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Jaarverslag 2015 van de Belangenvereniging Rekken 
In dit jaarverslag van de Belangenvereniging, willen wij u weer in het kort een overzicht geven van hetgeen waar 

we in het jaar 2015 mee bezig zijn geweest.   

 

 Kerkplein II 

In december 2013 is het vernieuwde kerkplein bij de N.H.-kerk in Rekken opgeleverd. In 2014 heeft de 

Belangenvereniging de mogelijkheden onderzocht om ook de bestrating naast de N.H.-kerk in de richting van het 

kerkhof, te vervangen. Bij de gemeente stond deze bestrating op de lijst voor vervanging van de bovenste deklaag. 

Nagegaan zijn de mogelijkheden om de volledige bestrating te verwijderen en in plaats van een nieuwe asfalt laag 

aan te brengen, dit deel door te bestraten met klinkers, aansluitend bij de huidige bestrating. Begin 2015 heeft de 

aanbesteding plaatsgevonden en zijn er gesprekken geweest tussen de firma Beusink en de gemeente. Uiteindelijk 

zijn in oktober de werkzaamheden voor de nieuwe bestrating gestart en eind 2015 afgerond. Foto’s van het 

resultaat zijn gepubliceerd op de website van de Belangvereniging Rekken.  

 

 I-pad/tablet cursus 

Tijdens de jaarvergadering van maart 2015 heeft de Belangvereniging aangegeven zich in te willen zetten voor 

medeburgers die geen computer hebben of hier niet goed mee om kan gaan. Na een inventarisatie van mogelijke 

opties om hier invulling aan te geven is het plan opgevat om I-pad/tablet cursussen te organiseren in 

samenwerking met Kruiswerk. De Ipad/tablet cursussen zijn een succes geweest en hebben meer animo gekregen 

dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft er toe geleid dat er aanvullende cursussen georganiseerd zijn, welke de 

Belangenvereniging ook gefaciliteerd heeft. Uiteindelijk hebben 32 personen deelgenomen aan de Ipad/tablet 

cursus verdeeld over drie groepen. Voor 2016 staat een opfriscursus gepland, het is nog niet bekend hoeveel 

mensen hier aan gaan deelnemen. Ook deze keer zal de Belangenvereniging de bijeenkomsten faciliteren. Naar 

aanleiding van dit traject is geopperd om een ‘Rekkense helpdesk’ te organiseren voor mensen die vragen hebben 

met betrekking tot de werking van een Ipad/tablet. Er is geprobeerd hier een vrijwilliger voor te vinden, maar tot 

op heden is dit niet gelukt. Tijdens de opfriscursus zal nog nagegaan worden of en hoe groot de behoefte naar een 

helpdesk is. Tevens zal geïnventariseerd worden of anders dan de reeds bekende cursisten er mensen zijn die 

interesse hebben in een cursus zodat hier eventueel een vervolg aan gegeven kan worden.  

 

 Website www.info-rekken.nl  

Sinds 17 december 2013 is www.info-rekken.nl online. Eind 2014 konden we melden dat de website gemiddeld 27 

keer per dag werd bezocht en al 7.845 bezoekers had gehad.  De website wordt wekelijks bijgehouden. Naast de 

vaste publicaties van o.a. het laatste nieuws, de agendapunten en de nieuwe verhalen in de rubrieken Natuur en 

Praatje Plaatje hebben wij gewerkt aan verbetering, vernieuwing en meer publiciteit.  Per februari 2015 hebben 

onze sponsoren een betere plek op de home page gekregen. Per maart 2015 wordt er gezorgd voor meer invulling 

van het foto album. In maart 2015 heeft de Belangenvereniging Rekken een eigen Facebook pagina. Hierop 

worden nieuwsberichten en  foto’s geplaatst en de plaatsing van nieuwe artikelen op de website 

aangekondigd. Tot slot hebben wij in december 2015 een nieuw item op de home page, “Raadje Plaatje”. Hier 

http://www.info-rekken.nl/
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plaatsen wij foto’s uit het verleden in de hoop dat bezoekers ons meer gaan vertellen over het plaatje. Deze 

informatie is dan weer input voor de rubriek Praatje Plaatje.   

Nu kunnen wij vermelden dat eind 2015 de website gemiddeld 38 keer per dag bezocht werd en dat het aantal 

bezoekers stond op 20.214. Hiernaast heeft onze Facebook pagina 203 vrienden in december 2015.  Top 10 van 

meest bezochte pagina’s:   

 

1. De home page, Welkom in Rekken  

2. Over Rekken  

3. Foto album  

4. Praatje Plaatje  

5. Bedrijven  

6. Agenda  

7. Verenigingen  

8. Voorzieningen  

9. Vraag en Aanbod  

10. Nieuws   

 

Heeft u ideeën voor verbetering of aanvulling, laat het ons weten. Hiernaast hopen wij dat u een vaste bezoeker 

blijft van onze website!   

 

 Ruimtelijke Ordening en groen voorziening 

Pontje 

Een ander punt waarop de Belangenvereniging heeft ingezet dit jaar is het nagaan van de mogelijkheden om een 

pontje te realiseren over de Berkel. Onlangs is bekend geworden dat vanuit de gemeente budget beschikbaar is 

voor dit project. Formeel zijn de zaken ook rond, zowel de gemeente als het Waterschap en de betrokken 

grondeigenaar is akkoord met plaatsing van het pontje. De gemeente zal met een actieplan komen om het vervolg 

in te zetten. Wij zijn de betreffende betrokken partijen zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van uitvoering 

van dit plan.  

 

Zandvang 

Dit jaar zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van ruimtelijke ordening en groenvoorziening. Het 

gebied rondom de Zandvang is aangepakt. Dit is gerealiseerd vanuit een samenwerking tussen het Waterschap en 

Jimmy Kemink van O’Hara Groen en Grondig. Zo is het gebied omheint en grazen er nu o.a. schapen, paarden en 

koeien. Het gebied wordt goed bezocht door wandelaars en fietsers. Verder lopen er op dit moment 

werkzaamheden voor het ontgronden en ontslibben. Bij de Belangenvereniging is duidelijk geworden dat vanuit 

de Zandvang veel zand is weggereden maar ook zand opgeslagen is in depots. Op dit moment wordt nagegaan hoe 

het zit met de vergunningen omtrent dit zand en of het zand in deze depots verwijderd wordt. Tevens is door het 

vrachtverkeer het wegdek ter hoogte van de Den Borgweg/Leemweg flink beschadigd en zijn de wandelpaden in 

de omgeving van de Zandvang slecht begaanbaar. Over het eerste is de gemeente reeds geïnformeerd door de 

Belangenvereniging. Het tweede punt heeft de aandacht.  

 

Overige zaken 

De gemeente heeft een aantal locaties in ons dorp op het oog die een opknapbeurt kunnen gebruiken. Hierover is 

contact geweest met de gemeente en zal in 2016 nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn om hier een vervolg 

aan te geven.  

 

 Glasvezel 

Bij een groeiende vraag van datatransport zal de huidige telefoon- en COAXkabel vanwege de beperkte 

bandbreedte tekort schieten ook in het buitengebied. Naar de toekomst gekeken zal gezocht gaan worden naar 

alternatieven die hogere snelheden aankunnen. Een alternatief is de aanleg van een glasvezelnetwerk. De 

Belangenvereniging ziet hier de meerwaarde van in. Snelle verbindingen zijn belangrijk voor ondernemers, 

scholen, het verenigingsleven, thuiswerkende inwoners en studenten maar ook voor zorg op afstand en dagelijks 

en recreatief gebruik. De gemeente Berkelland zet zich in voor aanleg van een glasvezelnetwerk in het 

buitengebied. Nadat een eerste plan is stukgelopen is een actie gestart om na te gaan of er voldoende animo is 

voor een andere constructie waarbij qua prijs en mogelijkheden hetzelfde zijn als bij een eerder initiatief. De 
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Belangenvereniging heeft onlangs een informatiebijeenkomst over het nieuwe plan met betrekking tot glasvezel 

bijgewoond. Hierin is aangegeven dat er een partij is, Communication & Infrastructure Fund (CIF), die in 

samenwerking met diverse partners het plan om in Berkelland een glasvezelnetwerk aan te leggen wil uitvoeren. 

CIF is op dit moment bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Dat betekent dat de financiering, de 

engineering (waar moeten/kunnen de kabels liggen) en de vergunningen met de gemeente en provincie helemaal 

rond moeten zijn. Wanneer meer duidelijkheid is over de mogelijkheden voor doorgang van het plan zullen er 

informatieavonden georganiseerd worden voor burgers en via de media hierover worden gecommuniceerd. De 

verwachting is dat deze avonden in 2016 zullen gaan plaatsvinden. De Belangenvereniging zal ook betrokken 

worden bij communicatie.  Aangegeven is dat wanneer 50% van de huishoudens in het buitengebied van 

Berkelland een handtekening heeft gezet voor deelname aan dit netwerk het plan doorgang zal vinden.  

 

 Samenwerking verenigingen 

Krimp, vergrijzing maar ook veranderende behoeften bij leden hebben een grote impact op clubs en verenigingen 

zoals dalende ledenaantallen, meer senioren en minder vrijwilligers. Gezien deze ontwikkelingen heeft de 

Belangenvereniging nagedacht over mogelijkheden om met verenigingen in gesprek te gaan over een 

samenwerkingsverband. Voor een juiste aanpak is advies ingewonnen bij de Eibergse Sport Federatie (ESF). Naar 

aanleiding van overleg met John Willemsen is besloten een aantal verenigingen uit te nodigen voor een 

verkennend gesprek. Dit gesprek heeft geleid tot een vervolgbijeenkomst waarbij een SWOT (Strengths 

Weaknesses Opportunities Treats) analyse gemaakt is. Vanuit de SWOT is ingezoomd op de knelpunten. Hieruit is 

onder andere naar voren gekomen dat het goed zou zijn dat er meer aandacht en uitleg komt richting leden over 

wat een vereniging is, hoe e.e.a. werkt en wat bestuurswerk bijvoorbeeld inhoud en wat dit kan betekenen voor 

iemands CV. In 2016 wordt het traject verder opgepakt. Om de kennis die tot nu toe is op gedaan te delen is 

besloten om een presentatie over samenwerking verenigingen te organiseren op de jaarvergadering van de 

Belangenvereniging.   

 

 Asiel Zoekers Centrum  

Begin 2015 hebben nog diverse gesprekken plaatsgevonden over de mogelijke komst van een AZC in Rekken 

waarbij burgemeester van Oostrum, een aantal buurtbewoners en een afgevaardigde van de Belangenvereniging 

aanwezig waren. In april 2015 werd duidelijk dat het COA afzag van de tbs-kliniek Oldenkotte als opvanglocatie 

voor asielzoekers. Het COA gaf aan dat een AZC van die omvang financieel-economisch niet verantwoord zou zijn. 

Het openen van een AZC met een beperktere capaciteit was volgens het COA alleen mogelijk in de nabijheid van 

een grotere opvanglocatie met alle benodigde faciliteiten dit was in Berkelland niet het geval. Naar aanleiding van 

de toestroom van vluchtelingen en de druk op huisvesting heeft er in de zomer opnieuw een overleg 

plaatsgevonden met het AZC comité over de stand van zaken. Mogelijk zou er een aanvraag komen voor 

noodopvang. In oktober is er een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de burgermeester is aangesloten 

om terug te blikken op het proces rondom het AZC, de huidige stand van zaken omtrent de bestemming voor het 

gebouw op Oldenkotte. Tijdens deze bijeenkomst is op een goede manier discussie met elkaar gevoerd over dit 

onderwerp. Op dit moment staat de kliniek te koop. De overheid heeft geen belang meer bij het gebouw en zien 

geen exploitatiemogelijkheden waarvoor het pand benut zou kunnen worden. Het COA heeft ook afgezien van het 

gebruik van het pand.  

 

 Woningbouw Rekken 
De woningbouw staat permanent op onze agenda. In overleg met andere kleine kernen zitten we met dezelfde 
problematiek, woningbouw voor jonge gezinnen. Deze bevorderen de leefbaarheid van een dorp en het behoud 
van school en verenigingen. Er zijn diverse ontwikkelingen geweest met betrekking tot het bouwperceel aan de 
Lindevoort. Het perceel is verkocht en er zijn bouwplannen voor vier woningen. De Belangenvereniging heeft op 
diverse manieren geprobeerd bij te dragen om woningen te realiseren op het stuk bouwgrond aan de Lindevoort. 
Zo zijn er gesprekken geweest met Wormgoor en hebben de personen die deelnemen aan het CPO het aanbod 
gehad voor ondersteuning bij eventuele onderhandelingen. Verder is er vanuit de Belangenvereniging een brief 
uitgegaan naar de gemeente over plan ‘Lindevoort/Winkelhorst’ voor behoud van vier extra te bouwen woningen 
in Rekken die eerder op het plan stonden. Naar aanleiding van deze brief heeft de gemeente de 
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Belangenvereniging uitgenodigd voor een gesprek hierover. Uit dit overleg is gebleken dat in verband met de 
krimp en dalende huizenprijzen er nieuw beleid gemaakt wordt. De wethouder heeft tevens aangegeven dat de 
patiowoningen bij de Theresiaschool niet meer gerealiseerd gaan worden. Er zijn wel mogelijkheden om onder 
bepaalde voorwaarden te bouwen in Rekken. Belangrijk is dat eventuele bouwers met concrete plannen kunnen 
komen. Woningbouw blijft een belangrijk punt van aandacht voor de Belangenvereniging. Vanuit kleine kernen 
staat woningbouw ook op de agenda bij de gesprekken die dit voorjaar gaan volgen met de raad. 

 

 AED 

AED Rekken is aangesloten bij het project Hartveilig Wonen. In Rekken zijn op diverse plekken AED’s aanwezig. 

Door gemeente is een bedrag in de begroting opgenomen voor structurele alarmering en nazorg van de AED’s. Het 

onderhoud, vervanging en opleiding voor het juiste gebruik van AED’s komt voor de rekening van de kern. Er 

wordt door de Belangenvereniging gekeken naar de mogelijkheid om als kleine kernen samen te werken en een 

aanbieder te vinden die dit uit kan voeren voor een passend bedrag. Diverse werkgroepen worden bij elkaar 

geroepen om dit verder uit te werken. Het initiatief ligt daar maar de gemeente Berkelland heeft aangegeven 

hierbij te willen ondersteunen.  

 

 Groenafval  

Dit jaar zijn er een aantal klachten geweest over het storten van groenafval bij de onder andere de Den Borgweg 

en Woerden. Naar aanleiding van deze meldingen is actie ondernomen en contact geweest hierover met de 

gemeente. Het storten van groenafval is verboden en kan u een flinke boete opleveren. Bovendien is het geen 

visitekaartje voor het dorp dat waar dan ook in of rondom het dorp een stort wordt gecreëerd. Voor de mensen 

die er wonen is het geen gezicht en het nodigt de toeristen en bezoekers niet uit. Alternatieven zijn om grof 

tuinafval op inzamelingsdagen of brengdagen af te voeren naar de daarvoor aangewezen plekken. Data van deze 

dagen zijn te vinden in de agenda op de website www.info-rekken.nl.   

 

 Toekomst Antoniuskerk 

De Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken wordt al geruime tijd geconfronteerd met een afnemend aantal 

leden en de daarmee gepaard gaande inkomstenvermindering. Daarom is er op langere termijn geen financiële 

ruimte meer voor exploitatie, beheer en onderhoud voor de twee kerkgebouwen, die de kerkgemeenschap 

momenteel in eigen beheer heeft. Zowel de Oude Mattheüskerk te Eibergen als de Antoniuskerk te Rekken heeft 

de status van rijksmonument. De kerkenraad heeft op 27 oktober 2015 voor elk van de beide kerken een 

werkgroep geïnstalleerd bestaande uit leden van de kerkgemeenschap. Deze werkgroepen hebben tot taak 

gekregen op basis van de actuele situatie naar mogelijkheden, initiatieven en suggesties te zoeken om de kosten 

van exploitatie, beheer en onderhoud van beide kerkgebouwen (en dus het religieus erfgoed) te waarborgen. De 

Antoniuskerk in Rekken is niet uitsluitend een beeldbepalend gebouw van cultuurhistorische waarde. Het 

kerkgebouw heeft ook een symboolfunctie voor de Rekkense bewoners en draagt bij aan de identiteit van ons 

dorp. Daarom vindt de Belangenvereniging het van belang om dit gebouw in stand te houden. De 

Belangenvereniging zal de werkgroep waar nodig en gewenst ondersteunen door mee te denken in dit traject. 

Daarnaast worden de communicatiemiddelen die de Belangenvereniging heeft beschikbaar gesteld om indien 

nodig bijvoorbeeld bewoners van Rekken over de voortgang van het traject te informeren. De werkgroep zal ook 

contact opnemen met contactpersonen van de R.K.-kerk in Rekken om de ontwikkelingen en activiteiten te 

bespreken.  

 

 Diverse activiteiten 

- Overleg met andere kleine kernen.  

- Overleg met burgemeester en wethouders en ambtenaren van de gemeente.  

- Voorlichtingsavonden en of commissievergaderingen.   

 

 

Neem regelmatig even een kijkje op www.info-rekken.nl voor het laatste nieuws 

 

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