
 
Kick-off NdK Compact Oudsbergen d.d. 04/05/2021 

 
Gezien de geldende coronamaatregelen organiseren we de kick-off digitaal via Webex 
 
Deelnemers gemeente Oudsbergen: 
Lode Ceyssens – burgemeester  
Hanne Schrooten – schepen communicatie, participatie, toerisme 
Guy Bodeux – algemeen directeur 
Evelien Vanderspikken – cluster coördinator ruimte 
Michiel Tijskens – diensthoofd communicatie en participatie 
Cindy Wins – expert RUP’s 
Andries Magchiels – deskundige duurzaamheid 
Katinka Postelmans – deskundige communicatie en participatie 
Brecht Lieben – deskundige jeugd 
Miet Camps – deskundige toerisme 
Heidi Dreezen – deskundige cultuur 
Jos Peeters – dienst evenementen / vrije tijd 
 
Deelnemers projectteam: 
Lies Daenen (procesbegeleidster en expert veranderingstrajecten - Beleaf) 
Johan Robben (projectcoördinator - ABM) 
Björn Verhofstede – Studio Levier – Ruimtelijk planner 
Lydie Geelen (vertegenwoordiging Provincie Limburg) 
Johan Revinsek (vertegenwoordiging UNIZO Limburg) 
Verontschuldigd: Annemie Lemahieu (experte innovatie en communicatie – Beleaf) 
 
Voorstellingsronde: wat verbindt jou met Oudsbergen? 

• Natuur III 

• Mijn thuis III 

• Jeugd 

• Werkervaring 

• Vriendschap 

• Pioniersrol van de gemeente en de bijhorende visie 
 
Opvallend: een aantal mensen werkt nog maar vrij recent voor de gemeente Oudsbergen en de 
meerderheid woont niet in Oudsbergen 
 
Powerpoint-presentatie: voorstelling methodiek + verloop traject NDK Compact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aftoetsen doelstellingen NdK Compact Oudsbergen: 
Projectteam: 
Belang definiëren DNA van de gemeente 
Mooie visie alvast in kompasnota 
Belangrijk om juiste focus te leggen voor NdK Compact 
 
Doelstellingen gemeente uit kandidatuurstelling:  

1. Op korte termijn willen we de identiteit van Oudsbergen scherp stellen en waar mogelijk 
quick wins realiseren.  

Welke vragen moeten dan beantwoord worden? 

➢ Wat is de identiteit van Oudsbergen? Hoe benoemen we die?  

➢ Wat kunnen we op korte termijn doen om die identiteit zichtbaar te maken? 

➢ Vraag v projectteam: in hoeverre ligt de focus/verwachting op de handelskern(en) zelf?  
 

Reacties Oudsbergen:  
Bevestiging dat de vragen over identiteit en korte termijn de juiste vragen zijn. 

• Iedere deelkern heeft een eigen identiteit, moeilijk om een overkoepelende identiteit te vin-
den 

• Reactie Lies: als de gemmenschappelijke geschiedenis beperkt is kan ook naar een gemeen-
schappelijke droom gewerkt worden 

• Wat op korte termijn kan moet naar boven komen tijdens het traject. 
 
Wat is verwachte uitkomst van het traject? 
Gericht op centra Meeuwen en Opglabbeek, maar met focus op zoeken naar een overkoepelende 
identiteit die als kapstok kan dienen (zichtbaar en onzichtbaar) om toe te passen in die centra, maar 
ook op andere plaatsen (bijv.: via een communicatiecampagne) 
 

2. Op middellange termijn zien we het traject Naar de kern als een basis voor verdere uit-
dieping:  

• Citymarketing, met een helder merken- en huisstijlbeleid en marketingacties. Hier-
voor bouwen we verder op het kernkompas en het DNA van Oudsbergen dat we in dit 
traject uitwerken.  

• Toeristische visie en acties: hiervoor zetten we de troeven van Oudsbergen in  

• Plan voor lokale economie en ondernemersondersteuning  

• Andere projecten, zoals ruimtelijke ontwikkelingen  

➢ Met welk kader kunnen we na dit traject aan de slag om andere uitdagingen aan te 
gaan? 

 

Reacties Oudsbergen: klopt; opnieuw bevestiging dat vooral het vinden, benoemen concreet maken  

van dit kader centraal staat. 

Zou goed zijn om op het einde iets tastbaar te hebben, maar is geen noodzaak 
Identiteitbepaling ook heel belangrijk voor toekomstige projecten 
 
UNIZO Limburg wil de resultaten ook graag meenemen in toekomstige acties 



 
 

3. Oudsbergen kiest voor een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende diensten en domei-
nen. Het is immers van groot belang dat er tijdens het hele traject dienst- en domein 
overschrijdend te werken om het meeste impact te kunnen hebben. Door tijdens het tra-
ject een waaier aan diensten te betrekken, borgen we ook dat de uitvoering ervan op een 
geïntegreerde en duurzame manier verloopt.  

➢ Hoe organiseren en ontwikkelen we dit traject vanuit een geïntegreerde visie? Welke af-
spraken maken we rond dienst- en domein-overschrijdend werk?  

 

Hoe ziet de gemeente de aanpak? 

• Overkoepelend over alle domeinen – zie ook vertegenwoordiging alle domeinen op kick-off 

• Structuur is zo dat geïntegreerd gewerkt kan worden 

• Rol Algemeen Directeur: zorgen dat de juiste reflexen bij de juiste mensen terecht komt  

• Kindvriendelijke gemeente verder uitrollen 

• Gemeente gaat engagement aan om traject mee te ondersteunen 
 

Statuut kompasnota: 

Volgend fragment uit de Kompasnota leest als een omschrijving van het DNA van Oudsbergen, met 
benoeming van de belangrijkste bouwstenen. Klopt dat? Hoe is dit document tot stand gekomen? Is 
dit gebaseerd op participatieve bevragen? 

“Oudsbergen staat voor grensverleggend en nabij, eigenzinnig en spontaan.  Dit betekent dat er 
ruimte is voor ambitie en innovatie, maar ook om te koesteren en te zorgen.  In onze gemeente gaat 
het over mensen.  We zijn trots op Oudsbergen en werken samen met betrokken bewoners en 
bedrijven, (wijk)verenigingen en voorzieningen.” 

 

• De Kompasnota is een document i.h.k.v. de fusie om de twee gemeenten bij elkaar te bren-
gen 

• Oudsbergen wil geen optelsom zijn van gemeente x + gemeente y, maar kiest voor een 
nieuwe gemeente. 

• Het is een document dat in de fusievoorbereiding door de beleidsploegen en het personeel 
werd samengesteld om de nieuwe gemeente vorm te geven, doch niet ontstaan via een uit-
gebreide participatie-oefening met de inwoners. 

• Het is een belangrijke toetssteen voor het beleid, maar ook voor mensen die willen werken 
voor Oudsbergen. 

• Het langetermijn-perspectief is nodig en moet concreet vertaald worden naar een beleids-
plan per dienst. 

µ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In welke mate zijn de bouwstenen persoonlijk herkenbaar? 

• Grote aantrekkingskracht, reden om voor Oudsbergen te werken, visie sluit aan bij persoon-
lijke visie 

• Bouwstenen zijn herkenbaar, er wordt gedacht in functie van Oudsbergen, bij de bevolking 
leeft dit nog niet, daar wordt nog alles bekeken in functie van het dorp, straat, individu,… 

• Participatietrajecten die nu lopen zijn wel gevolg van de kompasnota 

• Kompasnota is ambitieus, theoretisch verhaal, maar belangrijk om na te streven in de prak-
tijk 

• Afhankelijk van rol in de gemeente (beleid, ambtenaar, inwoner) bestaan die bouwstenen 
wel of niet 

 
Besluit: kompasnota heeft nog geen draagvlak bij de inwoners 
 Belangrijk om dit verder te bevragen bij de bevolking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Troeven Oudsbergen: 
Algemeen: 

• Ruimte, erfgoedsites, natuur, rust 
▪ Rust is relatief: soms druk in de bossen (mountainbike, paarden, sledehon-

den) 

• Belangrijk om rust te bewaren eens we troeven nog meer gaan uit-
spelen 

• Veel groen is verdwenen 

• Van buiten de provincie doen mensen dromerig over het Limburg-gevoel (Bokrijkgevoel) 

• Korte afstand van de natuur vanuit de verschillende deelkernen 
▪ Vanuit centrum Opglabbeek 500 meter wandelen om 20km te wandelen in 

de natuur  
▪ Uniek: 8 kerkdorpen rond de natuur 

• De natuur ligt niet rond de kerkdorpen, maar de kerkdorpen liggen 
rond de natuur 

• Mooie regio (natuur) 
 
Locaties: 

• Veel mooie rustige plekjes waar je kan verdwalen 

• Toekomst: de Commanderij – gaat Oudsbergen op de kaart zetten 
▪ Kan ook verbindend werken – wordt prachtig project 

 
Identiteit Oudsbergenaren: 

• Er is ook een dorpsgevoel, maar daar tegenover ook industrie 

• Er is een mentaliteitsverschil tussen de verschillende dorpskernen 

• Oudsbergen-gevoel is er nog niet (Meeuwen vs. Gruitrode vs. Opglabbeek) 

• Dorpsmentaliteit, verenigingencultuur, vriendelijke mensen, maar wel gesloten  

• Vriendelijke en open mensen 

• Fierheid over de eigen deelgemeente 

• Verschil tussen deelgemeenten: Meeuwen-Gruitrode was meer op het Noorden gericht, Op-
glabbeek eerder op Genk 

• Belangrijk bij fusie: “We wilden niet iemands identiteit afnemen, maar er een identiteitslaag 
erbij geven” 

• Hoe dichter bij huis, hoe meer van de deelkern, hoe verder van huis hoe meer van Oudsber-
gen 

• Er zijn verschillen in mentaliteit, maar dit vervaagt bij de jongeren 
▪ Vb: skatepark: jongeren uit alle deelgemeentes en buurgemeenten, iedereen 

welkom: jong en oud 

• Sterk verenigingsleven: vaak trekkende kracht 
▪ De verenigingen liggen in de kern, veel beton, weinig speel- en grasmogelijk-

heden 

• Aanpakken met meer groen 

• Inwoners fier op eigen kerkdorp: dat is ook een kwaliteit 

• Belang natuur en cultuur (verenigingen) 

• Oudsbergen is intussen gekend als fusiegemeente, ook buiten Limburg 
Mensen zitten 3u in de bus om hier 30km te fietsen 

 
 



 
Evenementen/activiteiten: 

• Wandelen door de Duinengordel, kermis en de kerstcorrida (straatloop) 

• Joekelbos: jongeren willen meedenken aan nieuwe speelmogelijkheden 

• Wandelen en fietsen zijn sterke troeven 

• Meeuwen is bekend voor kermis (hele week feest)  

• Opglabbeek heeft carnaval 

• Mountainbike / wandelen: mooie routes; je kan hier 20 km in de natuur wandelen zonder 
door een dorp te lopen. 

• Joekelbos 

• Meeuwen kermis in oktober (trekt ook steeds meer aan van buiten de gemeente) 

• Opglabbeek carnaval is ook belangrijk evenement 

• Meeuwen-kermis: moet meer op de Limburgse kaart gezet worden 

• Kamperen: jaarlijks 9.000 jongeren op 17 kampplaatsen 
 
Aanbod: 

• Paardengemeente: Sentower, Philippaerts, Lansink,… 

• Kwaliteitsvolle horeca/detailhandel 

• Mensen komen van buiten de gemeente om in Meeuwen communiekleren te kopen 

• Zelfstandige zaken (geen ketens) 

• Belang lokaal shoppen: mobiliteit/bereikbaarheid is grote troef 

• Paardengemeente 

• Van Cranenbroek 

• Streekproducten: blauwe bessen 

• Sterrenrestaurant De Slagmolen 
 
Burgemeester: 
Oudsbergen is de mooiste gemeente van Vlaanderen 
Beaamt wat eerder vernoemd werd: kwaliteitsvolle winkels, kermis, verenigingsleven 
 
Wat is uniek? 

• Natuur: meeste natuur van Vlaanderen 

• Eerste gemeente in Vlaanderen die genoemd is naar een natuurelement 

• Oudsberg: hoogste landduin van Vlaanderen 

• Kandidaat Unesco werelderfgoed 

• Landduin Hilvarenbeek ligt veel lager, maar veel bekender 

• Paardensport: top van Europa (Sentowerpark: ruiters over de hele wereld komen naar Ouds-
bergen) 

 
Belangrijk project: 

• Renovatie Commanderij Gruitrode 
Wordt toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen 
Moet dé toegangspoort van NPHK worden vanuit het Noorden 
Middenstand laten meesurfen (verblijf, consumptie) 
Moet trekpleister worden 
Momenteel in ontwikkeling 
Heel belangrijk project voor de gemeente, maar ook voor de identiteit van de 
gemeente 

 



 
Andere projecten: 

• Nieuwe bib, nieuwe technische dienst, … 

• In Meeuwen: belangrijke ontwikkeling gebied Rijkswachtkazerne 

• In Opglabbeek: ontwikkeling nieuwe woonzorgsite 

• Uitwerking fietspaden om dorpen te verbinden 
 
****************************** 
  
Hiermee sluiten we het digitale voormiddagprogramma af. 
 
In de namiddag wordt het projectteam rondgeleid door de centra van Meeuwen en Opglabbeek en 
wordt een bezoekje gebracht aan de Commanderij van Gruitrode. 
 
Het projectteam werkt nu de verdere planning uit voor het traject NdK Compact in Oudsbergen en 
start de voorbereidingen op voor een digitale enquête onder de Oudsbergenaren. 
 
Stay tuned! 
 
 

 


