
Naar de Kern Compact Oudsbergen 
Focusgroep jongeren d.d. 15/02/22 (19u-21u) 

 
Op 15 februari 2022 zit het projectteam samen met verschillende jongeren uit Oudsbergen.  De 
meesten zijn actief in de lokale jeugdbeweging en de jeugdraad. 
Ook de bevoegde schepenen en deskundige communicatie van de gemeente tekenen present.   
We organiseren de workshop digitaal via Microsoft Teams. 
 
Na een korte kennismakingsronde komen we meteen ter zake. 
 
Zijn de jongeren fier op Oudsbergen? 

• Oudsbergengevoel leeft nog niet echt, komt vanuit de deelgemeenten 

• er is wel een vriendschappelijke rivaliteit tussen de deelgemeenten 
o zichtbaar tijdens bijvoorbeeld voetbalderby’s, spelen tussen jeugdbewegingen 
o rivaliteit is er altijd wel geweest 

▪ katalysator voor sfeer en groepsgevoel 

• voorbeeld: touwtrekken tussen deelgemeenten 
o niet altijd de grootste deelgemeente wint, wel de 

deelgemeente die het best samenwerkt 
▪ iedere deelgemeente wil beter doen dan de andere deelgemeente 

• er is ook verbondenheid over de deelgemeenten heen door sociale contacten, de natuur 
(Oudsberg), Vennen en Commanderij 

• in de jeugdraad heeft de fusie gezorgd dat er meer verwezenlijkt kan worden 
o meer vooruitgang omdat de krachten gebundeld worden uit de verschillende 

deelgemeenten 
o meer budget 
o meer ruimte voor participatie 

▪ voorbeeld: enquêtes op school ihkv kindvriendelijke gemeenten 
▪ wordt zeker ook rekening mee gehouden door het beleid 

• fusie had goede impact op de jeugdraad, maar op facebookpagina’s merk je wel dat er toch 
nog gevoeligheden bestaan over de fusie 

o discussies waarom bijvoorbeeld iets in Opglabbeek plaatsvindt en niet in Meeuwen 
of een andere deelgemeente 

o is een proces dat tijd nodig heeft 

• lokale jeugdbewegingen staan sterk (veel leden) in de verschillende deelgemeenten 

• Opglabbeek heeft goed draaiend jeugdhuis 

• ook veel sportmogelijkheden in de gemeente 

• mooie ligging omgeven door bossen III 

• in Opglabbeek ligt alles in de buurt (op wandelafstand) voor dagelijkse inkopen 

• Opglabbeek is nog steeds een gezellig dorp, ons-kent-ons, iedereen zegt goeiedag II 
o “Wanneer je iets uitsteekt weet iedereen het meteen” 

• Oudsbergen is groot, maar goed georganiseerd 

• in Louwel valt vriendelijkheid op (je voelt je er meteen thuis) 
o je kan er nog op straat spelen 
o rustig, geen winkels 

• Oudsbergen: groot sportaanbod, veel verenigingen, leuke winkeltjes, grote werkgelegenheid 
(grote industriezone) 

• Den Ichter is een plek om fier op te zijn 
 
 
 



Wat verbindt de jongeren met jongeren uit andere deelgemeenten? 

• chiro (Meeuwen, Gruitrode, Opglabbeek) + KLJ + KSA 

• fuiven 

• sportkampen 

• middelbare school 

• naschoolse opvang 

• skatepark in Opglabbeek  
 
Kan er meer verbinding gemaakt worden? 

• ja, bijvoorbeeld “Dag van de Jeugdbeweging” met alle jeugdbewegingen samen 

• iedereen zit goed in zijn eigen deelgemeente 
o “Hoe dieper de wortels, hoe moeilijker om de boom te verplaatsen” 

• overkoepelende activiteiten zullen organisch moeten groeien 

• kruisbestuiving tussen verschillende verenigingen 
o samen evenementen organiseren 
o deelgemeenten voor jongeren onderling beter bereikbaar maken door bijvoorbeeld 

fuifbussen 
 
Probeer Oudsbergen te omschrijven als persoon: 

• een man van 55-60 jaar (Jos) 
o iemand die graag een pintje drinkt 
o een sociaal persoon, maar iemand die klaagt over kleine dingen 
o in het weekend naar de bakker voor koffiekoeken en vlaai 
o heeft een grote familie 
o woont in groot huis 
o fietst graag op zondag rond door Oudsbergen op het fietsroutenetwerk met zijn 

vrienden 
 

• man en een vrouw van 60-70 jaar 
o maken dagelijkse wandeling en gaan koffietje drinken in een lokale taverne 
o spreken dialect 
o dromen van een buurtfeest 

▪ gemeente voorziet subsidies voor straatfeesten / inrichten speelstraat + 
materiaal 

▪ gemeente is bezig met creatie “feestbox” voor straatfeesten 
 

• een groot persoon van 50 jaar oud 
o wordt jonger met de jaren door cosmetische ingrepen 
o liefdevol / vertrouwelijk 
o heeft groot netwerk 
o zet Oudsbergen met activiteiten (voor jongeren) op de kaart in Limburg en België 

▪ Belgisch kampioenschap Spikeball 
▪ steppen 
▪ skatepark 
▪ vernieuwing Commanderij 

 

• een boer van +/- 40 jaar  
o vriendelijk en behulpzaam naar de omgeving 
o ’s avonds te vinden in zijn stamcafé 
o met paard en kar de natuur in met vrienden en kennissen 

 



Eén deelnemer (Maxime) tekent zijn “persoon”: 

 
 

• schattig beertje, later een varkentje 

• feest en amusement (muzieknoten) 

• riek (boer) en schild (Commanderij) 

• pintje op zak  

• lange armen (uitgestrektheid gemeente) 

• emblemen chiro en scouts (verbondenheid) 

• staat met beide voeten op de grond 
o vleugels in ontwikkeling maar nog niet klaar om te vliegen 

 
Wat valt op? 

• diverse antwoorden 
o ieder heeft een eigen beeld van de gemeente, maar toch klopt ieder beeld 

• positiviteit 
o in tegenstelling tot bijvoorbeeld negativiteit op sociale media 

• het sociaal karakter van een Oudsbergenaar 

• gezelligheid 

• sportief 

• hard werken vs. Ontspanning 

• voor de meesten is de Oudsbergenaar van middelbare leeftijd, terwijl de gemeente heel jong 
is 

 
 
 



We overlopen bouwstenen uit traject tot hier en vragen in welke mate ze herkenbaar zijn: 

• natuur (dichtbij en uitgestrekt) (8/8) 
• rust, gezondheid, ontspanning (8/8) 

• Oudsberg (8/8) 
• buitensporten, recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden) en routes (7/8) 

o nog veel onbenutte opportuniteiten gezien de beschikbare oppervlakte van de 
natuur 

o mogelijkheid oprichten mountainbikeclubs 
o paarden (3/8) 

▪ roept vooral verkeersoverlast op bij activiteiten Sentower 
o kampplaatsen 

▪ er zijn wel veel kampplaatsen, maar niet typerend voor de gemeente 
• blauwe bessen (niemand) 
• Commanderij: potentieel (8/8) 

o voorbeeld: Herkenrodesite (Hasselt) is prachtig en Commanderij heeft dezelfde 
potentie 

o plek maken voor alle leeftijden (verbindend) zonder al teveel regeltjes 
o moet toegankelijk zijn (niet elitair) en opengesteld voor activiteiten/evenementen 
o VOOR de inwoners van Oudsbergen 
o kan ook OUDSBERGEN op de kaart zetten in Limburg en Vlaanderen 

• hartelijk, vriendelijk karakter, sterke sociale cohesie (8/8) 
• verenigingen (8/8) 
• Meeuwen Kermis (niemand) 

o vandaag geen deelnemers uit Meeuwen 
o toont wel dat dit niet geldt voor heel Oudsbergen 

• diversiteit: handel, industrie, natuur (6/8) 

• eigen identiteit deelkernen (8/8) 
• kwaliteit van handel en horeca (niet besproken) 
• veel toekomstpotentieel (hoe?)  

o zie Commanderij 
 
Wat is het meest kenmerkend voor Oudsbergen (nu en in de toekomst) om de gemeente te 
profileren: 

• lokaal engagement (verenigingen) + ondersteuning lokale producten 

• natuur + sociale vriendelijke karakter 

• natuur + hartelijkheid 

• verenigingen + natuur 

• verenigingen + Commanderij (toegangspoort Duinengordel) II 

• natuur + sociale cohesie 

• sport in de natuur + diversiteit industrie/landbouw/horeca + sociale cohesie 
 
Opvallend: 

• Oudsberg wordt niet genoemd 

• verder komt natuur en verenigingsleven vaak terug 

• potentie Commanderij 
 
 
 
 
 



Laatste woord: 

• interessant II 

• bedankt 

• verbondenheid 

• mogelijkheden 

• veel werk 

• potentieel 

• teamwork 
 
 

 

 


