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NOTULEN Bijeenkomst Project ‘Aantrekkelijk Rekken’: Werkgroep 

‘Accommodatieplan Rekken’ 
 
Vergaderdatum : 11 december 2018 
Tijd : 20.00 –  22.00 uur 
Plaats : Den Hof, Rekken 
 
Aanwezig : Henk Weijers (voorzitter/Tennisvereniging Rekken), Peter van Heek 

(procesbegeleider vanuit Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen), Lotte Roos 
(trekker Project ‘Aantrekkelijk Rekken’/notulist), Irma Winkelhorst (Revoc), 
Herman Aarnink (Belangenvereniging Rekken), Ben Hasselo (Bestuur Vereniging 
Rekkens Volksfeest), Alie Sieben (Antonius Kerk/Den Hof), Marjan Wolterink (de 
Molenruiters), Diane Kuenen (Gareo en kunst- en cultuurverenigingen), Betsy te 
Velthuis (de Zonnebloem), Erik Leusink (Crescendo), Rick Onstein (Crescendo), 
Mark Lentink (Toneelvereniging de Plankeniers), Angelien Onstein 
(Toneelvereniging de Plankeniers), Joep Peters (Sportclub Rekken), Jozef 
Rotering (Rooms-Katholieke Kerk, Los Hoes en Biljartclub), Peter van de 
Vondervoort (toehoorder). 

Afwezig : Marije Verbeek (directie OBS de Berkel), Inge Waarlo (gemeente Berkelland) 
 

 
1. Opening 
Henk heet iedereen welkom. Er volgt een korte voorstelronde. 
 
2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen op de agenda.  
 
3. Notulen 

 N.a.v. agendapunt 2b, Project ‘Aantrekkelijk Rekken’, Vervolgtraject Leefbaarheids-
uitdagingen, Plan van aanpak, 7e aandachtspunt: Er wordt gesproken over een combi 
abonnement voor cultuur, sport en onderwijs, dit moet zijn een combi abonnement 
voor sport.  

Er zijn verder geen inhoudelijke opmerkingen en/of aanvullingen op de notulen. Deze 
worden als zodanig vastgesteld.  
 
Henk Weijers licht nog een paar punten uit de notulen kort toe: 

 Vanuit het project ‘Aantrekkelijk Rekken’ zijn er drie doelstellingen/uitdagingen 
geformuleerd m.b.t. leefbaarheid. De eerste betreft het realiseren van 
ontmoetingsplek(ken) met voorzieningen voor jong en oud. Daarnaast is een uitdaging 
om een brede samenwerking tussen verschillende verenigingen, ondernemers en overige 
partijen te organiseren. Deze beide doelstellingen worden meegenomen in het plan dat 
gerealiseerd wordt door de werkgroep ‘Accommodatieplan Rekken’. Een derde uitdaging 
was het behalen van een win-winsituatie m.b.t. de tapaanbesteding van het Rekkens 
Volksfeest voor zowel ondernemers, verenigingen, overige partijen en de Rekkense 
gemeenschap. Hiermee is een aparte werkgroep aan de slag.  

 De ondernemersvereniging heeft in een schriftelijke terugkoppeling aangegeven dat zij 
niet aansluiten bij de werkgroep ‘Accommodatieplan Rekken’ maar wel op andere 
manieren betrokken blijven bij de toekomst en leefbaarheid in Rekken o.a. door 
samenwerking met de werkgroep ‘Behoud starters in Rekken’.  
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 Marije Verbeek zal namens OBS de Berkel aansluiten in de werkgroep.;  

 Op dit moment wordt nog gekeken naar vertegenwoordiging van de jeugd in de 
werkgroep. Deze vraag is op diverse plekken uitgezet. In het geval dit niet ingevuld wordt 
is een optie om uitkomsten en voorstellen te toetsen in de werkgroep van het project 
‘Behoud starters in Rekken’. 

 Afgesproken is om de locatie van het overleg van de werkgroep ‘Accommodatieplan 
Rekken’ te wisselen. Aan het eind van elke vergadering zal een nieuwe locatie worden 
voorgesteld.  
 

4. Vaststellen van werkgroep 
De werkgroep wordt vastgesteld. Alle aanwezigen hebben zitting in deze werkgroep. Het natuurbad 
Rekken heeft aangegeven het niet nodig te vinden om vertegenwoordigd te zijn in de werkgroep 
maar wil wel graag op de hoogte blijven. Aangeven wordt dat vanuit Sportclub Rekken afwisselend 
Joep Peters of Wouter Grooters aan zal schuiven. Vanuit Gareo wordt nog nagegaan of Diane Kuenen 
of Marieke Willink de vertegenwoordiging in deze werkgroep waarneemt. Vanuit OBS de Berkel zal 
Marije Verbeek aansluiten en vanuit de gemeente Berkelland Inge Waarlo.  

 
5. Plan van aanpak 
Peter van Heek geeft een korte toelichting op het plan van aanpak voor het opstellen van een 
accommodatieplan. Er wordt gestart met een inventarisatie van alle bestaande accommodaties. 
Vervolgens wordt gekeken naar de staat van deze gebouwen en wat andere zaken zoals de ervaring 
van de beheerders met dit gebouw, toekomstbestendigheid etc. Op basis van deze informatie en de 
wensen en behoeften die er zijn in Rekken wordt door middel van verschillende scenario’s gekeken 
welke mogelijkheden er zijn voor toekomstige accommodaties. Daarbij wordt ook gekeken op welke 
manier je bepaalde samenwerkingen tot stand kan brengen. Voor elk scenario wordt vervolgens 
gekeken of dit haalbaar is door middel van een SWOT-analyse. Hierbij wordt gekeken naar de meest 
geschikte vorm, haalbaarheid en de mogelijkheden planologisch gezien. Het traject met als 
eindresultaat een accommodatieplan zal naar verwachting voor de aankomende zomer gerealiseerd 
kunnen worden. Vervolgens zal een plan van aanpak wordt opgesteld om het uiteindelijke plan ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. In het gehele traject zullen er momenten zijn waarop 
communicatie naar de Rekkense gemeenschap plaatsvindt om hen mee te nemen in het geheel. 
Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden om punten in te brengen. De gemeente Berkelland is 
nauw betrokken bij dit traject en zorgt uiteindelijk voor terugkoppeling afstemming met het college. 
Dit om ook een plan te realiseren dat gedragen wordt door de gemeente Berkelland.  
 
6. Inventarisatie accommodatie Rekken 
Er vindt een inventarisatie plaats van alle accommodaties in Rekken, hier worden namen van de 
werkgroepleden aan verbonden om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor het uitzoekwerk 
voor deze accommodatie.  
1. Land van Lisa     Henk Weijers 
2. Dennenkamp    Peter v/d Vondervoort 
3. Café Rotering    Jozef Rotering 
4. Ten Brinke     Peter v. Heek/Betsy 
5. Camping Den Borg    Mark Lentink 
6. Crescendo     Erik Leusink 
7. Basisschool     Marije Verbeek 
8. Den Hof     Alie Sieben 
9. Protestantse Kerk Antonius   Alie Sieben 
10. Molenruiters    Marjan Wolterink 
11. Tennis     Henk Weijers 
12. Sportzaal     Irma Winkelhorst 
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13. Voetbal     Joep Peters 
14. Kerkemeijer    Peter van Heek 
15. Katholieke Kerk    Jozef Rotering 
16. Los Hoes     Jozef Rotering 
17. Vos op Gelink    Herman Aarnink 
18. Leegstaande accommodaties Plurijn (De Cirkel, De kern, TBS Kliniek Oldenkotte)  Henk Weijers 
19. Piepermolen    Lotte Roos 
 
Een aantal vragen waarvan het wenselijk is om voor de volgende bijeenkomst antwoord op te 
hebben zijn als volgt:  

 Staat van onderhoud van de accommodatie (onderhoudskosten) 

 Ervaring van de beheerder van de accommodatie/eigenaar 

 Wat gaat goed en wat kan beter 

 Hoe ziet eigenaar/beheerder toekomst (over 5-10 jaar) van de accommodatie en het gebruik 
ervan 

 Mogelijkheden ziet tot afstemming en samenwerking met andere accommodaties ziet.  
 
Er wordt een Excel format opgesteld zodat voor iedereen de vragen duidelijk zijn en de antwoorden 
goed verwerkt kunnen worden. Gevraagd wordt hoe de vraag over de staat van onderhoud van de 
accommodatie meetbaar kan maken. Geadviseerd wordt om de eigenaar/beheerder dan te vragen 
naar het onderhoud van de accommodatie en de voorzieningen die daarvoor gereserveerd zijn. 
Indien mogelijk kan ook alvast het aantal vierkante meters van de accommodatie vermeld worden 
echter is dit al een stap verder dan voor het proces nu noodzakelijk is.  
 
7. Brainstorm wensen/behoeften in Rekken 
Er vindt een brainstorm plaats met de werkgroepleden over de wensen en behoeftes die er in 
Rekken zijn. Peter van Heek geeft aan dat het belangrijk is om hierbij out of the box te denken en 
eventuele beperkingen los te laten. Het betreft een eerste inventarisatie, op een later moment kan 
de lijst nog verder aangevuld worden of bepaalde wensen en/of behoeftes van de lijst afgestreept 
worden. Hieronder een overzicht van de punten die de werkgroepleden genoemd hebben: 

 De paardensport dicht bij huis. 

 Verwarming zwembad. 

 Fatsoenlijke sportzaal met een wedstrijdveld dat qua afmetingen in de lengte, breedte en 
hoogte geschikt is voor volleybal in alle klasses. 

 Centrale ontmoetingsplek (vijf keer genoemd). 

 Opslagloods (drie keer genoemd). 

 Centrale ontmoetingsplek ouderen en jongeren (twee keer genoemd).  

 Samenwerking tussen sportverenigingen. 

 Aantrekken van jeugd bij verenigingen.  

 Meer reuring, levendigheid in Rekken.  

 Goede zorgvoorzieningen (drie keer genoemd) 

 Betere verbinding tussen de verschillende ‘dorpskernen’. 

 Uitnutten van de mooie omgeving. 

 Bestemming omgeving Piepermolen/Kerkemeijer t.b.v. Rekkense gemeenschap organiseren. 

 Herbestemming TBS Oldenkotte.  

 Basisschool/peuterzaal/kinderdagverblijf IKC (integraal kind centrum) moet blijven bestaan. 

 Toegankelijkheid gebouwen, ruimte en voorzieningen voor invaliden. 

 Behoefte uitvoeringsruimte/repetitie/oefenruimte voor muziek en toneel. 

 Gezamenlijke accommodatie. 

 Behouden van gebouwen voor gemeenschap Rekken als het gaat om historisch erfgoed 
(voorbeelden Antonius Kerk Rijksmonument, Katholieke Kerk gemeentelijk monument) 
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 Parkeergelegenheid. 

 Vergaderruimtes. 

 Mooie speeltuin. 

 Behoud markt en winkels. 

 Site Belangenvereniging Rekken benutten.   

 Groenvoorzieningen, wandelpaden oud en nieuw, recreatie zandvang organiseren en 
uitnutten t.b.v. toerisme.  

 Museum/Musea.  

 Betaalbare woningen voor jongeren. 

 Woningsplitsing t.b.v. zorgvoorziening. 
Aangegeven wordt dat het belangrijk is om de uitkomsten qua wensen en behoeften van de enquête 
over de Antonius Kerk en uit de enquête van Aantrekkelijk Rekken ook aan deze lijst toe te voegen.  
 
8. Communicatie 

 Er wordt benadrukt dat alle vertegenwoordigers in deze werkgroep een grote rol hebben in de 
communicatie naar de achterban over wat er in deze werkgroep behandeld wordt. Tevens is het 
belangrijk om vanuit de achterban input op te halen om in deze werkgroep in te brengen.  

 Er wordt gewerkt aan een nieuwsbrief voor alle Rekkenaren waarin alle projecten vanuit het 
traject ‘Aantrekkelijk Rekken’ aan bod komen. De wens is deze eind dit jaar of begin volgend jaar 
uit te brengen i.s.m. de gemeente Berkelland. Ook wordt contact gezocht met regionale kranten 
om het traject positief onder de aandacht te brengen.  

 
9. Vervolgafspraken 

 Peter van Heek geeft aan dat het voor de voortgang van dit traject wenselijk is om ongeveer één 
keer per maand een overleg te plannen. Het voorstel is om dinsdag 29 januari de volgende 
bijeenkomst te plannen. Locatie van dit overleg is Café Rotering.  

 Op korte termijn zal iedereen een Excelbestand met de vragenlijst ontvangen, het verzoek is om 
op basis van de verdeling van de accommodaties onder de werkgroepleden deze vragenlijst zo 
goed mogelijk in te vullen en uiterlijk 15 januari aan te leveren bij Lotte Roos.  

 Door Henk Weijers en Lotte Roos wordt nog gekeken naar een vergaderschema voor 2019.  
 
10. Rondvraag 

 Alie Sieben geeft aan dat er vanuit de Antonius Kerk werkgroep een enquête is opgesteld om 
nader te bepalen wat de Rekkense gemeenschap zou willen dat er met de kerk gebeurt. Het 
verzoek aan iedereen is om zoveel mogelijk mensen de achterban hierop te attenderen en te 
vragen om deze enquête in te vullen. Alie Sieben heeft een paar enquêtes bij zich en de enquête 
is ook beschikbaar op de website van de Belangenvereniging Rekken (www.info-rekken.nl).  

 Aangegeven wordt dat men tevreden is over deze vergadering, het is een mooie voorzet om in 
kaart te brengen welke accommodaties er zijn en wat we graag als Rekkense gemeenschap 
hiermee zouden willen.  

 
11. Sluiting 
Henk Weijers sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en input.  
 
 

http://www.info-rekken.nl/

