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Ik ben Philippe Liesenborghs en ben op papier voorzitter en woordvoerder van Opgewekt 

Tienen. Samen met enkele anderen lag ik een tiental jaar geleden mee aan de basis van 

Opgewekt Tienen. Wat begon als een stadsblog waarmee we een positieve dynamiek aan 

het toen nog ingedommelde Tienen wilden geven is ondertussen geëvolueerd naar een 

brede open en onafhankelijke burgerbeweging met ongeveer 150 vrijwilligers. We opereren 

op een schaal die ongezien is voor Vlaanderen. Alhoewel we een overkoepelend bestuur 

hebben, moet je ons eerder zien als een brede beweging met allerlei aparte deelwerkingen 

waarvan sommigen overlappen en anderen niet. Ze hebben echter allemaal het volgende 

gemeenschappelijke kenmerk: het zijn burgerinitiatieven gegroeid van onderuit en willen 

bijdragen tot een aangenamer, duurzamer en socialer Tienen. 

Overal in Vlaanderen vind je natuurlijk dergelijke burgerinitiatieven, maar wat Opgewekt 

Tienen onderscheid van de anderen is het overkoepelende netwerkkarakter van het initiatief 

en de schaal die het gekregen heeft. Het is als een boom waar telkens nieuwe takken aan 

groeien. Destijds begonnen we als een paar zotten die een aantal mogelijkheden zagen in 

Tienen en die blijven aan de kar zijn blijven trekken. Dat werkte blijkbaar inspirerend want 

steeds meer mensen voelden zich geroepen om met ons aan de slag te gaan. Dat we 

momenteel nog steeds groeien en er nog steeds nieuwe initiatieven ontstaan werkt heel 

motiverend. Dat maakt het de moeite waard om er mee blijven door te gaan. Je merkt dat er 

sinds de start van Opgewekt Tienen een andere stadsbeleving  en –dynamiek in Tienen is. 

Ook anderen, zoals de lokale politici of ondernemers, zijn hier niet ongevoelig voor. Dat 

maakt dat we nu zaken kunnen realiseren die in de beginjaren onmogelijk zouden zijn 

geweest. Het draagvlak voor Opgewekt Tienen is dus steeds groter geworden. We krijgen 

zowel op lokaal vlak maar ook daarbuiten heel veel erkenning voor hetgeen we al 

gerealiseerd hebben en nog aan het realiseren zijn. Zo ontvingen we in 2017 de Ultima 

cultuurprijs voor lokaal cultuurbeleid. Dat doet deugd!  

Wij zijn altijd vertrokken vanuit het proces – dat is vaak belangrijker dan het resultaat – en 

hebben altijd een lange termijnvisie gehanteerd, waarbij we specifieke aandacht hadden 

voor de verbindende kracht van erfgoed in een lokale gemeenschap. We vertrekken ook 



altijd vanuit de vrijwilligers zelf. Dit impliceert soms dat je je eigen agenda deels aan de kant 

of op de lange baan dient te schuiven. De vrijwilligers staan centraal. Zo besteden we bij 

Opgewekt Tienen heel veel tijd en energie aan onze vrijwilligers. Ze moeten zich welkom en 

gewaardeerd voelen. We besteden eigenlijk meer tijd aan het behouden van onze 

vrijwilligers dan dat we tijd besteden aan het recruteren van nieuwe vrijwilligers. En met 

succes! Dat maakt de kracht van onze beweging uit. Ook al liggen de diverse deelwerkingen 

inhoudelijk soms ver van elkaar, iedereen voelt zich deel van dezelfde beweging.  

En ja, bij Opgewekt Tienen proberen we ook zo inclusief mogelijk te zijn. Maar net zoals op 

zo veel andere plaatsen merken we dat dat niet evident is. Veel mensen met een etnisch-

cultureel diverse achtergrond vullen hun vrije tijd bijvoorbeeld op een andere wijze in dan 

wij Vlamingen. Ze hebben doorgaans niet de gewoonte om zich te engageren in een 

burgerbeweging. Zoiets moet je ook niet willen forceren. Je kan het enkel faciliteren. Niet 

alles wat wij doen lukt trouwens. Sommige initiatieven die veelbelovend waren kwamen niet 

van de grond of mislukten voortijdig. Ook van die processen kan je leren. Bovendien zijn we 

de eersten om te erkennen dat ondanks onze naam, onze burgerbeweging in bepaalde 

Tiense buurten of wijken helemaal nog geen voet aan de grond heeft. Op bepaalde plaatsen 

lukt het nu eenmaal beter dan op andere. Dit heeft te maken met de ligging van de wijk, de 

samenstelling van de bevolking, het al dan niet aanwezige verenigingsleven of erfgoed, … Dit 

weerhoudt er ons niet van om blijven te proberen om heel Tienen bij ons project te 

betrekken. En dat maakt het voor mezelf uiteindelijk ook de moeite waard om door te gaan 

met dit verhaal. We zijn immers nog helemaal niet waar we moeten of zouden kunnen zijn. 

Ondanks de zichtbare dynamiek die Opgewekt Tienen in de stad teweeg heeft gebracht is er 

nog heel wat potentieel voor nieuwe of andersoortige initiatieven die kunnen bijdragen tot 

een meer leefbare stad. En dat is uiteindelijk waar ik en alle andere Opgewekte Tienenaars 

het voor doen. 

 

 


