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Belangenvereniging Rekken 
  Huttendijk 8 - Rekken 

 (0545) 431641  bestuur@bvrekken.nl 
 www.info-rekken.nl 

IBAN: NL83RABO0113618638 - KvK: 08 09 98 55 

 

 
Verslag van de gecombineerde leden- en jaarvergadering 

van de Belangenvereniging Rekken 
op woensdag 29 maart 2017 

 
Bestuursleden: Herman Aarnink, voorzitter 
  Henk Mellink, vicevoorzitter  
  Diane Kuenen, penningmeester 
  Lotte Roos, secretaresse 
  Irene Hagens, lid 
  Esther Kimmels, lid 
  Anita Suythof, lid 
 
Aanwezige leden (volgens presentielijst): 
Crescendo 
EHBO 
Gareo 
Gemeente Berkelland 
KBO 
OBS de Berkel (St. Oponoa) 
OR de Berkel 
R.K. Kerk Paulus Parochie 
Plaggenmeijers 
Rekkense Tennisvereniging 
Rekkens Volksfeest 
Rekkense Vrouwen Samen 
 
 

 
Revoc 
Sportclub Rekken 
St. Orgelconcerten Rekken 
St. Vrienden Rekkens Corso 
St. Zwembad 
Toneelvereniging De Plankeniers 
Visvereniging ‘t Looveld 
Vrienden van de Piepermolen 
Zonnebloem 
Wildbeheer Rekken en omstreken 
Overige belangstellenden 
 
Afgemelde leden: 
Molenruiters

 

 
1. Opening en welkom 
Herman Aarnink opent de vergadering om 20.01 uur en heet een ieder van harte welkom. Er is een 
speciaal woord van welkom aan de gastsprekers mevrouw Klein Breteler en de heer Menkhorst. 
Daarnaast wordt kort stilgestaan bij het overlijden van de heer H. Hillebrand.  
 
2. Mededelingen 
  De koffie, thee en een consumptie in de pauze en/of na afloop van de vergadering komen voor 

rekening van de Belangenvereniging (hierna te noemen BV). 
  Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
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3. Jaarverslag 2016 
Aangegeven wordt dat op de website van de Belangenvereniging het jaarverslag en de conceptnotulen 
van de jaarvergadering 2016 te vinden waren. Herman licht middels een presentatie het jaarverslag toe. 
Aanvullingen op het jaarverslag: 
 
Ipad/tablet cursus 
De Belangenvereniging heeft een aantal cursussen georganiseerd om mensen kennis laten maken met 
technologie. In totaal zijn er drie groepen geweest die de cursus met een goed gevolg hebben afgelegd. 
Tevens is een opfriscursus georganiseerd. Momenteel is er geen behoefte aan nieuwe cursussen.   

 
Website 
De website www.info-rekken.nl is inmiddels drie jaar in de lucht en tot nu toe zo’n 30.000 keer bezocht. 
Tevens is er een Facebook-pagina ingericht die tot nu toe al 294 vrienden heeft opgeleverd. Beide 
middelen zijn bedoeld om inwoners te informeren over nieuws in Rekken, activiteiten, voorzieningen, 
historie, foto’s, bedrijven en kennisdeling. Op de site is het gedeelte voor sponsoren anders ingericht om 
hen nog beter in beeld te brengen. De Belangenvereniging is nog op zoek naar meerdere sponsoren die 
ons willen ondersteunen. Tips en aanvullingen op de site zijn altijd welkom, mochten de er zijn kunnen 
deze gemaild worden naar bestuur@bvrekken.nl.  
 
Ruimtelijke ordening en groenvoorziening 
 
Pontje  
Eind april zullen de laatste werkzaamheden voor realisatie van het pontje afgerond worden. Dit biedt de 
nodige verrijking voor Rekken qua wandelmogelijkheden en toerisme. Aan de officiële ingebruikname van 
het pontje en de wandelmogelijkheden zal de nodige aandacht worden besteed.  

 
De zandvang 
De zandafvoer vanuit de Zandvang en de depots die zijn ontstaan hebben de aandacht bij de 
Belangenvereniging Rekken. Het transportverkeer voor afvoer van zand heeft de nodige schade 
veroorzaakt aan het wegdek. Over beide onderwerpen zal over plaats gaan vinden met de gemeente 
Berkelland.  

 
Overige groenvoorzieningen 
Naast bovenstaande zaken zijn een aantal kleinere acties geweest zoals het plaatsen van bankjes en 
groenvoorzieningen.  

 
Glasvezel 
In 2016 is het streefpercentage van 50% voor realiseren van glasvezel in het buitengebied van Rekken 
ruimschoots behaald. Er is met de gemeente Berkelland gesproken over mogelijkheden voor subsidie voor 
de huishoudens die door hun locatie kampen met hoge aanlegkosten. Tevens wordt de mogelijkheid tot 
het afkopen van het vastrecht op glasvezel aan de orde gesteld.  
 
Samenwerking verenigingen 
In oriënterende gesprekken met verenigingen is veel informatie opgehaald. Een paar essentiële 
knelpunten die hieruit naar voren komen zijn lagere ledenaantallen en vrijwilligers voor o.a. 
bestuursfuncties. Het doel is om samen te kijken hoe we meer samenwerking en cohesie in Rekken 
kunnen realiseren. Verenigingen zien hierbij bijvoorbeeld mogelijkheden om op financieel gebied meer 
voor elkaar te betekenen door samen opbrengsten te generen uit activiteiten. Op dit moment wordt 
gekeken of via de Hogeschool Arnhem Nijmegen een afstudeeropdracht opgezet kan worden als een 
verdiepingsslag die zich richt op wat er in Rekken speelt. Dit helpt om meer richting te krijgen voor 
plannen van verenigingen in de toekomst die zich richten op leefbaarheid en saamhorigheid.   

http://www.info-rekken.nl/
mailto:bestuur@bvrekken.nl
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Woningbouw Rekken 
Het plan Morssinkhof is niet doorgezet maar er gaat woningbouw gerealiseerd worden aan de Lindevoort. 
In 2017 zullen vier gezinnen hier hun intrek nemen. De vergunning voor bouwen van patiowoningen bij de 
Theresiaschool zijn verlopen. De gemeente Berkelland heeft aangegeven dat op het moment dat er 
concrete plannen zijn overleg met de gemeente Berkelland mogelijk is om te kijken of dit in Rekken 
gerealiseerd kan worden. Andere gebouwen waar uitdagingen liggen voor de toekomst zijn de kliniek 
Oldenkotte en de paviljoens rondom de kliniek die beschikbaar komen. Ook de kerken zijn een 
aandachtspunt. Op dit moment wordt door een werkgroep nagedacht over een goede bestemming van 
de St. Antoniuskerk. De kerk aan zowel de Lindevoort als de Rekkenseweg zijn gezichtsbepalend en onder 
andere met de bijbehorende historie belangrijk om te behouden. De Belangenvereniging denkt mee over 
mogelijke opties voor de kerk. Rouwen en trouwen is als optie genoemd. Mochten er suggesties en 
ideeën van bewoners zijn, deze zijn van harte welkom.  
 
Overig 

 Er hebben afgelopen jaar diverse overleggen plaatsgevonden met de kleine kernen, het college van 
burgemeesters en wethouders. De contacten, inhoud en sfeer van deze gesprekken zijn goed.  

 De grenswandeltocht een initiatief van vrijwilligers waar ook de Belangenvereniging Rekken aan 
heeft bijgedragen was een succes. Het format wordt bewaard voor eventuele wandeltochten in de 
toekomst.  

 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag.  

 
4. Verslag van de jaarvergadering van 6 april 2016  
Aangegeven wordt dat het verslag ook op de website van de Belangenvereniging Rekken geplaatst is 
zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Er zijn geen op- of aanmerkingen op, of vragen over, het verslag 
van de jaarvergadering 2016. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  vastgesteld 
 
5. Verslag van de kascommissie / financieel verslag 2015 
In tegenstelling tot hetgeen er op de agenda vermeld staat ligt het financieel verslag niet ter inzage, maar 
wordt er een presentatie verzorgt door Diane Kuenen. Opmerkingen en aanvullingen naar aanleiding van 
de presentatie: 
  De Belangenvereniging Rekken heeft een vergoeding van de gemeente Berkelland ontvangen voor 

de glasvezelbijeenkomst en de inwonersbijeenkomst met het college van burgemeester en 
wethouders.  

  Jaarlijks wordt door de Belangenvereniging Rekken namens de Rekkense bevolking bloemen of een 
krans geregeld voor de Dodenherdenking op 4 mei.  

  Gevraagd wordt hoe de bedragen die door de Belangenvereniging Rekken aan projecten worden 
besteed in het verslag staan. Aangegeven wordt dat deze worden weergegeven als uitgaven.  

  De verwachting is in 2017 de aangevraagde subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd aan de 
Belangenvereniging binnen te krijgen.  
 

Bea Bongers kan namens de kascommissie melden dat kascontrole heeft plaatsgevonden, het financieel 
verslag 2016 is goedgekeurd en ondertekend door Bea Bongers en Maria Karnebeek. Bea en Maria 
worden hartelijk bedankt voor de gedane taken.                               vastgesteld 
    
6. Nieuw lid kascommissie  
Bea Bongers treedt af als lid van de kascommissie en is hartelijk dank gezegd voor haar inzet. Alie Sieben 
is reserve lid en schuift met het aftreden van Bea een plaats door om samen met Maria Karnebeek 
volgend jaar de kascontrole te doen. Alie Sieben meldt zich als reservelid van de kascommissie. vastgesteld 
 
7. Bestuurszaken 
Dit jaar aftredend en herkiesbaar zijn Herman Aarnink en Anita Suythof. Met instemming van de 
aanwezige leden zijn Herman en Anita benoemd voor een nieuw bestuurstermijn van 3 jaar.      Vastgesteld 
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8. Rondvraag  
  Hart van de Achterhoek is een initiatief van de Rabobank waarbij het door stemmen van leden 

mogelijk is om een leuke bijdrage voor verenigingen op te halen. Voorgesteld wordt om hier als 
verenigingen in het vervolg in samen te werken en een gezamenlijk doel vast te stellen. Op deze 
wijze, die ook in Eibergen en Beltrum gehanteerd wordt, kunnen grotere zaken opgepakt worden.  
Voor nu wordt de mogelijkheid geboden om de goede doelen van verenigingen naar de 
Belangenvereniging Rekken te sturen zodat hiervoor aandacht gevraagd kan worden via de 
Facebookpagina van de Belangenvereniging.  

  Aangegeven wordt dat de toegang tot het pontje bemoeilijkt wordt door de gerealiseerde 
opstapjes. De Belangenvereniging Rekken geeft aan dat er gesprekken zijn om deze opstapjes te 
laten vervangen door een hek of poort zodat het pontje meer toegankelijk wordt.   

 
9. Pauze  

Pauze 
 
10. Buurtpreventie Rekken 
Lotte Roos (Belangenvereniging Rekken) geeft een presentatie over buurtpreventie. Aanleiding hier is dat 
woninginbraak en andere criminaliteit ook in de regio Achterhoek nog steeds regelmatig voor komt. Om 
deze praktijken tegen te gaan en Rekken nog veiliger te maken neemt de Belangenvereniging Rekken het 
initiatief om een buurtpreventiesysteem (met o.a. WhatsApp-groepen) op te zetten. Op basis van 
bevindingen van andere dorpskernen in Berkelland is gebleken dat buurtpreventie helpt om misdrijven te 
voorkomen. Tijdens de presentatie volgt een korte uitleg van buurtpreventie door middel van de SAAR-
methode. SAAR staat voor: 1) Signaleren: het signaleren van verdachte situaties, 2) Alarmeren en App-en: 
het melden van verdachte situaties aan politie en buurtgenoten en 3) Reageren: het (eventueel) verstoren 
van verdachte situaties. Bij een WhatsApp groep buurtpreventie (in de diverse wijken van Rekken) is het 
de bedoeling om eerst 112 te bellen bij verdachte situaties en dit vervolgens als een bericht in de 
WhatsApp groep te sturen waardoor andere wijkbewoners ook extra alert zijn. De ervaring leert dat 
daardoor sneller de politie wordt gebeld. Ook worden inbrekers gestoord bij hun activiteiten doordat 
meer mensen op ze letten. Er wordt ook gesproken over de rol die deelnemers en beheerders in het 
geheel van Buurtpreventie hebben. De Belangenvereniging Rekken hoopt met veel deelnemers en 
beheerders Buurtpreventie in Rekken verder vorm te kunnen geven. Uitgebreide communicatie hierover 
en mond-op-mond reclame gaat hier hopelijk goed aan bij dragen. Indien er voldoende deelnemers en 
beheerders zich melden zal de Belangenvereniging Rekken een afspraak inplannen met de beheerders 
voor een vervolg.  
 
Na deze presentatie stelt mevrouw H. Klein Breteler, wijkagent van Rekken van de politie regio 
Achterhoek, zich voor en geeft een korte toelichting op haar ervaringen met Buurtpreventie. De heer B. 
Menkhorst, vrijwillig preventiemedewerker van Veilig wonen verzorgt over maatregelen die genomen 
kunnen worden in het kader van inbraakpreventie. Hiervoor worden tevens informatieflyers uitgedeeld.  

 
Hiermee wordt de presentatie beëindigd. Iedereen wordt bedankt voor de aandacht. De presentatie zal 
geplaatst worden op de website van de Belangenvereniging.  

 
Ter afsluiting van de jaarvergadering bedankt Herman Aarnink iedereen voor de aanwezigheid en 
interesse.  

 
Vastgesteld d.d. 28 maart 2018 

 
 
 
 
 

Herman Aarnink, 
Voorzitter  


