
Bijlage 1 Puntsgewijze toelichting op scenario’s Accommodatieplan Rekken 
 

Scenario 1 

 RK-kerk inrichten als multifunctionele ruimte 

o Gymzaal 

o Concert 

o Dansavond 

o Oefenruimte crescendo 

 Kerkemeijer valt onder stichting/coöperatie 

o Café en zalen laten runnen door vrijwilligers en evt. professionele krachten 

o Kan dienen als kantine voor voetbal, volleybal, gym, tennis enz. 

 Den Hof:  

o huidige functie m.b.t. de zorg behouden 

o oefenruimte voor toneel en muziek 

 Antoniuskerk 

o Indien verkoop aan Stichting Oude Gelderse Kerken dan exploitatie onder coöperatie 

o Gebruiken voor culturele activiteiten (muziek en overige) 

 Voetbalkantine en huidige gymzaal vervallen als accommodaties voor ontmoeting 

 Gymzaal en voetbalkantine wellicht opslagruimte voor toneel? 

Scenario 2a 

 RK-kerk benutten (beeldbepalend gebouw met historische en emotionele waarde) 

o Pelgrimsovernachting 

o Documentatiecentrum 

 Los Hoes: vervalt (slechte staat) vanwege beperkte mogelijkheden 

 Kerkemeijer kan alleen opgeknapt en in stand gehouden worden door ondernemerschap 

o Ondernemer nodig die zich hier voor wil inzetten (+ kansen benutten) 

 Antoniuskerk: ook beeldbepalend 

o Overdracht aan Stichting Oude Gelderse Kerken 

o Voor onderhoud is jaarlijks € 5.000 nodig 

o Door deelnemers is al een bedrag van € 4.078 toegezegd…… lijkt dus haalbaar 

o Gebruiken voor culturele activiteiten (muziek en overige) 

 Den Hof: gebruiken voor: 

o Ontmoeting tussen ouderen en zorgvoorzieningen 

o Culturele activiteiten? 

o Activiteiten van verenigingen 

 ’t Asterloo: gebruiken voor ontmoeting in relatie tot sport 

o Huidige gebouwen vervangen door een nieuw complex (vergelijken met Rietmolen) 

o Kantine heeft zicht op de sporthal binnen en op de sportvelden buiten 

Scenario 2b 

 RK-kerk benutten (beeldbepalend gebouw met historische en emotionele waarde) 

o Pelgrimsovernachting 

o Documentatiecentrum 

 Los Hoes: vervalt (slechte staat) vanwege beperkte mogelijkheden 



 Kerkemeijer kan alleen opgeknapt en in stand gehouden worden door ondernemerschap 

o Ondernemer nodig die zich hier voor wil inzetten (+ kansen benutten) 

 Antoniuskerk: ook beeldbepalend 

o Overdracht aan Stichting Oude Gelderse Kerken 

o Voor onderhoud is jaarlijks € 5.000 nodig 

o Door deelnemers is al een bedrag van € 4.078 toegezegd…… lijkt dus haalbaar 

o Gebruiken voor culturele activiteiten (Muziek en overige) 

 Den Hof: gebruiken als woonlocatie met appartementen voor jong en oud 

 ’t Asterloo: gebruiken voor ontmoeting ouderen en zorgvoorzieningen  en voor ontmoeting sport 

o Huidige gebouwen vervangen door een nieuw complex (vergelijken met Rietmolen) 

o Kantine heeft zicht op de sporthal binnen en op de sportvelden buiten 

o Speciaal aandacht voor ontmoetingsplek ouderen en zorgvoorzieningen 

Scenario 3 

Zoveel mogelijk ontmoeting realiseren rondom Kerkemeijer. 

 Kerkemeijer 

o Winkeltje en voorcafé behouden 

o Rest verbouwen tot multifunctioneel complex 

 Antoniuskerk en RK kerk : beeldbepalend…. Behouden 

o Kerstmarkt 

o Toneel 

o Muziek 

o Exposities 

 Weg tussen Kerkemeijer en basisschool: 30 km-zone 

 Vrachtverkeer om de kern leiden 

Scenario 4 

Zoveel mogelijk ontmoeting realiseren rondom Den Hof. 

 Den Hof verbouwen tot een multifunctioneel complex incl. gymzaal 

 Tennis- en voetbalvelden verplaatsen naar de andere kant van de Berkel 

 Antoniuskerk en RK kerk : beeldbepalend…. Behouden 

o Kerstmarkt 

o Toneel 

o Muziek 

o Exposities 

 Gymzaal en voetbalkantine: gebruiken als opslagloods 

 Evt. oude sportvelden en kantine voetbal voor woningbouw? 

 Er ontstaat meer verbinding tussen ’t Kip en het deel richting basisschool 

 Veiligheid + verbinding: tussen ’t Kip en basisschool 30 km zone en vrachtverkeer om kern leiden 

 


