
Naar de Kern Compact Oudsbergen 
Stakeholderssessie d.d. 21/09/21 (19u-22u) 

Locatie: ’t Cultuurpunt, Gruitrode 
 
We verwelkomen een vijtiental enthousiaste Oudsbergenaren voor de eerste participatieve workshop 
in het kader van het traject Naar de Kern Compact Oudsbergen.   
Het deelnemersveld bestaat uit zeer uiteenlopende profielen verspreid over de verschillende kernen.  
Ook burgemeester Marco Goossens tekent present voor het  eerste deel van de sessie.   

In wat volgt, leest u een beknopte samenvatting van de eerste participatieve oefening: 

Oefening 1: 
We tekenen op de grond een virtuele kaart van Oudsbergen en vragen de deelnemers te gaan staan 
op de plek waar ze wonen binnen de gemeente. 
Vervolgens vragen we iedereen om zich voor te stellen en uit te leggen wat hun woonplaats, 
deelgemeente en Oudsbergen voor hen betekent. 
 
Reacties: 

• geboren en getogen in Gruitrode en hele jeugd hier doorgebracht 

• de Commanderij was één grote speeltuin  

• verenigingsleven 

• identiteit: buiten Oudsbergen stel ik me voor als inwoner van Oudsbergen, binnen de 
gemeente als inwoner van Gruitrode 

• omschrijving gemeente: warme gemeente, gemeente in de pampers, heel uitgestrekt 
 

• geboren en getogen in Nieuwe Kempen: “dit is mijn thuis” 

• dit voelt nog steeds zo aan, maar er is veel veranderd: de wijk is groter geworden, veel jeugd, 
veel culturen (evolutie laatste 10 jaren) 

o veel mensen vanuit Genk die rustigere plek zochten verhuisden naar hier 

• vroeger zat ik alleen op de bus, nu zit de bus van Nieuwe Kempen naar centrum Opglabbeek 
vol (mobiliteit is ook aanzienlijk verbeterd t.o.v. vroeger) 

o “in Opglabbeek vind je alles wat je nodig hebt” 
 

• geboren en getogen in Neeroeteren, maar intussen 21 jaar woonachtig in Oudsbergen 

• identiteit:  verbondenheid en samenhorigheid 
o “iedereen wil in Oudsbergen wonen” 

• meer inzetten op sterktes, is er veel talent 

• focus op het goede en nog beter maken 

• samen Oudsbergen op de kaart zetten 

• “ik ben geboren in Neeroeteren en ‘opnieuw geboren’ in Oudsbergen met de fusie” 
 

• geboren en getogen in Neerglabbeek en intussen 42 jaar 

• omschrijving gemeente: groen, Oudsberg, Itterbeek, de vennen, militair domein,… 

• “mensen zien wel maar ze kijken niet… inwoners/bezoekers zouden verwonderd moeten zijn 
over de schoonheid” 

 
 
 
 
 
 



We vragen iedereen zich nu te verplaatsen van hun woonplaats naar hun favoriete plek in 
Oudsbergen (opvallend: veel deelnemers blijven staan) 
 

• Ellikom, Molenroute, pas ontdekt tijdens corona (=“kleine Ardennen”) 
o “de gemeenschap Ellikom hangt meest aan elkaar” 

 

• Meeuwen-centrum is mijn favoriete plek 
o leuk om de mensen de kennen 

 

• geboren en getogen Meeuwen 

• de mooiste plek is Meeuwen tijdens de jaarlijkse kermis  
o mensen nemen er speciaal verlof voor – leeft echt 
o alles valt stil 

• iedereen kent er iedereen (dit wordt ook bevestigd door andere deelnemers) 

• “ik ben thuis in Meeuwen binnen Oudsbergen” 
 
De hechte gemeenschap valt op.  Het is abnormaal indien er geen goeiedag gezegd wordt op straat.  
We vragen van waar dit komt: 
“Die hechte gemeenschap is genetisch bepaald.  Ook heel vroeger al op het veld wanneer er met 
heel hard werken een beetje bereikt werd.  Wanneer je buur iets te kort kwam zorgde je voor hem 
en omgekeerd idem.” 
 

• de jongste deelnemer kiest het chirolokaal als zijn favoriete plek in Oudsbergen 
o “het chirolokaal is het kloppend hart van de jeugd in Opglabbeek” 

• de jeugd uit Nieuwe Kempen en Louwel trekt samen op met die van Opglabbeek 
o komen niet vaak in Meeuwen en Gruitrode (afstand speelt ook een rol) 
o van Louwel naar Opglabbeek is niet ver 

 

• Louwel is mijn favoriete plek 
o vertrokken uit Maaseik owv mislukte fusie 
o iedereen kent iedereen 
o Louwel heeft alles wat je nodig hebt (enkel supermarkt ontbreekt) 
o allemaal Kempenaars (geen Maaslanders) 
o andere ingesteldheid 

 

• mooiste plek: Opglabbeek 

• maar wel verbonden met iedere deelgemeente afzonderlijk door voetbal, school, 
hondenkapsalon, paarden, watermolen,… 

• veelheid van verborgen parels die niet meteen zichtbaar zijn 
o in bijvoorbeeld Kortrijk zit dit wel goed (duidelijk DNA, duidelijke kaart en 

bewegwijzering naar de troeven van stad) 
o het centrum van Opglabbeek is wel mooi geworden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• mooiste plek: Opglabbeek 
o “ik schep op over Opglabbeek/Oudsbergen” 

• rijk verenigingsleven (273 verenigingsleven in Oudsbergen) 

• belangrijk om eigen inwoners bewust te maken hoe mooi Oudsbergen is 
o Oudsbergenaren kennen eigen gemeente niet 

• couleur local mag blijven, maar op zoek gaan naar het gemeenschappelijke 

• troeven: dichtbij de autostrade, de natuur, het centrum 
o “Als er een huis te koop staat in Oudsbergen is het meteen weg” 

 

• over de handelaars in Oudsbergen: parking voor de deur (winkel) wordt aanzien als 
vanzelfsprekend, maar dit moet blijven 

 

• verbonden met Oudsbergen door de Oudsberg en de jeugdbeweging 

• Grootste troef: 1km van alle winkels, 1 km van natuur/bos ongeacht welke deelgemeente 

• Oudsbergen voelt vertrouwd aan 

• identiteit: buiten Oudsbergen stel ik me voor als inwoner van Oudsbergen, binnen de 
gemeente als inwoner van Opglabbeek 

 
Betreffende de identiteit: de deelnemers geven aan dat puur uit praktische overwegingen het soms 
eenvoudiger is te zeggen dat je uit Opglabbeek, Louwel, Meeuwen, Gruitrode,… komt dan uit 
Oudsbergen gezien de oppervlakte van Oudsbergen.   

Voorbeeld met een boutade: “kat vermist in Oudsbergen”, begin dan maar eens te zoeken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oefening 2: 
Als je iemand zou meenemen naar een plek in Oudsbergen waar je fier op bent en die typisch 
Oudsbergen is, waar ga je dan naar toe? 
 

• 7 deelnemers noemen de Oudsberg: 
o op de Oudsberg  

▪ we hebben geen exclusiviteit qua natuur, maar de Oudsberg is dat wel 
▪ als het gesneeuwd heeft, is de Oudsberg the place to be 

o in de boom op de Oudsberg 
o naast de boom op de Oudsberg 
o tegen de boom op de Oudsberg 
o “ik sta op de uitkijktoren van de brandtoren en tel 7 kerktorens boven op de 

Oudsberg” (bestaat niet meer) 
 

• op een kruispunt tussen fietsroute, wandelroute, ruiterroute en kampplaats 
 

• in De Slagmolen: mooie ligging, lekker, rustig (II) 
 

• het Joekelbos (grootste speelbos Vlaanderen) 
 

• Nieuwe Kempen (van daaruit mooie wandelingen) 
 

• alles in Meeuwen-centrum (omdat ik het daar zo ken) 
o dat wil niet zeggen dat er niets anders mooi is 

 

• picknicken in de mooie natuur met mooi uitzicht op de Oudsberg om te tonen dat 
Oudsbergen niet enkel de Oudsberg is 
 

• afsluiten in ’t Komplot 
 

• Uitkijken naar de renovatie van de Commanderij  
o leeft nu nog niet 

 

• naar de sporthal, kantine van de voetbalploeg om te tonen hoe mensen samenleven 
o “ik woon hier niet omwille van een berg, maar omwille van de mensen” 

 
Opvallende vaststelling: veel mensen die samen in de kleuterklas zaten maken nu nog deel uit van 
dezelfde kliekjes 20-30-40 jaar later 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oefening 3: 
Individuele brainstorm ‘from scratch’: oogsten van bouwstenen: noteer in drie woorden wat 
Oudsbergen voor jou bijzonder maakt, waar je fier op bent (plek, gebouw, sfeer, volksaard, historisch 
gebeuren, omgeving,…) Wat maakt Oudsbergen voor jou uniek? 
We leggen dit voor aan de hele groep en vragen op te staan indien ze akkoord zijn. 
 
3 dingen die Oudsbergen uniek maken (13 deelnemers) 

• evenementen (fuiven, comedy) (6/13) 

• verenigingsleven III (jeugd, sport, cultuur) (13/13) 

• alles te vinden II (behalve een Kruidvat) (6/13) 

• rustig, maar toch mee met de tijd (10/13) 

• rustig wonen (11/13) 

• de natuur IIII (13/13) 

• de ondernemers II (diverse handelaars) (11/13) 

• dorpsgevoel (7/13) 

• goed bereikbaar (5/13) 

• mooi centrum Opglabbeek (11/13) 

• lokale handelaars (13/13) 

• thuisgevoel II (12/13) 

• gezellig III (7/13) 

• de inwoners – voeten op de grond (11/13) 

• natuur – rust, gezondheid, recreatie (13/13l) 

• diversiteit handel vs industrie vs natuur (13/13 

• ontspanning: fiets, te voet, café, restaurant (13/13) 

• duurzame sociale verbanden (11/13) 

• kansen voor toerisme (11/13) 

• samenhorigheid binnen en tussen de dorpen (10/13) 
o binnen de dorpen is er wel 
o buiten de dorpen moet ng groeien 

• warm (11/13) 

• toekomstpotentieel (op alle vlakken) – (13/13) 
o Economie, onderwijs, natuur, ontspanning,… 

• allemaal warme kempenaars (geen maaslanders) – (3/13) 

• unieke identiteit iedere kern (13/13) 

• industriepark Opglabbeek als troef (7/13) 

• kwaliteit horeca/eten/handel (incl. service)  - (13/13) 

• natuur kortbij (13/13) 

• routestructuur (wandel, fiets, ruiterpaden) II – (13/13) 
o idee: stempel met routes, berg, wandelschoenen, vlaai, hoefafdruk, boom 

▪ “Mee Op stap in Oudsbergen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We koppelen met de bouwstenen die eerder naar boven waren gekomen tijdens de kick off: 

• natuur 

• rust 

• Oudsberg 

• buitensporten (wandelen, fietsen, paardrijden) 

• blauwe bessen 

• Commanderij 

• vriendelijk karakter 

• verenigingen 

• Meeuwen Kermis 
 
Opvallend: de Commanderij en blauwe bessen werden vandaag niet genoemd door de deelnemers. 
De Commanderij kwam wel naar voor in gesprek over toekomstperspectief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oefening 4: prioriteitenronde 
Alle deelnemers krijgen 3 rode stickers.   
We vragen om de 3 stickers te verdelen over de bouwstenen die voor hen belangrijk zijn en waar ze 
groeipotentieel in zien: 

 

Bouwstenen SH-sessie (deel I) 

 
 

Bouwstenen SH-sessie (deel II) 

 

Bouwstenen kick-off 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prioriteiten: 
lokale handelaars (8 stemmen) 
natuur dicht bij de kernen (7 stemmen) 
natuur (5 stemmen) 
Commanderij van Gruitrode (4 stemmen) 
toekomstpotentieel op vlak van van economie, onderwijs, natuur, ontspanning,… (4 stemmen) 
verenigingsleven (3 stemmen) 
Oudsberg – Duinengordel (2 stemmen) 
diversiteit aan ondernemers (2 stemmen) 
unieke identiteit van elke kern (2 stemmen) 
rustig wonen (1 stem) 
gezellig (1 stem) 
gezonde recreatie (1 stem) 
warm (1 stem) 
evenementen (1 stem) 
 


