
Focusgroep jeugd d.d. 05-09-20 (9.30u-11.30u) 

We ontvangen op een zaterdagvoormiddag de jeugd corona-proof in de Kim Clijsterszaal van het 

stadhuis van Bree.  Maar liefst 19 enthousiaste jongeren (tussen de 15 en 25 jaar), de meerderheid 

lid van één of andere jeugdbeweging, nemen deel aan deze focusgroep.   

Laura en Ine van de jeugddienst Bree zorgen voor koffiekoeken en een leuke goodie bag voor alle 

deelnemers.  

 

Kennismaking: 

Lies kadert NdK: we gaan op zoek naar het unieke van Bree. 

 

We polsen bij de jeugd naar de grootste troeven van Bree: 

Cafés, waar je gezellig kan samenkomen 

Jeugdbeweging (bijna door iedereen vernoemd) 

 Voor iedereen wat wils  

 Brengt iedereen samen 

De Potter III 

Jeugdwerking (doen leuke dingen, bezorgen leuke tijd) 

Heel veel sporten (o.a. ballet) – tennis, dans, atletiek 

Je verveelt je niet snel in Bree 

Vrijthof 

Activiteiten (vb: optredens op Vrijthof) 

Het groen, het bos, speelpleintjes, parken 

 Bos op de Vostert (buiten centrum) 

Stift (straat met cafés)  

Op stap gaan in Bree 

Café’tjes in Bree (Vrijthof en Stift) 

Het thuisgevoel in Bree 

Schoon kerk (mooi verbouwd) 

Alle winkeltjes en cafés – alles is er 

Alles wat met de jeugd te maken – jeugdbeweging, grabbelpas 

In de winter schaatsbaan, in de zomer cafés en optredens 

 

 



Toekomstoefening: droom 

Beeld je in dat je bij de volgende verkiezing verkozen wordt tot burgemeester van Bree.  Je hebt 

onbeperkte mogelijkheden, onbeperkte middelen en twintig jaar tijd om het Bree van je dromen te 

realiseren.  

Nu gaan we reizen in de tijd.  Op bezoek in de toekomst.  Binnen twintig jaar.  We gaan kijken naar 

de resultaten van wat jij allemaal gerealiseerd hebt in je eigen stad. 

Groep 1: 

Het stift verkeersvrij 

Parking en eenrichtingverkeer in het centrum 

Snelweg langs Bree (bereikbaarheid!) 

Jeugdhuis ‘t Auwelke (richting Peer) naar het centrum verplaatsen 

Tram aanleggen vanuit ieder dorp (meer verbinding – wederom: bereikbaarheid!) 

Centrum te weinig verbonden met de dorpen (veel akkoord) 

Terrassen, meer in het groen (pop-up aan kanaal) 

Eetmuur 

Groen moet beter onderhouden worden 

Welke vragen roept dit op? 

Waarom zou je naar centrum komen 

Zara, H&M, ketens,  

Kringloopwinkel is verhuisd (wordt als spijtige zaak ervaren) 

 



Groep 2: 

Treinstation aanleggen (nu tot Genk) 

Betere busverbinding 

Iedereen dialect laten praten (verder onderzoeken – eventueel contact met Piet Stinckens) 

Stadspark met vijver – in de winter schaatsbaan daar (natuurlijk) ipv op het Vrijthof 

Graag een drukke winkelstraat met ketens en een McDonalds 

Eigen café openen 

“Senior jeugdbeweging” zodat ouderen kunnen samenkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3: 

Nu al leuk; gezelligheid in centrum: café, restaurants, De Potter, cultuurcentrum De Zeepziederij 

Voor ieder wat wils 

Veranderen: scholen moderniseren, meer onderwijsmateriaal 

Jonge ondernemers helpen te starten in de Opitterstraat (“POPitterstraat”) 

Autovrij centrum 

Elektrische steps huren via Bree app 

Jeugdhuis meer naar centrum halen of nieuwe accommodatie (prioriteit) 

Niet enkel voor jeugdbewegingen, maar een algemene plek voor jongeren om samen te 

komen 

Meer groen en grasperken + vijver 

Meer afhaalbars: broodjes, soep, cupcake, koffie 

Meer evenementen: foodtruckfestival 

Minder appartementsgebouwen 

 Neemt de gezelligheid weg 

 Het centrum is nu wel gezellig omdat er veel mensen elkaar kennen 

 



Groep 4: 

Autovrij centrum + tram 

Meer winkels in Opitterstraat + meer groen 

Elektrische steps 

Nieuwe jeugdlokalen en een jeugdhuis (in ‘t Auwelke is weinig te doen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5: 

Meer groen 

Park achter de potter gezelliger maken, meer bankjes, meer uitnodigend 

Minder parking in centrum 

Meer openbaar vervoer (trein) 

Restaurantjes 

Lege panden opvullen met pop ups of jongeren een kans geven 

Jeugdhuis centraler maken 

 

 

 

 



Vraag: Wie zou in een leegstaand pand iets willen doen? 

Enkelen (café, broodjesbar, kledingwinkel (merkkleding)) 

Enkelen missen restaurants 

Redelijk wat zouden naar broodjesbar gaan 

 

Wat komt meest terug? 

Mobiliteit als aandachtspunt, zowel in als naar het centrum (verbinding met de dorpen)  

Restaurants, cafés 

Jeugdhuis 

Graag meer ketens in Bree (nu shopt de Breese jeugd voor die artikelen vooral in Maasmechelen 

Village, Genk of online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lies overloopt bouwstenen (worden deze bouwstenen ervaren als typisch voor Bree?) 

Bouwstenen / DNA tot nu: 

Gezellig: 19/19 akkoord  

Compact, alles is er binnen handbereik: 0/19 akkoord 

Sport (divers aanbod): 19/19 akkoord 

Groen & recreatie: is verwarrend, dus we splitsen groen en recreatie uit 

Groen: 7/19 akkoord (er is veel groen, maar er is ruimte voor meer groen, ook in het 
centrum) 

Recreatie: 15/19 akkoord 

Cultuurcentrum:  “het cultuurcentrum is top”: 6/19 akkoord 

19/19 akkoord dat aanbod meer op maat van jeugd mag 

Veel werkgelegenheid in industrie: 3/19 akkoord 

Goed aanbod voor kinderen en jongeren: allemaal akkoord (dankzij jeugdbewegingen, ook aanbod 
jeugddienst is dik ok) 

Goed onderwijs: 19/19 akkoord 

Historisch karakter van de binnenstad: 7/19 akkoord 

Ons kent ons: 19/19 akkoord 

Hokjesdenken, conservatief: 0/19 akkoord 

Bree is een veilige stad: 3/19 akkoord 

De jongeren verwijzen naar onveilige verkeerssituaties in en naar het centrum en niet naar 
onveiligheid in de betekenis van criminaliteit 

 Mogelijks verbetering met de lopende wegenwerken 

Ondernemend klimaat: 0/19 akkoord (moeilijk aangezien ze geen ondernemers zijn) 

Wel volmondig akkoord dat initiateven vanuit de jeugdbeweging door Bree voldoende ondersteund 
worden 

Mix van generaties: 0/19 akkoord 

Leefkern (wonen, winkelen, werken): 0/19 akkoord 

 Veel leegstand (winkelpanden), niet superdruk in het centrum 

Geconnecteerd eiland: 17/19 akkoord 

Kwaliteit, nuchterheid: 0/19 akkoord  

Voeten op de grond: 4/19 akkoord 

Veilige cocon waar het goed leven is: 8/19 akkoord 

Zij die niet akkoord zijn, verklaren dit door de aanwezigheid van het woord “veiligheid”, zij 
interpreteren dit als “verkeersveiligheid” (met de fiets) 

Indien we “veilig” weglaten is iedereen akkoord 

Waarom akkoord met “Cocon waar het goed leven is”? 

Gezellig, alles nabij wat levensnoodzakelijk is (school, supermarkt) 

Bree is gastvrij: 19/19 akkoord 

Belangrijk verenigingsleven in Bree: 19/19 akkoord 



‘Bree bekoort’: zeer weinig animo 

‘Kloppend hart’: 19/19 akkoord 

 

Samenvatting: Wat is belangrijk? 

Mobiliteit (verkeersveiligheid (fietsen in en naar de stad) + meer verbindingen openbaar vervoer 

Ketens (graag meer grote ketens in Bree, anders shoppen ze ergens anders of online) 

Belang jeugdhuis (plek om samen te komen) 

Groen (zowel binnen als buiten het centrum) 

 

Eén kernwoord per persoon om de focusgroep af te sluiten 

Betere verbinding 

Sfeervol II 

Gezelligheid IIIIIII 

Thuis II 

Geen idee 

Vernieuwend 

Jong ondernemend 

Ontmoeten 

Leuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enkele sfeerfoto’s: 

 

 

 

 



 

 



 


