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NOTULEN Bijeenkomst Project ‘Aantrekkelijk Rekken’ traject leefbaarheid 
 
 
Vergaderdatum : 31 oktober 2018 
Tijd : 20.00 –  21.30 uur 
Plaats : Den Hof, Rekken 

 

 
1. Opening 
Lotte heet iedereen welkom op deze informatieavond en bedankt iedereen voor zijn/haar 
komst. Crescendo, WBE Rekken en de ondernemersvereniging zijn met kennisgeving 
afwezig. Van SP Rekken, de Molenruiters, Revoc, Rekkens Volksfeest, de basisschool en een 
paar kleinere partijen is geen vertegenwoordiging aanwezig en is ook geen afmelding 
ontvangen.  
 
2. Project ‘Aantrekkelijk Rekken’  
a. Uitkomsten enquête en inwonersbijeenkomst Leefbaarheidsuitdagingen  
Er volgt een korte terugblik op het project ‘Aantrekkelijk Rekken’, een samenwerking tussen 
de inwoners van Rekken, KAW, ProWonen en de Gemeente Berkelland. Uit de enquête 
waarvan in maart 2018 de resultaten zijn gepresenteerd kwamen op het onderdeel 
leefbaarheid de volgende uitdagingen naar voren:  

- Ontmoetingsplekken met voorzieningen voor jong en oud; 
- Brede samenwerking tussen verenigingen en andere partijen; 
- Win-win situatie creeëren rondom tapaanbesteding Rekkens Volksfeest.  

 
Naar aanleiding hiervan heeft de projectgroep 'Aantrekkelijk Rekken' begin juni 2018 een 
gesprek gehad met Peter van Heek (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland), 
Anja van Maaren (gemeente Berkelland) en Emma Bomers (gemeente Berkelland) over de 
leefbaarheidsuitdagingen die voortgekomen zijn uit de enquête en gesproken over de 
mogelijkheden voor een vervolg hierop.  
  
Tijdens dit overleg is een concept plan van aanpak voor een accommodatieplan in Rekken 
besproken dat door Peter van Heek is opgesteld. Doel van dit plan is om met behulp van een 
nog te vormen werkgroep de mogelijkheden na te gaan voor realisatie van een 
ontmoetingsplek(ken) in Rekken met voorzieningen voor jong en oud welke ook bijdraagt 
aan een brede samenwerking tussen verenigingen en andere partijen. De Vereniging 
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heeft veel ervaring met dit soort trajecten en t/m 
eind 2019 budget beschikbaar vanuit de provincie Gelderland om als procesbegeleider hierin 
te faciliteren. Tijdens het overleg hebben alle aanwezigen positief gereageerd op het plan.  
  
De eerste stap in dit traject is een werkgroep in te richten met daarin de volgende 
functies/vertegenwoordiging. Daarvoor is deze avond belegd.  
 
b. Vervolgtraject Leefbaarheidsuitdagingen  
Plan van aanpak 
Peter van Heek geeft een toelichting op het plan van aanpak. De voorgestelde werkgroep is 
vrij groot, op basis van ervaringen blijkt dit zinvol om zo diverse partijen goed mee te krijgen 
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in het proces en draagvlak te creëren voor de ideeën die uit traject voortkomen (er blijken 
soms ook ideeën te ontstaan die verder gaan dan de doelstelling die toch ook goed zijn om 
op te pakken). Aan de aanwezigen wordt gevraagd hoe zij tegen dit traject aan kijken en wat 
aandachtspunten zijn in Rekken en wat beter kan.  
 

 Natuurbad Rekken, Ellis van Doorn: In verhouding tot andere sportverenigingen is de 
accommodatie van het natuurbad klein. Ondanks dat zou deze club graag op een 
constructieve manier meedenken over een goed accommodatieplan en wordt het als 
fijn ervaren dat hier aandacht voor is.  

 Ondernemersvereniging, Mark Roossink: Mark geeft aan uit eigen interesse bij deze 
bijeenkomst aanwezig te zijn maar is bestuurslid van de ondernemersvereniging en 
geeft vanuit die hoedanigheid een toelichting. De ondernemersvereniging omvat 13 
ondernemers en is nog jong. De doelen die gezamenlijk zijn opgesteld moeten nog vorm 
krijgen. Een voorbeeld van een mooie samenwerking dat hieruit is voortgevloeid is de 
kerstmarkt van 2017 die ook in 2018 weer zal plaatsvinden. Een aandachtspunt voor de 
vereniging is de tapaanbesteding. Hierbij overheerst het gevoel dat de horeca 
weggeconcurreerd wordt door vrijwilligers en niet een win-win situatie. 

 De Zonnebloem, Betsie te Velthuis: De Zonnebloem organiseert middagen voor mensen, 
aangezien er weinig budget voor is wordt gekeken hoe men zo goedkoop mogelijk op 
een locatie terecht kan. Er is geen eigen locatie. 

 Rooms-Katholieke Kerk Rekken, Maria Karnebeek: Naast de kerk zelf is ook Los Hoes een 
gebouw dat bij deze kerkelijke gemeente hoort. Er wordt gewerkt aan een beleidsplan 
voor de kerk en Los Hoes. Het kerkgebouw komt mogelijk beschikbaar, dat ligt eraan of 
het aan eredienst onttrokken wordt. Achtergrond hiervan is dat er geen priesters meer 
beschikbaar waren voor de kerkdiensten, financieel was behoud van kerkdiensten wel 
mogelijk. Het Los Hoes wordt nu nog gebruikt voor zaken zoals bejaardenmiddagen en 
EHBO.  

 Rekkense Vrouwen Samen, Maria Karnebeek: Deze club bevat 35 leden echter is er geen 
bestuur meer. Er is hier geen interesse voor vanuit de achterban. De gemiddelde leeftijd 
van deze club ligt rond de 55-60. Naar verwachten zal deze club binnenkort opgeheven 
worden.  

 Dorpsböke/Kinderklup/Gareo/Motorclub RTTC, Diane Kuenen: Gareo is ten zeerste 
bereid mee te werken aan een accommodatieplan en ziet daar kansen. Dorpsböke is nu 
gerealiseerd bij Den Hof en de basisschool. De Kinderklup organiseert activiteiten voor 
kinderen van de basisschool, op dit moment zijn er weinig vrijwilligers beschikbaar. De 
Kinderklup zou dan ook graag met andere partijen gaan samenwerken om zaken te 
organiseren. De Motorclub RTTC is een vriendengroep die op wisselende locaties 
afspreken, het is geen officiële vereniging.  

 Tennisvereniging Rekken, Henk Weijers: De tennisvereniging heeft een kantine met 
tapvergunning en heeft de locatie op het Asterloo bij de voetbal en gymzaal. De 
tennisvereniging staat open voor samenwerken en is op zoek naar meer verbinding met 
andere partijen. Een voorbeeld zou kunnen zijn een combi-abonnement voor 
cultuur/sport/onderwijs.  

 EHBO Rekken/jeugdclub, Eric Diepemaat: De EHBO Rekken bevat 25 leden. Er worden 
diverse oefenavonden georganiseerd ook met bedrijven. De EHBO draait o.a. mee bij de 
Sinterklaas intocht en evenementen van de Molenruiters (paardrijdvereniging). Eerder 
heeft deze club ook de EHBO gedaan bij het Rekkens Volksfeest, dit is nu niet meer zo 
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en heeft financiële gevolgen gehad. Er wordt tegenwoordig in Los Hoes geoefend 
aangezien dit een goedkope locatie is, daarvoor werd er bij Den Hof geoefend. De 
jeugdclub organiseert activiteiten voor jeugd uit groep en klas 1 en 2 (leeftijd 11 – 14 
jaar), dit zijn ongeveer 32 kinderen. Deze club is volledig bezet met 11 vrijwilligers, een 
gedeelte van de activiteiten wordt door de kerken betaald. Een keer per jaar is er een 
inzamelingsactie, de club organiseert dan een stamppotbuffet bij Kerkemeijer.  

 Peter van der Vondervoort, deelnemer projectgroep ‘Aantrekkelijk Rekken’:  zit als 
toehoorder en staat achter het initiatief om een accommodatieplan op te stellen voor 
Rekken.  

 Protestantse kerk Den Hof, Alie Sieben: Den Hof is een gebouw van de Diakonie en wordt 
door vrijwilligers gerund. Er zijn in het verleden, +/- 15 jaar geleden, gesprekken 
geweest om Den Hof zelfstandig te maken maar dit is uiteindelijk niet van de grond 
gekomen. 

 Belangenvereniging Rekken, Herman Aarnink: Aangegeven wordt dat in het verleden 
heel veel activiteiten vanuit en rond de kerken georganiseerd werden. Nu vinden 
ontmoetingen tussen inwoners vaker plaats vanuit verenigingen. Er liggen voor Rekken 
een aantal uitdagingen op o.a. het gebied van vrijwilligers en gebouwen. Om in de 
toekomst de sociale cohesie en leefbaarheid te behouden is een initiatief als het 
opstellen van een accommodatieplan en uitvoeren ervan van groot belang.  

 Protestante kerk Antonius, Henk Sieben: Het aantal leden van de kerk is dalend en 
jaarlijks worden nog maar 22 diensten georganiseerd. Gezien deze ontwikkelingen is een 
werkgroep ingericht die kijkt naar de mogelijkheden voor behoud van de kerk in de 
toekomst. Er zijn verschillende opties bekeken. Eind november zal een enquête worden 
uitgestuurd waarin gevraagd wordt hoe men tegen de verschillende opties aan kijkt. 
Graag zou men vanuit de kerk ook samenwerken met andere partijen om de kans op 
behoud van de kerk te vergroten.  

 Toneelvereniging de Plankeniers, Nick Scholten: De Plankeniers is een toneelvereniging 
voor jeugd en ouderen. In het muziekgebouw wordt geoefend en de uitvoeringen zijn 
tegenwoordig bij Kerkemeijer. Er zijn ongeveer 25 leden exclusief jeugd.  

 Gemeente Berkelland, Inge Waarlo: Inge Waarlo is voor Rekken het eerste 
contactpersoon/aanspreekpunt voor vragen rondom leefbaarheid. Vanuit de gemeente 
zal Inge het proces waar mogelijk ondersteunen. Ze complimenteert alle aanwezigen 
met het feit dat zij hier aanwezig zijn om zich in te zetten voor een nog mooier Rekken.  

 
Op basis van de reacties wordt geconcludeerd dat iedereen genoeg aanleiding ziet om met 
de leefbaarheidsuitdagingen aan de gang te gaan.  
 
Inrichten werkgroep 
De voorgestelde werkgroep is vrij groot, op basis van ervaringen blijkt dit zinvol om zo 
diverse partijen goed mee te krijgen in het proces en draagvlak te creëren voor de ideeën die 
uit traject voortkomen (er blijken soms ook ideeën te ontstaan die verder gaan dan de 
doelstelling die toch ook goed zijn om op te pakken). Omdat het ondanks een grote 
werkgroep het toch niet mogelijk is om alle betrokken partijen in de werkgroep zitting te 
laten nemen is het belangrijk dat de personen die aansluiten zorgdragen voor goede 
communicatie naar de 'achterban' door middel van zaken die in de werkgroep worden 
besproken terug te koppelen en input op te halen bij de partijen die onder de betreffende 
groep vallen. Voorlopig wordt de volgende samenstelling afgesproken: 
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Functie/vertegenwoordiging Naam 

Voorzitter Henk Weijers 

Secretaris Lotte Roos 

Procesbegeleider Vereniging Dorpshuizen en Kleine 
Kernen Gelderland 

Peter van Heek 

Belangenvereniging Rekken Herman Aarnink 

Sportverenigingen nader te bepalen  

Stichting Rekkens Volksfeest nader te bepalen  

Ondernemers nader te bepalen  

Basisschool nader te bepalen  

Kerken 

Alie Sieben (Protestante Kerk 
Rekken) 
nader te bepalen (Rooms-Katholieke 
Kerk Rekken) 

Kunst/Cultuur/Muziek verenigingen 
nader te bepalen (Crescendo) 
Diane Kuenen 

Jongeren (bijv. Jong Gelre) nader te bepalen 

Gemeente Berkelland Inge Waarlo  

  
Aangegeven wordt dat het wenselijk is partijen met een eigen accommodatie op te nemen in 
de werkgroep mits die partij het daar zelf ook mee eens is. 
 
Lotte zal nagaan van de betrokken partijen die vanavond niet aanwezig zijn hoe zij dit zien. 
Op 20 november a.s. is er een overleg van de Samenwerkende Verenigingen Rekken, daar zal 
worden nagegaan wie vanuit de sportverenigingen, muziek en het Rekkens Volksfeest zal 
aansluiten. De ondernemersvereniging heeft op 15 november een overleg staan en zal 
daarin deelname aan de werkgroep bespreken. Een terugkoppeling naar Henk en Lotte volgt. 
Voorgesteld wordt om de horeca-ondernemers individueel te benaderen, Peter van Heek zal 
dit op zich nemen. De school wordt ook apart nog benaderd door Lotte. Geopperd wordt om 
voor aansluiting van de jongeren de werkgroep ‘Starters behouden in Rekken’ te benaderen. 
Lotte zal dit oppakken.  
 
3. Vervolgafspraken 
De aftrapbijeenkomst van de werkgroep wordt gepland op dinsdag 11 december om 20.00 
uur bij Den Hof. Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt de werkgroep definitief vastgesteld. 
De eerste bijeenkomst zal er op gericht zijn te inventariseren welke 
accommodaties/gebouwen er allemaal zijn in Rekken, welke activiteiten hier plaatsvinden, 
hoe de exploitatie is, etc. De deelnemers van de werkgroep worden gevraagd voorafgaan 
aan het overleg deze punten op de rij te zetten voor de accommodaties die zij 
vertegenwoordigen of gebruik van maken. In de vervolg bijeenkomsten zal gekeken worden 
naar wensen en verbeterpunten, wordt een SWOT-analyse uitgevoerd om kansen en 
bedreigingen in beeld te brengen en diverse scenario’s uitgewerkt. De planning is om de 
werkgroep maandelijks bij elkaar te laten komen. Verwacht wordt dat er 6 tot 7 
bijeenkomsten nodig zijn om tot een accommodatieplan voor Rekken te komen. 
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Afgesproken wordt dat de werkgroepbijeenkomsten steeds op een andere locatie in Rekken 
plaatsvinden.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is communicatie in dit geheel. Om alle betrokkenen in Rekken 
goed aangesloten te houden bij dit traject en geen zaken over het hoofd te zien is 
communicatie van groot belang. Voor een deel zal de werkgroep hier zorg voor dragen. 
Echter, het is wenselijk om ook aanvullende manieren na te gaan. Aangegeven wordt dat op 
de website van de Belangenvereniging Rekken www.info-rekken.nl er een link staat naar een 
aparte pagina die ingericht is om informatie over het project ‘Aantrekkelijk Rekken’ te delen 
met inwoners en andere geïnteresseerden. Voorgesteld wordt om agenda’s, notulen en 
overige informatie op deze site te delen zodat iedereen die dat wil te allen tijden dit in kan 
zien. Communicatie zal ook als agendapunt terugkomen op de agenda van de 
aftrapbijeenkomst zodat hier goede afspraken over worden gemaakt.  
 
4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

5. Sluiting 
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar input.  

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

