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Niet elke stad of gemeente 
kan een shoppingstad zijn, 
maar elke stad heeft wel iets unieks 
waar je duurzaam kunt op bouwen. 

VOORWOORD 

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput Beste lezer

De Limburgse handelskernen staan voor grote uitdagingen. Nog maar pas hersteld van de co-
ronapandemie hebben de stijgende energie- en voedselprijzen, de toegenomen loonkosten, het ge-
brek aan geschikt personeel en de inflatie een grote impact op het ondernemerschap in de sector 
van handel en horeca.

Handel en horeca en eigenlijk de volledige handelskern moeten zichzelf heruitvinden om de inwoners 
en gasten terug voor zich te winnen. Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar een unieke 
winkel- en horecabeleving, gepersonaliseerd advies op maat, aantrekkelijke en bruisende handelsker-
nen, een combinatie van shopping met cultuur en toerisme,…

Om de handelskern van de toekomst te maken, missen de oplossingen van het verleden kracht en 
effectiviteit. Retailspecialisten zijn er langer van overtuigd dat een attractieve handelskern veel meer 
dan enkel detailhandel en horeca moet huisvesten. Het moet meer dan ooit terug een dynamische, 
levendige omgeving worden waar diverse functies zoals ondernemen, publieke en private dienstver-
lening, kunst, cultuur en huisvesting een plaats hebben en samen een attractieve sfeer uitademen. 

Er is echter geen uniforme oplossing die in elke gemeente kan worden toegepast om een bedrijvige 
handelskern te maken. De combinatie van functies moet passen in de plaatselijke situatie en aanslui-
ten op de bestaande troeven en op het unieke DNA van de gemeente waarmee ondernemers en 
bewoners zich kunnen identificeren. Slechts dan zal er een stedelijke duurzame dynamiek op gang 
kunnen worden gebracht, die bezoekers zal aantrekken en zal overtuigen tot een herhaalbezoek. 

Daarom hebben in 2017 de provincie Limburg en UNIZO de krachten gebundeld in het innovatief en 
co-creatief traject “Naar de Kern”. Via dit traject hebben 10 steden en gemeenten, op een vernieu-
wende manier, samen met inwoners en experten vorm gegeven aan de bedrijvige handelskernen van 
de toekomst. In 2021 zijn 3 ‘kleinere’ gemeenten ingestapt in het traject “Naar de Kern Compact”. 
Het afgelegde traject is neergeschreven in dit kernkompas met soms verrassende adviezen en ont-
wikkelingstips. Het toekomstperspectief moet nog verder worden uitgediept en omgezet in concrete 
terreinacties. 

Ook al ligt de sleutel van het succes weliswaar bij het lokale publieke en private weefsel, in het be-
palen en uitvoeren van een toekomstgericht retailbeleid kunnen de gemeenten blijven rekenen op 
de provincie. Inhoudelijke en financiële steun van de provincie Limburg via diverse werkinstrumenten 
waaronder de Locatus databank, een koopstromenmodel en de feitenfiches (via provincies.incijfers.
be), Maand van de Markt, diverse infodagen, workshops en subsidies vullen het sterk gemeente-
lijk-provinciaal partnerschap in. Op deze manier werken we samen aan dynamische stadskernen en 
aan een vitale Limburgse detailhandel.

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie
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INLEIDING

WAT BETEKENT
HET PROJECT
NAAR DE KERN?
WAARIN WILLEN
WE HET VERSCHIL
MAKEN?

Wat is Naar de Kern ?
Sinds 2017 heeft de provincie Limburg i.s.m. UNIZO 
en 10 steden en gemeenten het traject Naar de 
Kern uitgerold, om op een vernieuwende manier, 
samen met inwoners en experten, vorm te geven 
aan de bedrijvige handelskernen van de toekomst. 
Omdat de problematiek verder reikt dan de tien 
kleinstedelijke gebieden, lanceerde de provincie 
Limburg in 2021 -  in een aangepaste vorm -  het 
traject onder de noemer “Naar de Kern Compact” .
3 gemeenten hebben zich kandidaat gesteld.

NdK Compact zoekt naar het unieke DNA van elke 
gemeente of stad, als basis voor een gezonde, 
duurzame gemeenschapskern van de toekomst. 
Het biedt een kompas dat vertrekt van de eigen-
heid van de stad of gemeente en van wat haar bij-
zonder en aantrekkelijk maakt. Het project kadert 
binnen de thematiek kernversterking en wil op 
unieke wijze een antwoord bieden op een reeks 
uitdagingen waarmee steden/gemeenten te kam-
pen hebben in de kern. 

NdK Compact is een kortlopend en co-creatief tra-
ject waarin diverse plaatselijke stakeholders, on-
dersteund door experten, de uitdaging aangaan 
om de levenskracht van hun stad of gemeente een 
boost te geven. 

Niet elke gemeente kan een winkelgemeente zijn, 
maar elke gemeente heeft wel iets unieks dat haar 
onderscheidt van anderen en dat haar een eigen 
aantrekkingskracht geeft. Door dat te koppelen aan 
duurzame tendensen en het op een toekomstge-
richte manier te ontwikkelen, geven we zuurstof 
en perspectief aan een gezonde (handels)kern en 
leggen we de basis voor een ecosysteem van de 
toekomst.

Steden en gemeenten zijn ooit ontstaan als plek-
ken die in alle behoeften van een lokale gemeen-
schap konden voorzien en waar alle functies in de 
kern bijeenkwamen. Niet alleen handel, horeca en 
gemeentelijke diensten, maar ook ontspanning, 
gezondheid, wonen, werken, veiligheid… Het ziet 
ernaar uit dat we steeds meer terug evolueren 
naar dit model van zelfvoorzienend ecosysteem, 
maar dan op een hedendaagse en toekomstgerich-
te manier. Centra waar het goed leven is én waar 
aandacht is voor duurzaamheid in alle aspecten, 
zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumptie 
en samenleven. Elke stad of gemeente kan zich 
hierop voorbereiden door haar eigen unieke visie 
te ontwikkelen.

Het doel van dit traject is om een helder en 
gedragen perspectief te creëren voor een 
vernieuwde bedrijvige kern, gebaseerd op 
het unieke DNA van de gemeente, inspe-
lend op huidige en toekomstgerichte trends 
voor levendige en bedrijvige kernen.

Het afgelegde traject in Oudsbergen met bevinding-
en en aanbevelingen leest u in dit kernkompas.

Wat is het DNA van een stad of gemeente?
DNA kennen we als het molecuul dat de belangrijk-
ste drager is van erfelijk materiaal in levende or-
ganismen. Dat erfelijk materiaal bepaalt voor een 
groot deel onze mogelijkheden, onze kenmerken, 
onze identiteit en uniciteit. 

Ook een stad of gemeente heeft een DNA, een 
erfelijke code, een genetisch potentieel. Dit DNA 
is opgebouwd uit tal van factoren. Geografische 
ligging, landbouw, waterwegen, historische ge-
beurtenissen, architectuur, cultuur, natuur, taal, 
folklore, industrie en handel trekken sporen en la-
ten indrukken na. Zij vormen de bouwstenen die, 
samen met de aard van de bevolking, het DNA 
bepalen. Doorheen de tijd tekenen een aantal van 
deze bouwstenen zich duidelijker af dan andere. Ze 
laten een diepere indruk na. Welke dat zijn staat 
nergens zwart op wit, maar de bewoners van de 
stad/gemeente én de aandachtige bezoekers we-
ten dit, voelen dit, beleven dit. Het is hun ervaring 
van de identiteit van de stad/ gemeente. 

Door deze identiteit, dit DNA, aan de oppervlakte 
te brengen en bewust te maken, kunnen we het 
communiceren, versterken en er mensen actief 
rond verbinden.

Waarom is dit DNA zo belangrijk?
We leven in een maatschappelijke transitieperiode. 
Dat was de voorbije jaren al zo en werd door de im-
pact van de coronapandemie nog meer op scherp 
gesteld. De oorlog in Oekraïne en de daaruit voort-
vloeiende energiecrisis confronteren ons nog meer 
met een zekere welvaartsval.
Oude, beproefde systemen werkten al niet meer 
optimaal in een wereld waarin de snelheid van 
verandering niet meer bij te houden is. Intussen 
kwam daar nog de ongekende chaos en onzeker-
heid bij waarmee de pandemie ons confronteerde. 
De gevolgen van de economische, demografische 
en technologische revolutie én van de recente cri-
sissen zijn niet te stoppen. Dit heeft ook gevolgen 
voor het levende hart van onze steden en gemeen-
ten: de handelskern. 
Globalisering, massaproductie, mobiliteit, digitali-
sering, … Alles is vandaag op ieder moment voor 
iedereen in de westerse wereld beschikbaar. De 
fysieke winkel is zijn monopolie als verkoopkanaal 
verloren. De klant is nog steeds koning, meer dan 
ooit. Hij heeft een brede waaier aan digitale moge-
lijkheden tot zijn beschikking waaruit hij zijn keu-
zes kan maken. Tal van grote ketens spelen daar de 
laatste decennia steeds meer en sneller op in. Al 
voor de coronacrisis kon geen enkele individuele 
handelaar wedijveren met de mogelijkheden van 
de grote, internationale webshops.
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Vanuit dit perspectief lijkt de traditionele winkel al 
enige tijd ten dode opgeschreven. Op het vlak van 
snelheid en gebruiksgemak alleen kan de winkel 
van vroeger het niet halen. Dat is ook zichtbaar in 
het straatbeeld. Haast elke binnenstad kampt al ja-
ren met een toename aan leegstaande winkelpan-
den. Het zijn moeilijke tijden voor wie een zelfstan-
dige zaak heeft of wil beginnen. 
Gelukkig hoeft het zo’n vaart niet te lopen en zijn 
er nog perspectieven voor onze handelskernen. 
Zo mochten we vaststellen dat Limburg, ondanks 
corona, in 2021 toch veel starters heeft gekend. 
En veel ondernemers hebben zich ondanks de cri-
sis heruitgevonden. Ze maakten van de nood een 
deugd en speelden creatief in op de noden van het 
moment met bijvoorbeeld eigen leveringsdiensten, 
een aangepast aanbod, gepersonaliseerde commu-
nicatie en VIP-service. Inspirerende, positieve sig-
nalen en een sterk bewijs van veerkracht! 

Terwijl 2021 een absoluut grand cru-jaar was op star-
tersgebied met in totaal 9.194 nieuwe Limburgse 
ondernemers, zien we een terugval van het aantal 
startende ondernemingen in 2022. Dat blijkt uit een 
analyse die UNIZO Limburg voerde op basis van re-
cente cijfers van Graydon.
Voorlopige cijfers voor de periode januari tot en met
oktober 2022 tonen aan dat er in Limburg al 7.590 
nieuwe oprichtingen geregistreerd werden, tegen-
over 8.057 in dezelfde periode in 2021 (-5,8%). In 
vergelijking met de jaren voorafgaand aan het re-
cordjaar 2021 ligt het aantal starters echter wel 
nog steeds hoger in onze provincie: in de eerste 10 
maanden van 2020 waren er 7.399 starters, in 2019 
ging het om 7.074 starters en in 2018 nog maar om 
6.350 nieuwe ondernemingen in Limburg. Ondanks 
de daling ten opzichte van 2021 blijft het onderne-
merschap in onze provincie dus wel degelijk nog in 
de lift zitten.
Ook lokale overheden kunnen een belangrijke sti-
mulerende rol spelen. Als steden en gemeenten 
accuraat en betrokken handelen en de moed heb-
ben om zichzelf te herdenken. Als ze durven gaan 
voor een sterke, eigen visie. Als ze de functie van 
de kern weer breder zien dan die van een winkel-
centrum. Als de individuele handelaar zich ontwik-
kelt tot een ondernemer die gelooft in zijn eigen 
troeven en creatief inzet op de meerwaarde die hij 
kan bieden in deze onzekere tijden. Die meerwaar-
de ligt in de eerste plaats in het persoonlijke, het 
contact van mens tot mens dat onvervangbaar is. 
In de sociale rol die in tijden van toenemende een-
zaamheid steeds belangrijker wordt. Mensen heb-
ben nood aan warmte, verbinding en vertrouwen. 
Het gaat dus om mensen. Waarom is het gemeen-
telijke DNA dan zo belangrijk? Omdat we, als bur-
ger en als ondernemer, in tijden van verandering 
meer dan ooit nood hebben aan een sterke, ver-
bindende identiteit. Aan herkenning en houvast. 
Ook op het niveau van de lokale gemeenschap. We 
hebben nood aan wortels, aan draagvlak om in de 

woelige buitenwereld overeind te blijven. Geba-
seerd op levende waarden die de vruchtbare bo-
dem voor vernieuwing vormen. We hebben woor-
den en beelden nodig die herkenbaar zijn voor 
bewoners en ondernemers die zorgen voor onder-
scheid met andere plekken, maar ook voor interne 
verbinding en creativiteit. Woorden en beelden die 
rust en vertrouwen geven en zowel individuele als 
gemeenschappelijke doelen mogelijk maken. Die 
ook herkenbaar zijn voor en herkenbaarheid geven 
aan de buitenwereld. Want gemeenten zijn levende 
entiteiten met een eigen identiteit die haar inwo-
ners en haar ondernemers een bijzondere eigen-
heid geeft. Een sterke visie, verankerd in het DNA 
van een stad/gemeente, kan immers rust, richting 
en energie bieden voor een duurzaam lokaal on-
dernemersklimaat in tijden van verandering. Een 
gedragen en tijdsbestendige visie met toekomst-
perspectief biedt niet alleen houvast voor de keu-
zes en beslissingen van vandaag, maar ook voor de 
veranderingen van de toekomst. Als kader om die 
zelf mee vorm te geven. Want dan pas ben je als 
stad/gemeente future proof.

De zeven stappen methodiek
Voor het project Naar de Kern werd een methodiek 
in zeven stappen ontwikkeld. Dit gebeurde in sa-
menwerking met de faculteit Imagineering van de 
Breda University of Applied Sciences.
Het opzet van deze methodiek is om steden en 
gemeenten op een heldere en flexibele manier te 
begeleiden in het ontwikkelen van een eigen, duur-
zame visie om die visie dan te vertalen naar concre-
te projecten en een gedragen actieplan. Dit alles in 
een combinatie van participatie, co-creatie, interne 
en externe expertise.

Het DNA is ook “maar” de basis
Het DNA of de identiteit is een belangrijk funda-
ment, of hét fundament om een unieke en duur-
zame kern op te bouwen. Om tot doorbraken te 
komen is het belangrijk om het DNA als uitgangs-
punt te nemen bij het realiseren van alles wat in 
de gemeente kan worden gerealiseerd. Enkel door 
realisaties komt het DNA tot leven en draagt het 
bij tot duurzame kernversterking. Het werk begint 
dan pas. Binnen het Naar de Kern traject proberen 
wij een paar concrete concepten naar voor te bren-
gen in de designfase waar we samenwerken met 
architecten, designers, ruimtelijk planners etc. We 
adviseren de gemeente om dit DNA als uitgangs-
punt mee te nemen in alle plannen, of het nu om 
ruimtelijke aanpassingen gaat, citymarketing of 
toerisme. Meestal gaat dit niet vanzelf en is er nood 
aan mensen die de mogelijke impact van het DNA 
begrijpen en in staat zijn om samenwerkingen op 
te zetten met partijen die vaak tegengestelde be-
langen hebben. Enkel realisaties brengen het DNA 
tot leven en zorgen voor een bedrijvige kern die 
handelaars, jongeren, ondernemers inspireert om 
het mee te realiseren.

STAP 1
ONDERZOEKEN

Cijfers en feiten
Digitale enquête
Bepalen kader

STAP 2
PARTICIPEREN

Participatiesessies
Imagineering

STAP 3
VERWERKEN

Met experten
broeden op het DNA

Verwerken input

STAP 4
DNA BEPALEN
Voorstel DNA aan CBS

Validatie DNA & bouwstenen

STAP 5
ONTWERPEN
DNA- bouwstenen

toepassen op design 
van de gemeente

samen met experten

STAP 6
VERANKEREN

Megatrends en evoluties
Hoe impact realiseren met het DNA?

Actieplan & 
Kernkompas

STAP 7
IMPLEMENTEREN

Opnemen in het beleidsplan
Initiatieven stimuleren

& faciliteren
Draagvlak versterken en follow up

IN 7 STAPPEN
NAAR EEN
DUURZAME
KERNVERSTERKING
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STAP 1 ONDERZOEKEN
FEITEN & CIJFERS

In wat volgt vergelijken we de gemeente Oudsber-
gen met ‘andere gemeenten; buiten stadsgewest; 
zeer goed uitgerust’ (*) en de provincie Limburg op 
basis van de beschikbare gegevens via Provincies 
in Cijfers zoals beschikbaar in december 2022.

(*) Een vaak terugkerende vraag van de lokale bestu-
ren is om de eigen gemeente te kunnen vergelijken 
met gelijkaardige gemeenten. In het geval van de 
centrumsteden gebeurt dit wel, maar voor de ande-
re steden en gemeenten ligt dit minder voor de hand. 
Bij gebrek aan bruikbare en recente indeling van de 
gemeenten, beslisten de provincies om zelf de actua-
lisatie van vroegere studies over de uitrustingsgraad 
van gemeenten op te nemen. Dit resulteerde in het on-
derzoek ‘Uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten 
2018 – Een typologie’ en geeft het uitrustingsniveau 
van de gemeenten in de 5 Vlaamse provincies weer. Ze 
werd uitgevoerd door het Steunpunt Data & Analyse 
van de Provincie Vlaams-Brabant, met ondersteuning 
van prof. em. Etienne Van Hecke van de KULeuven, 
omwille van zijn ervaring met deze materie, en in 
nauwe samenwerking met de steunpunten D&A van 
de andere provincies. Deze studie meet de uitrustings-
graad van de Vlaamse gemeenten op acht gebieden: 
onderwijs, zorg, publieke en zakelijke dienstverlening, 
persoonlijke dienstverlening, horeca, detailhandel, 
cultuur en recreatie en sport. Op basis daarvan werd 
een typologie van de Vlaamse gemeenten opgesteld, 
die de gemeenten onderverdeelt in zeven categorieën.
Oudsbergen wordt ingedeeld in de categorie “andere 
gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust”.

Economie/welvaart
• De jobratio (het aantal arbeidsplaatsen per 100
 inwoners op beroepsactieve leeftijd) bedroeg in
  2019 voor Oudsbergen 64,2%, iets hoger dan
  “andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer
  goed uitgerust” (64,0%) maar lager dan de 
 provincie Limburg (68,8%) 

• 2.321 actieve ondernemingen in Oudsbergen 
 in 2020

• De ondernemersgraad (de verhouding van het
 aantal zelfstandigen en helpers in hoofdberoep,
 bijberoep en actief na pensioen van 15 à 64 jaar
  op de bevolking van 15 tot 64 jaar) bedraagt 
 voor Oudsbergen 11,1 % in 2021.  Oudsbergen
 scoort hiermee hoger dan de provincie 
 Limburg (10,1%)

• De socio-economische positie van Oudsbergen  
 in 2019 toont ons t.o.v. de provincie Limburg:
 - een lager aandeel werkzoekenden
 - een lager aandeel (brug)gepensioneerden
 - een hoger aandeel loontrekkenden
 - een gemiddeld aandeel zelfstandigen

• Oudsbergen (101,2) kent een iets hogere
 welvaartsindex in vergelijking met de 
 provincie Limburg (99,1) en België (100,0).
 - Het gemiddeld inkomen per aangifte van het
   land bedroeg € 34.173 in 2019 (aanslagjaar 
  2020 – inkomen van 2019).  Bij het berekenen 
  van de welvaartsindex (W.I.) berekent men
  de verhouding tussen het gemiddeld inkomen 
  per hoofd van de bevolking van een bepaalde
  lokaliteit en deze van het rijk

Detailhandel
De informatie uit de Locatus-databank, die de 
basis vormt voor de beschikbare cijfers via 
www.provinciesincijfers.be en deze “feiten en cij-
fers”, wordt telkens op 1 april van het lopend kalen-
derjaar opgehaald.  Met het cijfer van een jaartal 
worden steeds “de cijfers van de meest recente in-
ventarisatie die volledig afgerond was vóór 1 april 
van dat jaartal” bedoeld. In de praktijk gaat het dus 
voor “2022” over data verzameld in de periode 1 
april 2021 tot 31 maart 2022. 

Voor Oudsbergen werd de inventarisatie 
uitgevoerd in maart 2022.

Handelspanden 

• in 2022 zijn er in Oudsbergen 342 handelspanden
 waarvan 34,8% winkels
 - daling van het aantal handelspanden sedert 2019
   zet zich verder (28 handelspanden verdwenen t.o.v. 
   2019)
 - grootste aandeel van de handelspanden is 
   voorbehouden voor diensten (38,3%)
 - procentueel lager aandeel horeca t.o.v. “andere
    gemeenten; buiten stadsgewest, matig 
   uitgerust”
 - de totale winkelvloeroppervlakte van de 342
   handelspanden bedraagt 37.533m²

• in 2022 zijn er in Oudsbergen 65 horeca-
 zaken
 - tussen 2019 en 2021 verdwenen 7 horeca-
   zaken
 - opnieuw een stijging met 1 horecazaak
   t.o.v. 2021

Bevolking (2022): 23.611 inwoners
Gemiddelde leeftijd: 43,1 jaar
(t.o.v. 43,3 jaar provincie Limburg)

9.660 huishoudens
24,6% éénpersoonshuishoudens
(t.o.v. 29,7% provincie Limburg)

18,5% inwoners niet-Belgische herkomst
(t.o.v. 30,0% provincie Limburg)
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• in 2022 27 leegstaande handelspanden 
 (incl. verbouw) of 7,9% van het totaal aantal 
 handelspanden
 - lager dan “andere gemeenten; buiten stads-
  gewest; zeer goed uitgerust” (10,8%)
 - lager dan het gemiddelde voor de provincie
  Limburg (12,0%)
 - daling van de leegstand sedert 2020
  van 10,0% in 2020 naar 9,5% in 2021 tot 7,9% in
   2022
 - de leegstaande handelspanden te Oudsbergen
   zijn in totaal goed voor 4.375 m² niet benutte
   winkelvloeroppervlakte of 11,7% van het totale
   aanbod
 - van de 27 leegstaande handelspanden 
  bevinden zich er 11 binnen het centraal 
  winkelgebied “Opglabbeek centrum” en 5
  binnen het centraal winkelgebied 
  ‘Meeuwen-centrum”

• In 2022 zijn er 119 winkels in Oudsbergen
 - daling met 10 winkels sedert 2020 maar 
  stijging met 1 winkel t.o.v. 2021
 - procentueel aanzienlijk lager aanbod kleding
   en mode (10,9%) t.o.v. “andere gemeenten; 
  buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (23,5%)
 - aanzienlijk minder ketenwinkels (17,6%) t.o.v.  
  gemiddelde voor provincie Limburg (26,6%)
 - de totale winkelvloeroppervlakte van de 119
  winkels in Oudsbergen bedraagt 33.158m²
 - 64,7% van de winkels zijn kleiner dan 100m²

OUDSBERGEN,
ZIJN ZELDZAME 
NATUUR



STAP 2 PARTICIPEREN
Op zoek naar het DNA van de gemeente 
door participatie en imagineering 

Het DNA staat voor de elementen die de eigenheid 
van een gemeente bepalen. Het benoemen van 
dit DNA creëert een verhoogd bewustzijn van het 
eigen karakter, van wat mensen verbindt en van 
waar de lokale dynamiek zit. Het maakt bestaande 
goede praktijken zichtbaar en opent nieuwe mo-
gelijkheden. Dit DNA is niets nieuws. Het is eerder 
het benoemen van wat altijd al aanwezig was. Het 
is wat je de ‘kernidentiteit’ van een gemeenschap 
zou kunnen noemen. We kunnen een idee krijgen 
van deze identiteit door onderzoek, maar de eni-
gen die er écht de vinger op kunnen leggen zijn de 
mensen die deel uitmaken van de plaatselijke ge-
meenschap. Zij die er wonen, werken, leven. Zij dus 
die zelf dagelijks participeren aan de samenleving. 

Participatie als methodiek gaat over deelnemen 
aan de samenleving door rechtstreekse betrokken-
heid van burgers bij processen die deel uitmaken 
van beleidsvorming. Het is een wezenlijk onder-
deel van het project Naar de Kern. De ervaring en 
getuigenissen van mensen zijn dé grondstof om de 
bouwstenen van het DNA van een stad/gemeente 
te kunnen vastleggen. Daarnaast is het draagvlak 
dat we opbouwen door met een diversiteit aan 
participanten te werken ook de basis voor een 
geslaagde implementatie nadien. Hun ideeën zijn 
de inspiratie voor het uitwerken van een actieplan 
en voor de acties zelf. Die kunnen maar slagen als 
lokale mensen zich ermee verbinden of als ze zelf 
hun eigen voorstellen kunnen uitvoeren. 

Doorheen het traject NdK Compact Oudsbergen 
konden we rekenen op de input van zo’n 260 
Oudsbergenaren met diverse profielen zoals be-
trokken inwoners, ondernemers/handelaars, jon-
geren, senioren, medewerkers van de gemeente 
en het beleid. 

Voor het participatieve luik van Naar de Kern com-
bineren we een kwantitatieve met een kwalitatie-
ve benadering. De kwantitatieve benadering komt 
het sterkst tot uiting in de digitale enquête. Daarbij 
nodigen we de volledige plaatselijke bevolking (en 
vaak ook niet-bewoners met een sterke connectie 
met de gemeente) uit om hun mening te geven 
over een aantal vragen en voorstellen. 

Ook bij de workshops spelen kwantitatieve facto-
ren mee. We beogen voldoende deelnemers om 
een diversiteit aan achtergronden en expertise te 
vertegenwoordigen. Maar bij deze sessies ligt de 
nadruk toch op het kwalitatieve aspect. Door met 
kleinere groepen, vaak 15 tot 20 mensen, fysiek of 
online samen te komen ontstaat de mogelijkheid 
om dieper te bevragen en te graven. Een kwalitatie-
ve benadering vraagt persoonlijke interactie. Om te 

komen tot het fundament, wat écht belangrijk is, 
gaan we op zoek naar onderliggende overtuigingen 
en verbanden. 

Het kwalitatieve participatieluik laat ook toe om 
de verbeelding aan te spreken. We noemen dit 
imagineering. Deze methodiek, waarbij verbeel-
ding en creativiteit ingezet worden als basis van 
constructieve, toekomstgerichte ontwikkeling, is 
een belangrijk aspect van Naar de Kern. Met een 
diversiteit aan creatieve technieken sporen we 
deelnemers aan om los te komen van de dagdage-
lijkse realiteit en haar beperkingen. Zo ontstaat de 
ruimte om tot de kern te komen van wat mensen 
écht willen voor hun gemeente. De individuele én 
de gemeenschappelijke droom. Van daaruit wordt 
de stap terug gezet naar haalbare, realiseerbare 
plannen.

Imagineering is ook de basismethodiek van het ex-
pertenteam, dat met de input uit het participatieve 
proces verder aan de slag gaat. Uiteraard worden 
ook cijfers, feiten, mogelijkheden en beperkingen 
in rekening gebracht, maar de creatieve verbeel-
dende insteek zorgt voor de inspiratie die het pro-
ces net die stap verder brengt. Voor het toepassen 
van deze methodiek werken we nauw samen met 
professor Diane Nijs van de Breda University of ap-
plied sciences, experte in dit thema.

Overzicht 
participatief traject

Kick-off d.d. 04/05/21 
12 deelnemers 
Digitale enquête
187 respondenten 
Stakeholderssessie d.d. 21/09/21 
12 deelnemers 
Focusgroep handelaars en 
vastgoedsector d.d. 07/12/21 
7 deelnemers 
Schriftelijke bevraging senioren 
(december 2021) 
27 respondenten 
Focusgroep jongeren 
d.d. 15/02/22 – 9 deelnemers

14 15
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De volledige verwerking van de digitale enquê-
te en de verslagen van de participatieve sessies 
kan u nalezen via www.naardekern.be/ouds-
bergen.  In wat volgt beperken we ons tot de 
belangrijkste bevindingen.

Opvallende bevindingen uit het participatief 
traject

• Uit de enquête: 
•  32,6% respondenten afkomstig uit Opglabbeek  
  (deelkernen inbegrepen); 
  23,5% uit Meeuwen en 18,7% uit Gruitrode, 
  overige uit de andere deelkernen of buiten
  Oudsbergen 
•  wanneer iemand van buiten Oudsbergen zou 
  vragen van waar de inwoners afkomstig zijn, 
  antwoordt maar liefst 69% dat ze zouden 
  antwoorden met de naam van de deelgemeente
   i.p.v Oudsbergen 
•  een Oudsbergenaar wordt voornamelijk 
  omschreven als vriendelijk, behulpzaam, rustig, 
  honkvast, gastvrij, sociaal, joviaal, trots en 
  bescheiden 
•  de inwoners zijn het meest aangetrokken tot
  Oudsbergen door de natuur, hun persoonlijke 
  omgeving (vrienden/familie) en de rust 
•  de inwoners zien Oudsbergen vooral als een
  plek waar je kan ontsnappen aan het drukke 
  leven, een woongemeente en een kindvriende-
  lijke gemeente 
   - innovatief/modern, levendig en een  
    goed aanbod kunst/cultuur worden 
    minder geassocieerd met Oudsbergen 
•  volgens de respondenten maakt vooral 
  de natuur Oudsbergen uniek
   - verder worden genoemd:“niets”, de rust, 
     de combinatie kernen-natuur en de
    mooie fiets- en wandelroutes 
•  de grootste motieven voor een bezoek van een
  niet-Oudsbergenaar aan Oudsbergen zijn volgens
  de respondenten een bezoek aan vrienden, 
  de natuur en sport/vrije tijd

• Uit de participatieve sessies: 

Over de identiteit van Oudsbergen 
• er is een dorpsgevoel, maar daar tegenover
  staat ook industrie 
  - rust vs. harde werkers 
• er is een mentaliteitsverschil tussen de 
 verschillende dorpskernen 
• er is een vriendschappelijke rivaliteit tussen de
  verschillende dorpskernen
  - Oudsbergen-gevoel is er nog niet 
   (Meeuwen vs. Gruitrode vs. Opglabbeek) 
  - fierheid over de eigen deelgemeente 
  - verschil tussen deelgemeenten: 
   Meeuwen-Gruitrode was meer op het
   Noorden gericht, Opglabbeek eerder 
   op Genk 
• hoe dichter bij huis, hoe meer van de deelkern, 
 hoe verder van huis hoe meer van Oudsbergen 
• diversiteit (natuur en landschap – kernen – 
 ruime mogelijkheden) 
• sterk verenigingsleven: vaak trekkende kracht 
 (273 verenigingen) 
• natuur: meeste natuur van Vlaanderen 
• grootste gemeente van Limburg in oppervlakte 
• eerste gemeente in Vlaanderen die genoemd is
 naar een natuurelement 
• verkozen als diervriendelijkste gemeente door 
 GAIA 
• paardensport (Sentowerpark) 
• Oudsberg: hoogste landduin van Vlaanderen 
  - kandidaat Unesco werelderfgoed 
• Commanderij van Gruitrode 
• Oudsbergen = de kracht van verschillende delen
  verbinden tot 1 geheel

Over de beleving
• gezelligheid (combinatie winkelen, horeca, 
 evenmenten, wandelen, verenigingen)
• veel mooie rustige plekken waar je kan 
 verdwalen
• wandelen en fietsen zijn sterke troeven 
 “je kan hier 20 km in de natuur wandelen 
 zonder door een dorp te lopen” 
• Meeuwen Kermis 
• Opglabbeek Carnaval 
• Joekelbos is met 12 ha het grootste avontuurlijk
  ingerichte speelbos van het land 
• kamperen: jaarlijks 9.000 jongeren op 17 
 kampplaatsen 
• uitgebreid verenigingsleven 
• ontspanning 
• loopevenementen  (straatloop)

Mensen zitten 3 uur 
in de bus om hier 
30 kilometer te fietsen

Oudsbergen als 
gemeente zit nog in 
de pampers

Ik ben geboren in Neeroeteren 
en opnieuw geboren in 
Oudsbergen met de fusie

Wanneer er een huis te koop 
staat in Oudsbergen is het 
meteen verkocht

Quotes uit de verschillende sessies
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Over het aanbod
• grote verscheidenheid aan zeldzame natuur 
  - Abeekvallei, Bosbeekvallei en 
   Duinengordel 
• paardengemeente (Sentower) 
• kwaliteitsvolle horeca/detailhandel
• veel zelfstandige zaken (tov ketens) –
  - belang lokaal shoppen: mobiliteit/
   bereikbaarheid is grote troef potentie
    pendelaars door Meeuwen/Opglabbeek 
  - kwaliteitsvolle handelszaken, 
   persoonlijke service, familiebedrijven  
   met traditie 
• Van Cranenbroek (bovenlokale aantrekking) 
• streekproducten: blauwe bessen, asperges,  
 hoofdkaas
• sterrenrestaurants De Slagmolen en Modest 
• veel sportmogelijkheden 
• veel werkgelegenheid (industrie) 
• wandel-, fiets-, paardentoerisme 
• Den Ichter (cultuur) 
• Recreatieoord Wilhelm Tell 
 (ontspanning, toerisme)

Over potentieel om Oudsbergen 
nog meer op de kaart te zetten
• Commanderij: 
  - moet toegankelijk zijn voor alle 
   leeftijden (verbindend) 
  - niet elitair en opengesteld voor 
   activiteiten/evenementen 
  - voor de inwoners van Oudsbergen 
  - kan ook Oudsbergen op de kaart zetten
    in Limburg en Vlaanderen 
• verbinding vanuit natuur naar centra via apps/ 
 bewegwijzering 
  - wandelingen vanuit Wilhelm Tell naar het
   centrum van Opglabbeek
  - potentieel van 1.000 wandelaars die 
   lokale middenstand kunnen ondersteunen

Over Oudsbergen  (droomoefening)
• plaatselijke handelaars zijn zichtbaar
  - minder ketens 
  - minder online shoppen 
  - meer persoonlijk contact 
• de kerken zijn multifunctionele bruisende 
 gebouwen geworden 
• veel mensen op straat die met elkaar babbelen 
• veel handelaars / nieuwe (diverse) bedrijven 
   - “met passie advies geven zodat de 
   inwoners met plezier lokaal leuke 
   dingen kopen”
• toegankelijkheid nog steeds zeer belangrijk
  (parking) 
  - “parking voor de deur is een troef en zal 
   dat blijven” 
• natuur/wandelen/verenigingen zijn nog steeds 
 belangrijk over 20 jaar
• over 20 jaar is het zwaar verkeer verdwenen uit de
 dorpskernen 
• “paardenwagens door Opglabbeek en Meeuwen
  centrum zorgen voor overlast”
• we zijn een dorp en moeten dat blijven 
  - “zorgen dat de zon nog kan schijnen op
   de terrassen die we hebben”
• inzetten op gezelligheid 
  - warm gevoel bij het doorrijden 
  - ontharden
  - vlaggen 
  - veilige fietspaden in het groen 
• meer horeca 
  - aanbod voor jongeren en senioren
• over 20 jaar zijn enkele grote projecten gerealiseerd: 
  - Commanderij is een toegangspoort naar
   het Nationaal Park Hoge Kempen 
  - sportzone in Opglabbeek is ontwikkeld 
  - wandelroutes/fietsroutes langs Wilhelm
   Tell met extra beleving naar analogie van
   fietsen door het water, fietsen door 
   de bomen 
• fietsen door de Commanderij? 
  - functionele verbindingen voor zwakke
   weggebruikers 
• betrouwbare kwalitatieve handelaars die 
 onderling (nog beter) samenwerken 
  - samen evenementen/acties 
   ondernemen om elkaar te versterken  
   vb: zoals bierproefevenement in 
   het verleden 
• in toekomst: een hele dag beleven in 
 Oudsbergen (verblijf, fietsverhuur, horeca,…) 
• gemeentehuis staat er ook in 2041 nog

Alle ingrediënten zijn er, 
enkel nog een aantal keer 
roeren voor een goede soep

De hechte gemeenschap in 
Oudsbergen is genetisch 
bepaald. Wanneer je buur 
iets tekort komt, 
help je hem en omgekeerd.

We hebben een veelheid 
aan verborgen parels die 
niet zichtbaar zijn

We willen niet iemands 
identiteit afnemen, 
maar een identiteitslaag 
erbij geven

Quotes uit de verschillende sessies
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STAP 3 
VERWERKEN
Experten aan de slag met de participatieve input

Naar de Kern is, met haar focus op het DNA, een andere manier om aan kernversterking te doen. Het 
vertrekt van het unieke, van wat de gemeente anders maakt. Van haar wortels en geschiedenis, maar ook 
van de dromen en ambities van burgers, ondernemers en beleidsmakers nu. 

De participatieve sessies bieden, naast een stroom van mooie ideeën, de grondstof om op zoek te gaan 
naar de fundamentele bouwstenen van Oudsbergen. Die vormen dan weer de basis voor het generatief 
concept: woorden die op een activerende en onderscheidende manier de kern uitdrukken van waar het in 
Oudsbergen om gaat. Die aansluiten bij het unieke karakter van de gemeente én richting en energie geven 
om dingen nu en in de toekomst op een duurzame manier aan te pakken. 

De vele aspecten en kenmerken die in de participatiesessies werden aangereikt zijn hierboven samen-
gevat en uitgebreider terug te vinden in de verslagen op www.naardekern.be/oudsbergen. Het Naar de 
Kern team verzamelde en analyseerde na elke sessie de input, om telkens weer een stap verder te gaan en 
bevindingen af te toetsen, te verdiepen en te verbreden. 

Om het grote potentieel van Oudsbergen nog meer zichtbaar te maken en te versterken vertaalden de 
experten van Naar de Kern deze elementen naar vier werkbare clusters, de finale bouwstenen van het 
DNA van Oudsbergen.

Het is onmogelijk om verrast te zijn door de bouwstenen en door het DNA, want het is wat leeft in de 
geschiedenis en in de ambitie van de inwoners.
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STAP 4 DNA BEPALEN
De bouwstenen van het DNA

We bepalen eerst de bouwstenen van het DNA van Oudsbergen. Dit zijn elementen die Oudsbergen uniek 
maken. Daarna vertalen we het DNA in een generatief concept. Er zijn verschillende mogelijke vertalingen 
van de bouwstenen maar de bouwstenen vormen wel het basisfundament.

Op deze unieke bouwstenen kun je een sterke identiteit uitbouwen. Of het nu gaat om communicatie, 
inrichting van de kern, meubilair, aankoop en renovatie van gebouwen of welke keuze dan ook, wil je bou-
wen aan een unieke identiteit, dan is het zinvol om de bouwstenen als vertrekpunt te hanteren.

Elke stad of gemeente heeft unieke elementen die de basis kunnen vormen voor een unieke identiteit 
en een unieke uitstraling die de gemeente relevant en onderscheidend maakt voor diverse doelgroepen.

Voor Oudsbergen zijn die de bouwstenen die we vanuit de participatieve sessies en de digitale enquëte 
hebben gedefinieerd:

Zeldzame natuur
Grootste gemeente in m2 van Limburg met de meeste natuur, veel zeldzame natuur, 
waarbij de Oudsberg wel de meest kenmerkende/bijzondere is en in verbinding met Commanderij 
een groot potentieel vormt 
Duinengordel - Abeekvallei - Bosbeekvallei
Recreatiedomein Wilhelm Tell
Rust, gezondheid, ontspanning vormen 3 belangrijke elementen

Groot potentieel
Verbindend en toeristisch potentieel - de Commanderij 
Groot potentieel om OUDSBERGEN op de kaart te zetten
Toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen

Zeer breed aanbod
Buitensporten, recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden) en routes
Diversiteit: handel, industrie, natuur
Kwaliteit van handel en horeca 
Streekproducten: blauwe bessen, asperges, hoofdkaas, bier
Den Ichter (cultuur)
Meeuwen Kermis (leeft vooral in Meeuwen)
Campings (9.000 jongeren op 17 kampplaatsen)
Kwaliteitsvolle handelszaken

Warme & fiere gemeenschap
Fier op de eigen, historische identiteit van de deelgemeente maar betrokken bij het geheel
Eigen identiteit deelkernen – vriendschappelijke rivaliteit
Sterke sociale cohesie – verenigingen
Hartelijk, gezellig, vriendelijk karakter
Kindvriendelijke gemeente
Diervriendelijkste gemeente

Zeldzame
natuur

Groot 
potentieel

Zeer breed
aanbod

Warme & fiere
gemeenschap

DE BOUWSTENEN
VAN HET DNA
VAN OUDSBERGEN
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HET DNA VAN     
OUDSBERGEN

Grootste oppervlakte in Limburg
Veel ruimte, natuur, ademruimte

POTENTIEEL 
Tonen hoe wijds Oudsbergen is

Ruimte meer onderstrepen

Sterke sociale cohesie
Warme gemeenschap
Vriendschappelijke rivaliteit
Kindvriendelijk
Diervriendelijk
Lokale energie als hefboom

POTENTIEEL
Verbindende initiatieven
Vriendschappelijke rivaliteit uitdagen
Warmte benadrukken:
 - verbindende koffiemomenten
 - warme nieuwe winkels
 - sterke familiale zaken in de
   verf zetten, ondersteunen

Open minded
Ruimdenkend

Met zicht op de wereld
Glocal= Global + Local

Grote aantrekkingskracht
Groot potentieel

POTENTIEEL 
Het verschil maken in Limburg

Focus naar buitenwereld
Aantrekken van nieuwe bezoekers, 

bedrijven, ondernemers, inwoners, ..

.

Focus op impact, duurzaamheid

WIJDS
WARM

WERELDS

WWW

Oudsbergen heeft de grootste oppervlakte van Limburg 
met een uitgebreide verscheidenheid aan zeldzame natuur,

met de grootste landduin en het grootste speelbos van Vlaanderen
waar je kan verdwalen, ontdekken en ontspannen
met de wagen, met de fiets, te voet of per paard.

Maar Oudsbergen is ook van nature groots met ruimte voor zowel mens als dier
… een hechte gemeenschap waar inwoners zichzelf mogen zijn

… vriendschappelijke rivaliteit …. een omvangrijk verenigingsleven 
… een aantrekkelijke rustige woonomgeving voor jong en oud

van nature groots met ruimte voor … bedrijvigheid  … industrie
… lokaal ondernemerschap dat zich onderscheidt met kwalitatieve horeca en handel

van nature groots met een enorme speelruimte 
om Oudsbergen nog meer op de kaart te zetten door:
… de ontwikkeling van de Commanderij van Gruitrode

… de kracht van de verschillende delen te verbinden tot 1 geheel
… meer beleving/gezelligheid in de centra (dorpspleingevoel)
… het potentieel van doorgaand verkeer optimaal te benutten

… (fiets)verbindingen en wandelroutes
… herbestemming van kerken

… door een nog betere samenwerking van lokale handelaars onderling en met de gemeente
… blijvend in te zetten op burgerparticipatie

De bouwstenen hebben we vertaald in 2 mogelijke genera-
tieve concepten. De bouwstenen zijn ideaal om als basis te 
dienen voor een heldere positionering, slogan en logo voor 
de gemeente, want dat is uiteindelijk wat inwoners fier kan 
maken en bezoekers kan aantrekken.
De bouwstenen blijven dezelfde, de vertaling in citymarke-
ting dient aantrekkelijk te zijn en de relevantie en het onder-
scheidend karakter te onderstrepen. 

Daarnaast is het belangrijk om deze positionering te vertalen 
in een 360° marketingplan naar alle diverse doelgroepen.
De doelgroepen in een gemeente zijn de inwoners, potenti-
ele inwoners, bedrijven, zelfstandigen, gemeentepersoneel, 
pers, toeristen, etc. 
Hoe meer alles één geheel vormt, hoe relevanter en onder-
scheidender een gemeente kan zijn.
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STAP 5 ONTWERPEN
In deze fase gaan we aan de hand van de techniek 
van een designsprint samenwerken om te zien hoe 
we het DNA concreet tot leven kunnen brengen in 
de gemeente.

Deze samenwerking is een coalitie tussen gemeen-
tepersoneel verspreid over de diverse diensten, 
externe experten, ondernemers uit Oudsbergen, 
schepenen en burgemeester. 

In de designsprint hebben we het DNA vertaald 
naar de verschillende domeinen die belangrijk zijn 
om een bedrijvige kern te realiseren: AANBOD, 
AANKLEDING, BELEVING, IDENTITEIT,  RAND-
VOORWAARDEN EN ZICHTBAARHEID

Hierbij krijgt u een overzicht van de resultaten van 
de designsprint.
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INSPIRATIE VOOR HET
ACTIEPLAN OUDSBERGEN:
HEFBOMEN VOOR EEN BEDRIJVIGE KERN

AANBOD
-  Branding uitbouwen - van Oudsbergen een sterk merk maken
- Dit kan al met slechts 3 letters waarbij “OBN” staat voor Oudsbergen en/of met een eigen 
 visuele identiteit (zie Coal Drops Yard & CPN Copenhagen)
-  Een sterk merk met sterke producten of een eigen productlijn
- De identiteit van Oudsbergen gebruiken als een bouwdoos om merchandise 
 te ontwikkelen (met “OBN”, met postcodes,…)
- Keuzes maken uit een vijftal producten en vervolgens evalueren 
  - Voorbeelden eigen merchandise: herbruikbare drinkbussen, t-shirts, sokken,
   fietstassen, werkkledij voor arbeiders van de gemeente
  -  T-shirts gericht op de jeugd (de juiste foute kleding is aantrekkelijk voor hen)
  -  Hiermee kan dan ook de lokale handel gestimuleerd worden en nieuwe handel
   aangetrokken worden (gaat gepaard met een doordacht vergunningenbeleid: 
   niet zomaar lukraak een nieuwe supermarkt of fastfoodketen toelaten in de kern 
   (cfr. Integraal Handelsvestigingsbeleid)
-  Handelaars meenemen als belangrijke doelgroep in de brandingoefening
-  Uitdragen van de branding naar de diverse doelgroepen om zo het Oudsbergengevoel 
 en de trots te verhogen:
  -  feestbox (bestaat nu al)
  -  activiteiten in de deelkernen (de gemeente kan dit faciliteren door subsidies te voorzien)
  -  “wist-je-datjes” over Oudsbergen verpreiden
  -  grotere terrassen voor de horeca om aangename verblijfplaatsen te creëren
  - durven experimenteren met tijdelijke opstellingen
  - flexibel vergunningenbeleid
  -  skatepark uitbreiden
  -  zomerse films
  -  streekproducten
  -  rivaliteit positief uitspelen bv. in een spel
  -  lokale markten promoten
  - geschikte overdekte locatie zoeken die flexibel ingevuld kan worden 
  - (Bijvoorbeeld een leegstaande kerk?)
  - korte keten in de kijker zetten
  - foodtruckfestival
- Organiseren van een inspiratiecafé (in samenwerking met UNIZO) om toekomstig lokaal 
 talent/ondernemerschap te leren kennen en in contact te brengen met het beleid, 
 experten (bank, vastgoed, marketing,…), doorwinterde lokale ondernemers en coaches
- Mogelijkheid dit te koppelen aan een wedstrijd waarbij door geïnspireerde ondernemers
  een nieuw concept uitgeprobeerd kan worden
- Voorbeeld project “Dilbeek voor Durvers” waarbij de gemeente containers aankocht die 
 voor een periode van 6 tot 12 maanden gehuurd kunnen worden door een starter.  
 De gemeente vraagt hierbij een beperkte huurkost waardoor de aankoop van de 
 containers terugverdiend wordt en de starter mits succes kan doorstromen naar 
 een leegstaand pand in de kern.

- Ook voor grote merken worden tijdelijke winkels (concept stores) steeds interessanter
 naar aanleiding van een specifieke periode (bijvoorbeeld kerst) of een groot evenement 
 (bijvoorbeeld opening van een pop-up fietswinkel naar aanleiding van het WK wielrennen 
 in Leuven)

= BOUWSTENEN VERTALEN IN LOGO, SLOGAN EN POSITIONERING
= VERTALEN NAAR DE DIVERSE DOELGROEPEN
= VERTALEN IN HET AANBOD BV. PRODUCTLIJN, STREEKPRODUCTEN, ...
= VERTALEN IN MOGELIJKHEDEN OP EEN OPEN MINDED, WERELDSE, WARME EN WIJDSE MANIER
= INITIATIEVEN OM HET ONDERNEMERSCHAP IN OUDSBERGEN TE PROMOTEN

De stad Kopenhagen gebruikt ook 
de afkorting CPH in veel commu-
nicatie. Dit wordt ook door diverse 
bedrijven gebruikt. 

Het DNA van de stad Norwich is 
vertaals in de “city of stories”, om-
dat een stad vooral een verzameling 
is van verhalen van mensen.



AANKLEDING
-  De kernwaarden van Oudsbergen vastleggen en visualiseren
-  Lelijke plekjes wegwerken met een doordachte visie en in een herkenbare huisstijl
-  Uitdragen in nieuw soort vlaggen
- Ook hier in een herkenbare huisstijl (uniek) die overal terugkeert
- Zichtbaar
- Duurzaam (geen vlaggen die om de 3 maanden vervangen moeten worden)
- Complementair met de ledschermen
-  Creatieve uitpijling van routes

= KERNWAARDEN VAN OUDSBERGEN VASTLEGGEN
= MEENEMEN IN DE BRANDING OEFENING
= VERTALEN IN DE INRICHTING EN AANKLEDING KERN

BELEVING
-  Activiteiten in de deelkernen oa. voor jongeren
-  Unieke locaties koppelen aan unieke evenementen
-  Aanplanting
-  Kernwaarden laten terugkeren in en op gebouwen en straten
-  De Oudsberg toegankelijk maken voor fiets, rolstoel & buggy
-  Huifkartochten aanbieden
-  Gamification (Oudsbergen een plek geven in de virtuele wereld)
-  Paardentoerisme promoten
-  Lokale horeca verbinden met scoutskampen
-  Feesten in kerken en “saloons”
-  Evenementen vanuit de Commanderij
-  Realiseren van de poort tot de Bosbeek

= BRANDING VERTALEN IN EEN ONDERSCHEIDENDE BELEVING
= BRANDING ZICHTBAAR MAKEN OP GEVELS EN IN STRATEN
= DIVERS UNIEK AANBOD VOOR VERSCHILLENDE DOELGROEPEN
= JONGERENDOELGROEPEN NIET VERGETEN - SPECIFIEK AANBOD
= PAARDENTOERISME MEER PROMOTEN (WERELDS)

IDENTITEIT
-  Deelkernen herkenbaar maken als stuk van een puzzel
-  De bestaande, sterke punten van Oudsbergen versterken
-  Ledschermen gebruiken om dit te benadrukken
-  Bewustwording paardensport en potentieel op alle vlak: toerisme, business, ...
-  Toeristische ambassadeurs aanstellen
-  Verrommeling voorkomen - duidelijk communiceren
-  Uniforme aankleding van de winkels
-  Samenwerkingen opzetten binnen en buiten de gemeente
-  Kunstenaars inzetten

= DE STERKE PUNTEN BENADRUKKEN
= KEUZES MAKEN
= WERKEN MET INFLUENCERS/AMBASSADEURS
= BRANDING INVULLEN MET STERKE CONTENT
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Dit voorbeeld is een creatieve ma-
nier om alle interessante plekken in 
Oudsbergen aan te duiden.

Signalisatie in de gemeente hoeft 
niet saai te zijn. Een blinde muur is 
ideaal om te gebruiken voor 
signalisatie of om de waarden en 
het DNA van de gemeente zicht-
baar te maken.

Eenvoudige ingrepen in de 
gemeente kunnen zorgen voor meer 
beleving: een vaste plek waar 
mensen kunnen samenkomen, 
containers en groen mét 
zitplaatsen, ....
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ZICHTBAARHEID
-  Ledschermen voor promo, informatie en urgenties
- Doelgroep in de eerste plaats: inwoners van Oudsbergen
- Daarnaast: promo lokale handelaars en toerisme 
-  Ambtenaar aanstellen voor verenigingen, handelaars en lokale economie
-  Uitstraling online - social media
- Sociale media optimaal benutten (1 persoon in de gemeente bevoegd maken)
- Eyecatchers creëren die uitnodigen om gefotografeerd te worden door inwoners 
 en toeristen (zoals bijvoorbeeld letters “I love Amsterdam”) zodat bezoekers meteen ook
 online ambassadeurs worden via sociale media
- Lokale (en/of bekende) influencers / toeristische ambassadeurs inzetten om de 
 gemeente, lokale handelaars, evenementen te promoten
-  Koning Fiets zichtbaar en aantrekkelijk maken
- De infrastructuur is al goed (laadpalen, fietsenstallingen, herstelpunten)
- Nu inwoners nog meer overtuigen om de fiets te gebruiken
  Voorbeeld: actie met de fiets naar de winkel
  Voorbeeld: inwoners stimuleren om met de fiets naar lokale evenementen te komen
  waarbij je een gratis drankbonnetje ontvangt en er de mogelijkheid bestaat om
  jouw fiets bewaakt te stallen, te laten graveren, banden op te pompen, remmen 
  af te stellen,…)
- Verder ontwikkelen van apps met routes (bezienswaardigheden, horeca, 
 fietsherstelplaatsen,…) 
-  Uniforme werfborden
-  Samenwerkingen tussen diverse actoren
-  Mogelijkheden onderzoeken om tv-programma’s aan te trekken (= nationale exposure)

= FYSIEKE EN ONLINE ZICHTBAARHEID
= CONFORM BRANDING
= INZETTEN OP SAMENWERKINGEN MET DIVERSE ACTOREN
= SAMEN HET DNA UITDRAGEN

RANDVOORWAARDEN
-  Geïntegreerd communicatieplan
-  Opleidingen rond “hoe samenwerken”
-  Een goede communicatie
 Niet enkel over plannen of realisaties maar ook mits tijdelijke overlast 
-  Focus op samenwerken zowel binnen de gemeentelijke diensten als met 
 externe partners als met de lokale ondernemers en inwoners
-  Alert zijn voor beschikbare subsidies
-  Participatie verder uitbouwen
-  Projecten concreet maken en bij de start van iedere vergadering opnieuw 
 het vooropgestelde doel helder formuleren
-  Het juiste personeel en de gepaste middelen voorzien om de slaagkansen 
 te optimaliseren
-  Draagvlak

= FOCUS OP HET NUT VAN SAMENWERKEN EN DE NODIGE ONDERSTEUNING 
   EN OPLEIDING HIERVOOR TE VOORZIEN
= ONDERZOEKEN WELKE SUBSIDIES INTERESSANT KUNNEN ZIJN
= DRAAGVLAK CREEËREN

Opvallende en creatieve ingrepen 
in  de gemeente zijn ook ideaal voor 
online communciatie. 

Op een eenvoudige manier kunnen 
kinderen de gemeente kleur geven 
en creatief zijn. De gemeente moet 
enkel deze creativiteit faciliteren.

Verlichting zorgt voor veiligheid en 
hoeft zeker niet alleen functioneel 
te zijn. Het kan zeer creatief en 
bijdragen tot het unieke van de 
gemeente maar ook tot de sfeer.
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BIJKOMENDE INSPIRATIE BIJ HET
ACTIEPLAN OUDSBERGEN

Hierbij geven we u verschillende inspirerende voorbeelden die aansluiten bij het DNA en het actieplan.

Coal Drops Yard is een oude industriële site  
aan de rand van Londen die een nieuwe be-
stemming heeft gekregen. 
Het is een nieuw type shopping area waar 
een goede en heldere visie aan de basis ligt. 
Het is een plek waar doordacht is gewerkt 
aan persoonlijke beleving. Er is ook nage-
dacht over de ondersteuning door commu-
nicatie, campagne en visualisatie. 
Het centrale gegeven is de persoonlijke be-
leving die je voelt op de plek maar ook in de 
campagne en de visuele vormgeving, als-
ook in de signalisatie die start van aan Pan-
cras Station en je meeneemt, de beleving in.
De iconische site is het framework voor een 
nieuwe beleving waar wonen, werken, 
shoppen, genieten samengaan op een 
nieuwe manier. Het geheel is 1 concept.
Wat ook bijzonder indrukwekkend is, is het 
feit dat de plek altijd een verrassing is. Ook 
dit hoort bij het basisconcept: “being unex-
pected, always changing.”
Deze aanpak kan inspirerend zijn voor 
Oudsbergen:
-  werken aan 1 heldere en toekomstgerichte  
 visie op een sterke, bedrijvige kern
- vertalen van de visie in een vernieuwd  
 concept
- concept visualiseren in logo, slogan, 
 signalisatie, campagne etc. 
- degelijk stakeholdermanagement: 
 handelaars, inwoners, ondernemers, 
 horeca betrekken bij de visie en het concept
- materiaal ontwikkelen voor de stake-
 holders, het hun aantrekkelijk en 
 gemakkelijk maken om hierin mee te gaan
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De vormgeving van een stad of gemeente hoeft niet 
oubollig te zijn. Een stad of gemeente is een groot 
geheel met veel “zichtbaarheid” dat kan gebruikt 
worden om het DNA tot uiting te brengen op een 
moderne en hedendaagse manier.
De stad Kopenhagen is één van de vele voorbeelden 
waar design en vormgeving een belangrijke rol spe-
len en samengaan met de visie en de ontwikkelingen 
in de stad. 
Er wordt ook gespeeld met de letters CPN, wat bij 
Oudsbergen OBN ook een denkpiste zou kunnen 
zijn.
Het is essentieel om na te denken aan 1 sterk con-
cept dat een uiting is van het DNA en bij de uitwer-
king de gemeente als “affiche” niet te vergeten. Dit 
gaat veel verder dan ledborden, maar elke plek ge-
bruiken om zichtbaarheid te geven aan het DNA. 
Ook het meubiliair in de gemeente dient een uit-
drukking te zijn van het DNA.

Belangrijk is dat er een basisvormgeving en concept is 
dat op alle mogelijke en creatieve manieren kan worden 
gebruikt
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OUDSBERGEN
WE VORMEN SAMEN EEN GROTE PUZZEL
VAN EIGENHEDEN EN MOGELIJKHEDEN

IEDEREEN HEEFT ANDERE BEHOEFTEN
EN DAAR HEBBEN WE AANDACHT VOOR

WE VINDEN HET BELANGRIJK OM IEDEREEN
WARM TE ONTHALEN

WE ZIJN VOORAL “MATEN” VOOR ELKAAR

WIE JE OOK BENT, WE GENIETEN SAMEN

DE JONGEREN MEE HEBBEN IN ONS VERHAAL IS 
DE TOEKOMST MEE HEBBEN

IK BEN BLIJ DAT IK EEN DEEL VAN 
DE WIJDSHEID VAN OUDSBERGEN BEN 
EN KAN HIER IEDERE DAG VAN GENIETEN

HET GEVOEL VERBONDEN TE ZIJN MET 
DE NATUUR EN ELKAAR

IK VIND HIER RUST EN VOORAL EENVOUD
IK KAN HIER EENVOUDIG LEVEN & GENIETEN

WE HEBBEN HIER ZOVEEL MOOIE 
ZONSONDERGANGEN

WE ZIJN ENTHOUSIAST EN VOL GOESTING OM 
ONZE AMBITIE WAAR TE MAKEN
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STAP 6 VERANKEREN
Betekenis van het DNA
Het DNA is niet verrassend en kan niet verrassend 
zijn. Het is wat leeft bij de inwoners in het heden, 
het verleden en voor de toekomst. Het is herken-
baar maar was nog nooit te voren écht vastgepakt. 
Gebundeld in één begrip. Oudsbergen is uiteraard 
meer dan alleen maar dit DNA, maar het DNA legt 
wel de focus op wat Oudsbergen uniek maakt ten 
opzichte van andere gemeenten. Dat unieke maakt 
Oudsbergen relevant en onderscheidend. Dit is een 
fundament waarop je een gemeente kunt bouwen: 
toerisme, citymarketing, stadontwikkeling etc. Hoe 
beter dit DNA gebruikt wordt als fundament in al-
les wat de gemeente doet, hoe meer de gemeente 
relevant en onderscheidend is. 

Betrokkenheid creëren rond het DNA als 
basisfundament
Het is essentieel om het DNA te verankeren. Het 
is niet omdat het bestaat dat het leeft. Hoe meer 
mensen zich het DNA eigen kunnen maken, hoe 
meer het zal leven en tot uiting zal komen. De ge-
meente heeft hier bij voorkeur de rol van facilitator 
die dingen mogelijk maakt maar ze vooral niet al-
lemaal zelf doet. Mensen zijn creatief, willen auto-
nomie en willen de ruimte om dingen te realiseren. 
Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat 
mensen creatief zijn met het DNA als kader. 

Wil je hierin als gemeente slagen dan is het nodig 
om bij de bron te beginnen zijnde de gemeente-
diensten en de lokale overheid. 
Het kernkompas presenteren is enkel het start-
punt. Het is essentieel om oefeningen te doen van 
wat dit DNA voor jouw job, jouw functie betekent. 
Welke plek in de gemeentelijke organisatie je ook 
hebt, ook jij kunt bijdragen tot een krachtige uit-
werking van het DNA. 

Het DNA is niets meer dan een fundament maar 
ook niets minder. Als je niet consequent en door-
dacht op dit fundament bouwt, dan creëer je een 
huis dat alle richtingen uitgaat en wellicht enkel 
in het boek “ugly houses” zal terecht komen. Maar 
bouw je degelijk, laag per laag op dit fundament 
dan kun je een landmark creëren waar iedereen 
naartoe wil, om te bezoeken, te wonen, te werken 
of te genieten. 

STAP 7 IMPLEMENTEREN
Het potentieel van het DNA
Het DNA komt maar tot leven als het voelbaar en 
zichtbaar is in de kern van Oudsbergen. Tijdens de 
designfase werd de basis gelegd voor de eerste con-
crete realisaties.  Daar kunnen vervolgens stap voor 
stap nieuwe acties op inhaken. Om het potentieel 
van het DNA van Oudsbergen echt te realiseren is 
het van belang om het DNA actief te houden. Om 
het draagvlak waarvoor nu de basis is gecreëerd uit 
te breiden en het levend te houden. Daarvoor wil 
dit kernkompas een waar kompas zijn. 

Een kompas is een navigatie-instrument om de 
richting te bepalen. Het helpt je om je in alle om-
standigheden te oriënteren op het doel. 

Op basis van het afgelegde traject geven we een 
mogelijk kader mee voor het belangrijke traject dat 
nu volgt: de ontwikkelde visie en ideeën in praktijk 
omzetten. Het DNA en de bouwstenen zijn hierin 
richtinggevend.

Vervolgens formuleren we een actieplan, geba-
seerd op concrete keuzes die in de designfase met 
beleid, interne en externe experten vanuit het DNA 
gemaakt werden.
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TOT SLOT
Tot slot willen we graag iedereen bedanken die aan de verschillende sessies heeft meegewerkt. Lokale ondernemers, 
pandeigenaars, vertegenwoordigers van verenigingen, jongeren en andere betrokken burgers. De Oudsbergenaar 
heeft een hart voor zijn gemeente. Hetzelfde gold voor de betrokken burgemeester, schepenen, de projectverant-
woordelijke en de medewerkers. We willen hen, evenals de andere schepenen en gemeentelijke ambtenaren, graag 
bedanken voor de fijne samenwerking.

We willen graag ook een speciale “dankuwel”  geven aan Leonie Mackenbach (retail) en Björn Verhofstede (ruimtelijk 
planner) voor hun belangrijke bijdrage aan dit geheel.

Het was een plezier om samen met jullie het DNA van jullie gemeente niet alleen te ontsluiten en vast te leggen, 
maar al de eerste realisaties te zien. We hopen dat dit als fundament mag blijven dienen voor een duurzame, bedrij-
vige én grensverleggende kern, waar iedereen graag woont, werkt en vertoeft. 

Het projectteam
Het Naar de Kern projectteam

Leonie Mackenbach
Leonie en haar bedrijf LLeo6 is al jaren gespecialiseerd in retail en retailconcepten beter maken. Met hun expertise
en analytische inzichten op gebied van retail in combinatie met creativiteit, begeleiden zij retailers om een optimale
shopping beleving te creëren online en offline.
De belangrijkste expertise en taken die ze uitvoeren voor diverse retailklanten zijn het ontwikkelen van volledige
winkelconcepten, grondplannen en loopbanen in de winkel, bekeken vanuit commercieel oogpunt. Daarnaast doen
ze ook aankoopbegeleiding, retail marketing, visual merchandising en training hierrond.
Een greep uit de belangrijkste retailpartners voor wie ze hebben gewerkt: Nike, Ava papier, Fanshop Club Brugge,
Hudson’s Bay Nederland, Fjällraven, etc.

Björn Verhofstede
Björn Verhofstede werkte de eerste tien jaar van zijn loopbaan aan een eigen architectuurpraktijk waar hij stan-
daardoplossingen in vraag leerde stellen om een extra mijl af te leggen binnen eenzelfde budget. Vervolgens
ging hij bijkomend ruimtelijke planning studeren omdat hij besefte dat het omliggende maatschappelijke weefsel
minstens even belangrijk is als het vastgoedproject zelf. Na een tussenstop bij de Vlaams Bouwmeester ging hij aan 
het werk als onderzoeker rond energie- en klimaatvraagstukken aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek focuste 
zich op thema’s zoals de transitie van onze maatschappij naar duurzame energie, de impact van klimaatverandering 
op het landschap en hoe we onze ruimte klimaatbestendig moeten (her)ontwikkelen - toen nog exotische, maar on-
dertussen zeer actuele, onderwerpen. De laatste jaren voor en tijdens de opstart van Studio Levier werkte hij tenslot-
te als expert publieke ruimte, ruimtelijke planning en economie bij een lokaal bestuur in Vlaanderen. Zijn ervaring bij 
deze lokale overheid is onmisbaar voor een diepgaand begrip van de maatschappelijke rol die steden, gemeenten en 
andere publieke organisaties in de ruimte vervullen en de complexe processen die het speelveld bepalen.
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COLOFON

Uitgave
De deputatie van de provincieraad van Limburg,
Tom Vandeput, gedeputeerde economie
UNIZO Limburg Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt

Realisatie & coördinatie
Chris Baekelandt, Johan Robben, Annemie Lemahieu, Lydie Geelen en Bruno Bamps
met medewerking van de UNIZO experten, de verantwoordelijken in de gemeenten,
en alle experten die meewerkten aan het traject “Naar de Kern Compact”

Verantwoordelijke uitgever
Bruno Bamps, directeur Directie Ondernemen, 
Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg
Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt
Chris Baekelandt, directeur ABM 
                                               
Concept & Creatie 
Annemie Lemahieu

Feiten en cijfers
provincies.incijfers.be
Johan Robben & ABM

Contact
Bruno Bamps, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, bruno.bamps@limburg.be



www.naardekern.be


