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Bijpraten 
Graag willen wij u bijpraten over het project 
Aantrekkelijk Rekken. Op 29 februari jl. heeft u op de 
Rekkense markt meer kunnen zien en horen over de 
plannen die er in Rekken leven. Wat ons betreft een 
geweldige middag, meer dan 300 Rekkenaren, jong tot 
oud, hebben de moeite genomen om zich te laten 
informeren. Maar minstens zo belangrijk: we hebben 
veel input van een ieder mogen ontvangen op de 
thema’s leefbaarheid en wonen. Door corona was het 
helaas niet mogelijk om de dorpsvisie te presenteren 
aan de wethouders op de bijeenkomst die op 18 maart 
gepland stond. Ondanks de coronabeperkingen hebben 
de werkgroepen wonen, accommodatieplan en 
dorpscoöperatie niet stil gezeten, de plannen worden 
steeds concreter. Daarover leest u in deze nieuwsbrief 
meer. We hopen dat u enthousiast bent over de 
genomen stappen. Uw mening, tips en suggesties zijn 
altijd welkom, samen komen we verder!  
 
Via deze weg willen wij ook van de gelegenheid gebruik 
maken om voormalige stuurgroepleden Nick Scholten 
en Peter van de Vondervoort hartelijk te danken voor 
hun inzet voor de Rekkense gemeenschap. 
 
Stuurgroep Aantrekkelijk Rekken  
 
Ludy Koldeweij, Henk Weijers, Sven Koldeweij en Lotte 
Roos 

Eén gezamenlijk plan Rekken 
 
 

Dorpsvisie Rekken 
Met alle informatie die vanaf de start van het project 
Aantrekkelijk Rekken verzameld is, is een dorpsvisie 
voor Rekken uitgewerkt. Deze is op hoofdlijnen 
gepresenteerd op de informatiemarkt op 29 februari. 
Op basis van alle reacties is het gelukt om een 
definitieve eigen dorpsvisie vast te stellen. Deze delen 
we graag met u. Op de achterkant van deze  
nieuwsbrief kunt u een visuele uitwerking vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar staat ook een link naar onze website waar u de 
uitgebreide versie kunt vinden. Deze dorpsvisie vormt 
de basis voor de realisatie van de plannen. De 
werkgroepen dorpscoöperatie, wonen en 
accommodatieplan gebruiken dit dan ook. 
 

Dorpendeal 
De dorpsvisie is ook gedeeld met de Provincie 
Gelderland. Zoals al eerder aangegeven, zijn we daar 
ook onder de aandacht gekomen met het project 
Aantrekkelijk Rekken. Samen verkennen we de 
mogelijkheid om te komen tot een zogenaamde 
‘dorpendeal’ waarbij de provincie Rekken faciliteert om 
samen met de gemeente integrale bewonersinitiatieven 
voor leefbaarheid te realiseren. Op korte termijn komen 
er gesprekken met de provincie en gemeente om te 
kijken hoe we deze deal concreet kunnen maken.  
 

Brede samenwerking  
 

Dorpscoöperatie Rekken 
Blij zijn we met de vele enthousiaste reacties van u 
tijdens de Rekkense markt. De werkgroep heeft 
gesproken met notaris Roerdink om de 

Wist u dat? 

• Er meer dan 300 bezoekers waren op de 
Rekkense markt. 

• De aanwezigen deze markt gemiddeld 
beoordeeld hebben met een 8. 

• We ruim 200 reacties hebben mogen 
ontvangen. 

Nogmaals dank voor uw bijdrage! 
 

Vooraankondiging  
In het najaar (september/oktober) zal er weer een 
inwonersbijeenkomst georganiseerd worden  over 
de stand van zaken Aantrekkelijk Rekken. Datum en 
nadere informatie volgt.  

 

 

 

 



DorpsCoöperatie Rekken (DCR) op te richten. Twee 
verenigingen; Rekkens volksfeest en de 
Belangenvereniging Rekken gaan hun activiteiten 
onderbrengen in de DCR. Andere verenigingen en 
stichtingen kunnen lid worden en afspraken maken met 
de DCR om te ondersteunen bij ontzorging van hun 
bestuursactiviteiten, zoals ledenregistratie, financiële 
administratie, sponsoring en communicatie. Met elke 
vereniging of stichting wordt een zogenaamde 
ledenovereenkomst gesloten waarin vastgelegd is welke 
ontzorging wordt uitgevoerd en wat hiervoor de 
jaarlijkse kosten zijn. De inwoners van Rekken worden 
via de verenigingen en stichtingen ook lid van de DCR. 
Daarnaast is persoonlijk lidmaatschap ook mogelijk. 
De DCR wordt zo van, voor en door Rekken een 
krachtige partij naar buiten toe. Samenwerking en 
krachtenbundeling zorgen dat Rekken een gezellig, 
actief, aantrekkelijk, leefbaar en veilig dorp blijft met 
onder meer goede toekomstbestendige voorzieningen 
voor jong en oud, onderwijs, ouderenzorg en 
ondernemersklimaat.  
 

Wonen voor jong en oud 
 

Kerkemeijer: Betaalbaar Wonen 
Op de bijeenkomst van 29 februari jl. bleek er veel 
interesse in Kerkemeijer als woonlocatie. Na diverse 
gesprekken tussen projectgroep Wonen en  de 
gemeente werd duidelijk dat de gemeente het plan 
Kerkemeijer ook ziet zitten. Sterker nog, we konden 
voortgang houden indien we kandidaten hadden. Én die 
hebben we allemaal gesproken. De vraag was of hij/zij 
op de locatie Kerkemeijer zou willen wonen. Zo bleven 
er 11 geïnteresseerden van de ruim 40 kandidaten over. 
Begin juni is op locatie Kerkemeijer een informatieavond 
georganiseerd (corona proof) voor de geïnteresseerden. 
Plan Kerkemeijer houdt in dat het huidige complex een 
transformatie krijgt naar 5 nieuwe woningen, inclusief 
behoud van de monumentale voorzijde. Een 
mogelijkheid is dat er aan de achterzijde 3 HAB 
woningen geplaatst worden, indien dit noodzakelijk is. 

Mochten uzelf of u iemand kennen die ook interesse 
hebben in een woning op locatie Kerkemeijer, neem 
contact op met Sven Koldeweij via mail 
svenkoldeweij@hotmail  of telefonisch 06 - 37 38 31 12. 
Immers er kunnen altijd kandidaten afvallen. In dit plan 
is het voor jong en oud mogelijk daar te wonen. De optie 
tot huur of koop zijn ook beiden mogelijk.  
 

Inbreiding dorpskern Rekken 
We hebben gesprekken met de gemeente gevoerd over 
mogelijke inbreiding met nieuwe woningen binnen de 
dorpskern van Rekken. Hier staan zij positief tegenover. 
Daarop volgend hebben we verkennende gesprekken 
gevoerd met grondeigenaren of zij open staan voor de 
mogelijkheid tot inbreiding op hun locatie. Ook deze 
gesprekken zijn goed verlopen. Een inbreiding betekent 
een proces met onder andere een 
bestemmingsplanwijziging en dat kost tijd. In de 
volgende nieuwsbrief of bijeenkomst hopen we meer 
informatie te geven over dit proces. Ondertussen 
streven we zorgvuldig naar een succesvol resultaat. 
 
Doorstroming blijft belangrijk. Een paar jongeren 
hebben de laatste tijd woningen in Rekken kunnen 
kopen, doordat zij hier de kans voor kregen. Het zou 
mooi zijn dat we jongeren voor Rekken kunnen 
behouden, doordat “ouderen” door zouden kunnen 
stromen. Dat we hiervoor extra woningen moeten 
(kunnen) bouwen is nu bespreekbaar. Dus mocht u 
hierover nadenken, laat u dan informeren. Tevens is het 
voor ons fijn dat we weten wie zou willen doorstromen. 
We hebben een lijst, maar verdere aanvulling zou fijn 
zijn. Voor iedereen een passende woning, ook op lange 
termijn. We hebben nu de kans, dus laten we hier 
gebruik van maken. 
 

Woningsplitsing 
Wist u dat de gemeenteraad van Berkelland op 14 april 
2020 de "Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied" 
heeft vastgesteld? Deze structuurvisie beschrijft onder 
welke voorwaarden de gemeente Berkelland 
medewerking verleent aan nieuwe aanvragen voor 
woningsplitsing in het buitengebied. Met deze 
structuurvisie ontstaat er in het buitengebied onder 
voorwaarden ruimte voor het toevoegen van een extra 
verblijfsobject met een woonfunctie in karakteristieke 
gebouwen en in 50 niet-karakteristieke gebouwen. 
U kunt de structuurvisie, na het maken van een 
afspraak, inzien in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in 
Borculo. De structuurvisie kunt u ook bekijken op de 
website www.gemeenteberkelland.nl, onder 
‘Bestemmingsplannen’, ‘Geldende plannen’,  
‘Structuurvisies’. 
 

Woon(zorg) Van Ouwenallerlaan 
In de vorige Nieuwsbrief hebben Henk en Ellen Weijers 
u geïnformeerd over de plannen die zij op hun terrein 
hadden (langer veilig en zelfstandig wonen). Zij gaven 
aan hierover in gesprek te zijn met de gemeente.  De 
bedoeling was dat zij hun plannen op 29 februari jl. 
zouden presenteren op de bijeenkomst bij Kerkemeijer. 
Helaas, op 27 februari jl. kregen zij bericht de gemeente 
dat hun project geen doorgang kreeg. Zowel zij als vele 
andere inwoners uit Rekken hopen nog steeds dat een 
dergelijk burgerinitiatief wel mogelijk kan worden. 

 

http://www.gemeenteberkelland.nl/


Ontmoetingsplekken voor  
jong en oud 
 

Accommodatieplan Rekken  
Op 29 februari jl. heeft deze werkgroep u geïnformeerd 
over twee scenario’s voor het realiseren van 
ontmoetingsplekken voor jong en oud.  
 
Scenario 1 (3 daken): een nieuwe energieneutrale 
multifunctionele accommodatie met sporthal/grote zaal 
op ’t Asterloo én het multifunctioneel maken van de 
Antoniuskerk én het multifunctioneel maken van de RK 
kerk. In dit scenario kan Den Hof geschikt gemaakt 
worden voor levensloop bestendige woningen. 
 
Scenario 2 (4 daken): hetzelfde als scenario 1 behalve 
het gebruik van Den Hof. Hier blijven dan de huidige 
activiteiten plaatsvinden. 
 
 Op basis van uw reacties, de input vanuit de werkgroep 
en de gesprekken die we met vertegenwoordigers van 
de beide kerken hebben gevoerd is er gekozen voor het 
drie daken scenario. Daarmee bereiken we dat we de 
ontmoeting van jong en oud centraliseren. De komende 
maanden zullen we dit scenario verdere uitwerken. 
Zowel voor de Antoniuskerk als voor de R.K.-kerk is er 
een initiatiefgroep die onderzoek doet naar het 
multifunctioneel maken van het gebouw. Beide kerken 
zitten in het traject van een subsidieaanvraag. 
Op korte termijn zal er ook een initiatiefgroep komen 
die zich gaat buigen over de ontwikkeling van ’t 
Asterloo. De werkgroep Accommodatieplan Rekken zal 
op basis van de input van deze drie initiatiefgroepen 
komen met een totaalplan voor het realiseren van 
ontmoetingsplekken voor jong en oud waarbij die 
zoveel mogelijk gecentraliseerd zijn. 
 

TBS kliniek Oldenkotte 
In de vorige nieuwsbrief en op de informatiemarkt zijn 
allerlei mogelijke ideeën gepresenteerd om invulling te 
geven aan de gebouwen van de voormalige TBS kliniek. 
Op basis van reacties van inwoners tijdens de 
informatiemarkt werd duidelijk dat het idee van de 
Rijksoverheid ‘Huis van de natuur’ weinig draagvlak 
heeft bij de bezoekers. Op overige ideeën is wisselend 
gereageerd. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen 
rondom het gebouw. Op 11 maart jl. ontvingen we van 
burgemeester Joost van Oostrum het bericht dat er 
twee forensisch psychiatrische klinieken zijn die 
gezamenlijk de haalbaarheid willen onderzoeken voor 
het opnieuw in gebruik nemen van de voormalige kliniek 
Oldenkotte. Het onderzoek zou aanvankelijk 6 maanden 
in beslag nemen, echter dit is door corona vertraagd. De 
verwachting is dat dit najaar meer duidelijkheid komt 
over de haalbaarheid. Vanuit de stuurgroep is mede op 
basis van de reacties die we op de infomarkt hebben 
ontvangen positief gereageerd op de ontwikkelingen.  
 

Eetcafé 
Eetca-feetje Rekken: “Ik popel, 
u ook? Op dinsdag 3 maart 
smulde ik nog tussen alle gasten 
in Den Hof, maar na dit 22e 
diner was het corona-virus een 
negatieve voltreffer. 
 
In juli gaat het vrijwilligersteam 
bekijken of we in september 
2020 weer voorzichtig kunnen opstarten. Houdt de 
plaatselijke kranten en de website van BV Rekken in de 
gaten. Daar laten we weten welke corona-maatregelen 
we treffen en hoe je je weer aan kunt melden. Als Eetca-
feetje heb ik er zin in. Tot dan!” 
 

Gezocht: Leden Werkgroep Groen 
Naar aanleiding van de Rekkense markt hebben we veel 
suggesties en ideeën ontvangen rondom 
groenvoorzieningen, groeninrichting en -beheer, natuur 
en duurzame energie in Rekken. Ook vanuit de jeugd 
kwam de wens voor meer bomen en bloemen in Rekken. 
Het zou mooi zijn om o.a. in de plannen rondom wonen 
en accommodaties Rekken ook rekening te houden met 
de mogelijkheden en wensen op dit gebied. Ook dit 
draagt bij aan de leefbaarheid van Rekken. We zijn dan 
ook op zoek naar een aantal enthousiastelingen die in 
een werkgroep hier mee aan de slag willen. Lijkt het u 
leuk om hier in mee te denken dan kunt u zich melden 
bij Lotte Roos via mail lotteroos@hotmail.com of 
telefonisch via 06 - 13 67 05 25.  

 

Gezocht: redactielid nieuwsbrief 
Vindt u het leuk om de redactie van deze nieuwsbrief te 
doen? U zorgt dat de aangeleverde tekst in de 
nieuwsbrief komt. De eerste keren krijgt u daar hulp bij 
van de Leefbaarheidsalliantie. Aanmelden kan bij Lotte 
Roos via mail lotteroos@hotmail.com of telefonisch 
 06 – 13 67 05 25.  
 

Tips en meningen 
Als werkgroepen en initiatiefnemers horen we graag 
wat u van de plannen vindt en zijn alle tips en suggesties 
welkom. Iedere mening telt! 

mailto:lotteroos@hotmail.com
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Contact  
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 
 
Stuurgroep Aantrekkelijk Rekken: 
Lotte Roos 06 -13 67 05 25 
lotteroos@hotmail.com 
 
Sven Koldeweij 06 - 37 38 31 12 
svenkoldeweij@hotmail.com  
 
Henk Weijers 06 - 13 65 01 65 
hfweijers@gmail.com 
 
Ludy Koldeweij 06 -33 16 24 17 
ludykoldeweij@hotmail.com  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Belangenvereniging Rekken: 
bestuur@bvrekken.nl 
 
Contactpersoon Rekken gemeente Berkelland 
Inge Waarlo 06 -18 20 11 94 
i.waarlo@gemeenteberkelland.nl  
 
Contactpersoon Wonen gemeente Berkelland 
Niels Verboom 06 - 86 80 01 31 
n.verboom@gemeenteberkelland.nl  
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke productie van 
de stuurgroep Aantrekkelijk Rekken en gemeente 
Berkelland met ondersteuning van de 
Leefbaarheidsalliantie Gelderland.  
 

Wilt u de uitgebreide versie van de dorpsvisie Rekken lezen? Deze kunt u 
vinden op www.info-rekken.nl/aantrekkelijk-rekken.  

Dorpsvisie Rekken 
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