeuren om er een te 
krijgen?  

 

Het Kinderparlement laat van zich horen! 
 
Ons Kinderparlement wil ons helpen om van 
Kumtich en nog betere plek te maken: veiliger, 
milieuvriendelijker, zorgzamer en prettiger.  
De parlementsleden maken zich onder meer zorgen 
over de verkeersveiligheid. Volwassenen praten 
daar wel veel over, maar waarom gebeurt er zo 
weinig?  Een van hun grootste zorgen betreft het 
Buurtpark, hun speelterrein. Moet dat echt de 
plaats ruimen voor appartementsgebouwen?  
 
Bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar 
beslisten de parlementariërs dan ook hun vragen en 
zorgen voor te leggen aan het Tiense stadsbestuur. 
En het bestuur vond dat een goed idee. Op 
maandag 21 november van 19.00 tot 20.00 komen 
twee (!) schepenen hun vragen beantwoorden: 
Wim Bergé (‘Vrije Tijd’) en Liesbeth Vanderloock 
(Duurzaamheid en Mobiliteit).  
Ben je nieuwsgierig? Bezoekers zijn welkom, maar 
hebben natuurlijk geen spreekrecht. Graag een 
seintje vooraf.  
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3. In een groter gebied rond de school is er 
eigenlijk al een 30km-zone, maar niemand 
weet dat omdat het slecht aangeduid is. Er is 
een heel kleine verhoging van de weg en die 
zou ook een iets andere kleur hebben, maar 
dat zie je echt niet. Kan er niet heel vlug iets 
aan gedaan worden? Bijvoorbeeld grote 
borden aan het begin van dat gebied: in de 
Groenhofstraat, de Kumtichstraat en het Sint-
Gillisplein. En op de weg heel groot 30 (of 20) 
verven. 

 
4. We hebben gehoord dat er ‘fietsstraten’ 

bestaan. Zou dat niet kunnen in Kumtich? Niet 
alleen in de straten direct bij de school, maar 
bijvoorbeeld ook in de gevaarlijke Kauterstraat, 
de Keibergstraat, Tassinstraat-Maalderijweg … 

 
5. Het is gevaarlijk op de weg in Kumtich, niet 

alleen omdat auto’s er hard rijden, maar ook 
omdat er weinig voetpaden en fietspaden zijn. 
En soms liggen die er dan nog slecht bij. 

 
5.1 Een voorbeeld is de Kerkomstraat, waar geen 

fietspad is, wel een klein stuk voetpad, maar 
dat staat soms vol onkruid.  
 

5.2 Zeer gevaarlijk is ook de Maalderijweg. Er is 
een stukje nieuw fietspad aangelegd, maar dat 
loopt enkel aan de linkerkant tot aan de 
Molenbergweg. De rest richting Oorbeek is een 
smal fietspad in slechte staat, waardoor we 
toch op straat moeten fietsen. 

 
6. Hier en daar zouden we graag bijkomende 

zebrapaden hebben. Zeker aan het kruispunt 
Maalderijweg/Hoksemsesteenweg/Sint-
Barbarastraat. In de Kauterstraat is een 
zebrapad niet goed zichtbaar meer. Kan het 
opnieuw geverfd worden? 
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De parlementaire vragen over het Buurtpark 
 
Er wordt verteld dat ons Buurtpark over een paar 
jaar moet verdwijnen. De stad zou het verkopen en 
er zouden appartementen op gebouwd worden. Dat 
willen wij zeker niet. Ook de school en het 
Kumtichcomité willen het niet. We denken dat 
niemand in Kumtich dat wil. Wij willen dat ons 
Buurtpark volledig behouden blijft en dat het 
verbeterd wordt. Onze vragen: 
 
1. Wat is de stad echt van plan? We zouden graag 

zeker weten dat er niet gebouwd zal worden. 
 

2. Binnenkort worden de gebouwen aan de 
straatkant afgebroken. Wat zal er dan gebeuren 
met het stuk dat vrijkomt? Kunnen daar geen 
bomen geplant worden? Wij gaan in elk geval 
volgend jaar nestkasjes bouwen en we willen er 
ook ophangen in ons Buurtpark. 

Impressies oktober 2022 
 
Johan De  

Koekjes bakken voor met Valérie (1/10) 
Waar de Kumtichse kinderen kleurige 
Kumtichse koekjes leerden bakken. Een 
vaardigheid voor het leven. 
. 

 

Lazuur (8/10) 
Waar de Kumtichse ploeg zich 
onderscheidde door de zesde plaats te 
veroveren! Proficiat! 
. 

Meer foto’s op onze website! 

Foto: Studio JeGe - Jeroen Geladé 
. 

Inhuldiging Buurtpark september 2021 
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Majoor Stefan Van Broeck over brandweer  
en brandveiligheid  (3/10) 
. 

Vooruitblik 
 
Johan De  

Oude foto’s van Kumtich (31/10) 
Met dank aan Guy Van Vuchelen, die ons het 
archief voor zijn twee boeken ter beschikking 
stelde. 
. 

 

November 
Wo 3/10- 
Vrij 5/10 

9.00-
16.00 

Basisschool Piratenkamp. Org. High Five vzw. 

Za 5/11 14.00 Maalderijweg 101 Samen koken. Koerdisch met Massalah. 

Ma 14/11 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal 

Knooppunt. Huisartsen De Mene op 
bezoek. Mijn huisapotheek. Wat moet 
erin, wat mag er niet in? 

Do 24/11 
14.00- 
16.30 

Zaal Centrum 
Hoe zit het nu met ons klimaat? 
Org. OKRA. 

Za 26/11 
14.00 
15.00 

Dorp 
Sint-Gilliskerk 

Aankomst en rondrit Sinterklaas. 
De sint ontvangt de kinderen in de kerk. 

Ma 28/11 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal Knooppunt. Quiz Kumtich. 

December 

Za 10/12 
14.00-
17.00 

Keienhof cafetaria Kerstmarkt. Org. Keienhof. 

Ma 12/12 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal 
Knooppunt. Muzikale kerstkrans met Jos 
Laermans. Luisteren en meezingen. 

Za 17/12 20.00 Sint-Gilliskerk 
Kerstconcert Onze Taal, i.s.m. Onze Taal & 
De Kerstvrienden. 

Zo 18/12 18.00 Dorp Tractorlichtstoet (onder voorbehoud). 

Ma 19/12 
12.30-
18.30 

Zaal Centrum 
Kerst- en Nieuwjaarsviering met optreden 
Danny & Marleen. Org. OKRA. 

Zo 25/12 
10.00-  
2?.00 

Sint-Gillisplein Kersttent De Kerstvrienden.  
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Verwelkom de Sint 

Op 26 november  
doet de Sint zijn  
intrede in zijn geliefde  
Kumtich. Eerst maakt  
hij een rondrit in het  
dorp, en vanaf 15.00  
uur houdt hij zitting in  
onze kerk. Zoals vorig jaar. 
We roepen onze kinderen op om hem te 
verwelkomen met een tekening, die de 
heilige man dan zal ophangen in zijn salon of 
slaapkamer. De kinderen mogen poseren bij 
de Sint en krijgen een zakje lekkers. Gratis, 
maar laat ten laatste op 18 november weten 
met hoeveel kapoenen je aanwezig zult zijn, 
zodat de pieten genoeg lekkernijen in de 
legendarische zak kunnen stoppen 
(isabelle.meerkens@skynet.be). 
 
 
 

 
 
 
 

 

November knooppuntmaand 

• Maandag 14/11. De Kumtichse 
huisartsenpraktijk De Mene steunt de 
knooppuntwerking en zal jaarlijks op bezoek 
komen voor een medische babbel. Deze keer 
zullen ze met z’n tweeën zijn: Lotte en Steffi.  

• Donderdag 24/11: Weer een OKRA-initiatief, 
dus in zaal Het Centrum, toegang 6 euro, incl. 
koffie en taart. Inschrijven bij Christianne De 
Vadder. 
Pas op! Oorspronkelijk was er een lezing 
gepland over de Filipijnen, op 17/11. Die is 
geannuleerd en vervangen door de 
klimaatlezing. 

• Maandag 28/11: Berty en Rina hebben een 
boeiende quiz voorbereid, met veel 
Kumtichse weetjes. Niet te missen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

100 jaar  
Dat vier je niet in eenzaamheid. Het Keienhof organiseert dan ook een feest voor zijn eeuweling Jules, 
op 6 december. Jules is nogal muzikaal en daarom wordt voor hem gezongen. Alle Kumtichnaren die 
hun solidariteit willen betuigen en willen meezingen, zijn van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kerst in Kumtich 
Genoeg kerstaanbod in ons dorp dit jaar: een 
kerstmarkt, een kerstzangsessie, een kerst-
concert, (misschien) een tractorlichtstoet en 
een kersttent, waar je op Kerstmis wat kunt 
drinken (jenever, glühwein, koffie, frisdrank, 
wijn, cava en soep) of eten (pannenkoeken). 
Stoet en tent zijn initiatieven van De 
Kerstvrienden, die ook zorgen voor de 
wereldberoemde Kumtichse kerststal en -
verlichting, al meer dan 25 jaar. Bedankt 
Kerstvrienden! 
 

Hopelijk ontmoeten we elkaar op een van de 
kerstevenementen. Voor het geval dat niet 
mocht lukken, wensen we je nu al een  
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Oproep nieuwe leden 

 
We doen ons best om zoveel mogelijk 
Kumtichnaren te bereiken, maar simpel is dat 
niet. We kondigen onze activiteiten vier keer per 
jaar aan met een programmaflyer, die in alle 
ongeveer 1000 brievenbussen belandt.   
We kondigen de activiteiten ook aan op Facebook 
en Instagram, maar ja, wie ‘zit’ daar nog op? 
Daarom hebben we deze Nieuwsbrief 
uitgevonden, die we direct toezenden aan onze 
leden. Maar ja, 162 leden betekent 5.7 procent 
van de Kumtichse bevolking.  Geen wonder dus 
dat er nog altijd mensen zijn die zeggen het 
Kumtichcomité niet te kennen of die niet weten 
wat er te gebeuren staat.  
 
Help je ons om nieuwe ‘leden’ te werven? Lid 
worden kost niets en verplicht tot niets. Het 
garandeert wel dat je op de hoogte gehouden 
wordt.  
 
Stuur deze Nieuwsbrief bijvoorbeeld door naar 
vrienden en kennissen van wie je weet dat ze nog 
geen lid zijn. 
 
Lid word je door een simpel mailtje te sturen naar 
Berty (zie hiernaast) met de vermelding van 
adres, gsm-nr en geboortedatum en het zinnetje 
‘Ik wil lid worden van het Kumtichcomité’. 

 

 

 

 

Ten slotte 
 
Johan De  

Met dank aan onze sponsors: 

Redactie Nieuwsbrief: Johan De Schryver 
 
 

Oproep sponsoring, financiële steun 
 

We hopen dat als onze sponsors onze Nieuwsbrieven lezen, ze begrijpen dat ze hun geld goed besteden, en dat 
ze hun gulle geste voor 2023 willen herhalen. 
 

Je kunt ons ook gewoon steunen door een gift te storten op de rekening van het Kumtichcomité:  BE83 7350 
5481 7415.  En door online aankopen te doen via Trooper! (Trooper.be/nl) 
 
 


