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Jaarverslag 2017 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 2017 mee bezig zijn geweest.  

 

 Buurtpreventie 
Tijdens de jaarvergadering in 2017 heeft de Belangvereniging Rekken aangegeven zich in te willen 
zetten voor de opzet van buurtpreventie in Rekken. Naar aanleiding van de presentaties die zijn 
gegeven en de communicatie over dit onderwerp hebben zich vele deelnemers gemeld. Daarnaast 
heeft een enthousiaste groep vrijwilligers zich als beheerder aangemeld. Na de start-up hebben de 
beheerders de activiteiten voor verdere opzet en uitbreiding van buurtpreventie opgepakt. Sinds 1 
september is Buurtpreventie Rekken officieel van start gegaan en zijn er zes WhatsApp groepen 
opgericht. Alle wijkbeheerders komen in alle WhatsApp groepen voor. De wijkbeheerders zijn; Kees 
van der Werf, Angelien Onstein, Anita ten Brinke, Henny Roos, Stefan Bos en Eliane Salden. Inwoners 
van Rekken hebben een folder ontvangen waarin uitleg is gedaan van Buurtpreventie en de indeling 
van Rekken in zes wijken met bijbehorende groepsapp staat weergegeven. De start van Buurtpreventie 
Rekken is ook uitgebreid in de pers aan de orde gekomen, aanleiding was de onthulling van het eerste 
Buurtpreventie bordje. Verder is er een Facebookpagina waar meer informatie en nieuws over 
Buurtpreventie te vinden is. Opgave voor de WhatsApp Buurtpreventie kan nu overigens nog steeds 
via het mailadres: buurtpreventie.rekken@gmail.com onder vermelding van je naam, straat + 
huisnummer en je 06 nummer. De Belangenvereniging Rekken wil de wijkbeheerders en alle 
deelnemers danken voor hun inzet voor een veilig Rekken.  

 
 Website www.info-rekken.nl  
Onze website is nu ruim 4 jaar online en onze Facebookpagina is bijna 3 jaar geleden aangemaakt. 
Velen kennen de website inmiddels. Dit maken wij op uit de cijfers van Google Analytics. En onze 
Facebookpagina had aan het eind van 2017 al ruim 550 vrienden. Een aantal van de cijfers willen we 
graag met u delen. Er zijn in 2017 totaal 49.000 pagina’s op onze website bezocht. Dit houdt in dat er 
137 pagina’s gemiddeld per dag zijn bekeken. Dit deed 40,8% vanaf de computer of laptop, 38,6% 
deed dit via een smart Phone en 20,6% bezocht onze website via een tablet. 56,6% van de bezoekers 
vindt de website via een zoekmachine, 16,8% van de bezoekers komt via Facebook op onze website 
binnen, 16,6% doet dit door ons adres (www.info-rekken.nl) in te typen en daarnaast komt 10% 
binnen via andere websites (bijvoorbeeld via de website van het bloemencorso). Op 17 april 2017 
werd een record van het aantal bezoekers op 1 dag gevestigd. Dit gebeurde na publicatie van een 
nieuw verhaal in onze rubriek Praatje Plaatje met de titel: Villa De Vossebulten. Op die dag werd de 
website 552 keer bezocht. Hieronder volgt de Top 10 van de meest bezochte rubrieken op onze 
website:  

1. Foto album  
2. Over Rekken 
3. Praatje Plaatje 
4. Voorzieningen 
5. Villa De Vossebulten, artikel in Praatje Plaatje 

6. Verenigingen 
7. Bedrijven 
8. Contact 
9. Vraag en aanbod 
10. Bloemencorso en volksfeest  
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Wij willen alle mensen die met regelmaat voor input voor onze website zorgen heel hartelijk 
bedanken! Met uw hulp biedt onze website ook telkens nieuwe informatie! En dat stellen wij zeer op 
prijs! Tot slot, mocht u aanvullende ideeën hebben voor onze website! Laat het ons weten!  
 

 Ruimtelijke Ordening en groen voorziening 

Pontje 

De voorbereidingen voor plaatsing van het pontje hebben meer tijd gekost dan verwacht maar sinds 

het voorjaar van 2017 zijn de werkzaamheden afgerond en is het pontje in gebruik. Een blijvend 

aandachtspunt is het mechanisme, er is veel inspanning nodig om van a naar b te komen. Daarnaast 

zijn kan de toegankelijkheid van het pontje verbeterd worden door klaphekjes te plaatsen. Gedurende 

het hele jaar zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen zoals het Waterschap en de gemeente 

Berkelland over deze problemen. Omdat deze punten eind 2017 nog niet waren opgelost heeft de 

Belangenvereniging Rekken het initiatief genomen om op hoger niveau te schakelen. Dit heeft er toe 

geleid dat op dit moment hard gewerkt wordt aan een lange termijn oplossing voor het mechanisme 

zodat vanaf dit voorjaar het pontje eindelijk goed in gebruik kan worden genomen. Ook worden waar 

mogelijk klaphekjes geplaatst. Er is ook met diverse partijen nagedacht over nieuwe wandelroutes 

waar het pontje in opgenomen kan worden. Er volgt nog een officiële opening van het pontje waarbij 

ook de nieuwe wandelroutes gepresenteerd zullen worden. Hierover houden we u op de hoogte via 

onze media.  

 

Zandvang 
In 2017 is veel zand rechtstreeks vanuit de Zandvang maar ook uit de zanddepots weggereden. Al het 

zand is gebruikt als bouwstof voor de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede. Door het 

vrachtverkeer dat is geweest is het wegdek ter hoogte van de Den Borgweg/Leemweg flink beschadigd 

geweest. Inmiddels is het wegdek door de gemeente Berkelland hersteld. Op dit moment zijn de 

zanddepots bijna weg. De Belangenvereniging heeft in 2018 een gesprek gepland met diverse partijen 

om na te gaan hoe het zit met de vergunningen en hoe omgegaan wordt met de verwerking van zand 

op de lange termijn aangezien elke drie jaar door ontslibben zanddepots zullen ontstaan.  

 

Herinrichting Lindevoort 

De gemeente Berkelland en ook de Belangenvereniging hebben een aantal locaties in het dorp op het 

oog die een opknapbeurt kunnen gebruiken. Een aantal zaken is inmiddels opgepakt. Een voorbeeld 

hiervan is de Lindevoort.  De gemeente Berkelland is begin 2017 gestart met het realiseren van een 

plan voor herinrichting van de Lindevoort. De gemeente heeft hier de buurt de mogelijkheid gegeven 

om input te leveren. Ook de Belangenvereniging Rekken is gevraagd ideeën en suggesties in te 

brengen. Inmiddels is het plan definitief en hebben bewoners van de Lindevoort een brief ontvangen 

over de start en de plannen. Hierover is contact met de gemeente Berkelland. Ook heeft de gemeente 

Berkelland de Kraaijenboom aangepakt en het klinkerpad vervangen door andere verharding, het 

zogenaamde padvast. Voor een aantal andere aandachtspunten zal in 2018 nagegaan wordt wat de 

mogelijkheden zijn om hier een opvolging aan te geven.  

 

Klompenpad 
Klompenpaden staan garant voor de mooiste wandelingen over landgoederen, herstelde historische 

paden en dwars door boerenland is er genoeg te ontdekken en beleven. Wandelaars kunnen via deze 

paden genieten van frisse lucht, rust en de streek. Inmiddels zijn er meer dan honderd Klompenpaden 

gerealiseerd in de provincie Utrecht en Gelderland. In 2017 is het eerste Klompenpad in de gemeente 

Berkelland gerealiseerd, het Boereneschpad in Noordijk. De gemeente Berkelland heeft aangegeven 

mee te willen werken aan realisatie van een tweede Klompenpad en heeft daarbij de suggestie gedaan 

richting de makers van Klompenpaden – Stichting Landschapsbeheer Gelderland – om in Rekken te 

informeren naar de animo hiervoor. De Belangenvereniging Rekken is in gesprek geweest met Erik van 
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Eek. Uit dit gesprek is duidelijk geworden dat een Klompenpad in Rekken kansen biedt om ons prachtige 

dorp en de omgeving van Rekken op de kaart te zetten. Dit kan een goede bijdrage leveren aan de 

economische ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie. De Belangenvereniging Rekken wil 

in 2018 inwoners hierover informeren en hoopt vervolgens meer handen en voeten aan dit initiatief te 

kunnen geven.  

Overige zaken 

 De zanddepots bij de Zandvang belemmeren op dit moment het gebruik van het terrein voor de 

ijsbaan bij winterweer. Er zijn verschillende oplossingen aangedragen zodat indien het juiste weer 

zich voordoet er bij de Zandvang een ijsbaan gerealiseerd kan worden. Op het moment van 

schrijven lopen er gesprekken om één van de oplossingen daadwerkelijk te realiseren.  

 We vinden het mooi om te zien dat inwoners nog steeds zelf bijdragen aan ideeën en uitvoering 

van plannen ten behoeve van ruimtelijke ordening en groenvoorziening. Deze ideeën en plannen 

resulteren onder andere in de aanleg van speeltuinen en het herplaatsen van zitbanken.  

 

 Samenwerking Verenigingen Rekken 

In 2015 is gestart met het samenbrengen van verenigingen en heeft de Belangenvereniging in 

samenwerking met de Sport Federatie Berkelland (SFB) en een aantal sportverenigingen een 

inventarisatie gemaakt om te kijken waar we staan en waar we eventueel naar toe willen. Er zijn een 

aantal vaste werkgroepen gemaakt die periodiek bij elkaar komen voor kennisontwikkeling. Hieruit is 

duidelijk geworden dat alle deelnemers het nut en de noodzaak van samenwerken zien. In 2017 

hebben wederom diverse bijeenkomsten plaatsgevonden wat heeft geleid tot activiteiten als een 

informatieavond over fondsenwerving, nagaan wat de mogelijkheden zijn om als verenigingen 

gezamenlijk activiteiten te organiseren danwel activiteiten op elkaar af te stemmen. Daarnaast is met 

een werkgroep een plan uitgewerkt om meer geld te genereren voor zowel Rekkense ondernemingen 

als verenigingen binnen de huidige statuten. Er is een wens om een verdiepingsslag te maken over de 

onderwerpen die leven binnen de verenigingen, hiervoor zou aanvankelijk een student vanuit de HAN 

Nijmegen betrokken worden. Dit najaar bleek dat er geen student beschikbaar zou zijn en is besloten 

om eerst aan te sluiten bij het project ‘Aantrekkelijk Rekken’. Via deze weg is het mogelijk om 

draagvlak voor ideeën te toetsen en vervolgens van daaruit de richting en mogelijkheden voor verdere 

verdieping te kiezen.  

 

 Project ‘Aantrekkelijk Rekken’ 
Zoals in de dorpsvisie te lezen zit onze inzet vooral in het behouden van de leefbaarheid in Rekken, 

zodat Rekken een dorp blijft waar het goed wonen is voor jong en oud. Om dit te realiseren is het 

belangrijk in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Krimp en 

vergrijzing zijn op dit moment aan de orde maar ook veranderende behoeften bij inwoners. Vanuit 

deze achtergrond is de wens ontstaan om inventarisatie te starten naar hoe we de woongelegenheid, 

samenwerking, ontmoetingen en de cohesie zoals we die nu in Rekken kennen kunnen behouden en 

waar mogelijk kunnen verbeteren. Dit traject is in 2015 begonnen waarbij gestart is met het 

samenbrengen van verenigingen. Naar aanleiding van de succesvolle pilot ‘Wonen’ in Beltrum heeft de 

gemeente Berkelland andere dorpen de mogelijkheid geboden om het woonprofiel in beeld te 

brengen zodat hier beleid op gevormd kan worden. De Belangenvereniging Rekken is direct met veel 

enthousiasme op dit voorstel ingegaan mede omdat tevens de mogelijkheid werd geboden om het 

onderwerp leefbaarheid in het traject te integreren. In september 2017 zijn de voorbereidingen van 

start gegaan en is een maand later een projectgroep gevormd met inwoners van Rekken, de gemeente 

Berkelland, ProWonen en onafhankelijk adviesbureau KAW. Op 12 december 2017 is een bijeenkomst 

georganiseerd voor inwoners om samen te brainstormen over de vragen voor in de dorpsenquête. 

Deze avond was een groot succes, de opkomst was met 120 inwoners veel hoger dan verwacht. Dit 

was een duidelijk signaal dat Rekkense inwoners het nut en de noodzaak zien van een toekomstplan 

voor Rekken op het gebied van wonen en leefbaarheid. In 2018 hoopt de Belangenvereniging Rekken 

een hoge respons te krijgen op de dorpsenquête om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Op basis 
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van de resultaten kan in samenwerking met andere partijen een toekomstplan(nen) worden 

uitgewerkt voor een ‘Aantrekkelijk Rekken’ nu en in de toekomst.  

 

 Diverse activiteiten en overige zaken 

 Sinds dit voorjaar is Inge Waarlo voor de Belangenvereniging Rekken de nieuwe 

contactfunctionaris van de gemeente Berkelland.  

 Jaarlijks regelt de Belangenvereniging Rekken namens de Rekkense inwoners een krans voor 

Dodenherdenking op 4 mei. 

 Aansluiting in de werkgroep St. Antonius kerk commissie op de hoogte houden van activiteiten 

kijken hoe kerk in de toekomst open gehouden kan worden.  

 Overleg met andere kleine kernen.  

 Overleg met burgemeester en wethouders en ambtenaren van de gemeente Berkelland:  

o op donderdag 9 november heeft Joke Pot wethouder van de gemeente Berkelland een 

bezoek gebracht aan Rekken, voor een informeel overleg met de Belangenvereniging over de 

realisatie van dorpsplannen in Rekken.  

 Voorlichtingsavonden en of commissievergaderingen: 

o Op 6 mei 2017 heeft een reünie plaatsgevonden van de oude school in Rekken. De 

Belangenvereniging heeft de organisatie ondersteund bij de techniek en de opzet van een 

powerpresentatie met oude schoolfoto’s. Er waren veel belangstellenden en zowel de 

bezoekers als de organisatie was enthousiast over deze middag.  

 

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

 

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

