
   
 
 
 

Jaarverslag 2013 van de Belangenvereniging Rekken 
 
In dit jaarverslag van de Belangenvereniging (BV) Rekken, wil ik u informeren over hetgeen 
waarmee de BV in het jaar 2013 bezig is geweest.  
Terugkijkend naar 2013 was het voor de Belangenvereniging best een drukke periode waarbij de 
aankondiging van het sluiten van FPC Oldenkotte niet ongemerkt aan de inwoners is voorbij 
gegaan. Zo kwam er door een politiek besluit een einde aan meer dan 75 jaar TBS in Rekken. 
Voor de betrokken Rekkenaren, leveranciers van diensten en goederen betekent dit ander werk 
en nieuwe inkomsten zoeken. Het gebouw staat er nog en hopelijk kan het in de toekomst nog 
ergens voor dienen, je weet maar nooit. 
 
Herinrichting Dorpsplein bij de N.H.-kerk 
De ontwikkelingen van het dorpsplein kwamen in het begin van dit jaar in een stroomversnelling. 
De toegezegde middelen voor het realiseren van het plein voor de kerk kwamen vrij onder 
voorwaarde dat realisatie in 2013 zou plaatsvinden. Voordien moest er weer een nieuw plan en 
een nieuwe tekening worden ingediend. Het karwei klaren met vrijwilligers leek geen reële 
oplossing. Het werk hebben we daarom laten aanbesteden aan een 3-tal plaatselijke bedrijven, 
waar uiteindelijk de goedkoopste inschrijver het werk is gegund. Het plein is begin december met 
nog wat aanpassingen in de uitvoering opgeleverd. Er moeten nog wat puntjes op de I worden 
gezet, zoals het plaatsen van een boom, bloembakken en verlichting van de kerktoren. De 
grootste rekening is echter voldaan en we kijken met enige ingenomen trots naar het 
gerealiseerde resultaat.  
 
Dorpsplan 
De input van het Dorpsplan hebben we op de jaarvergadering van 2013 al met de aanwezigen 
getoetst en gedeeld. Alle op- en aanmerkingen zijn door de auteur Ton Harmsen verwerkt in het 
Dorpsplan welke een visie op, en een doorkijk naar, 2020 moet geven. Naast teksten moesten 
we op zoek naar mooie foto’s om het boekje te illustreren en op een uitnodigende wijze vorm te 
geven. Medio augustus was het boekje in digitale vorm een feit en kon het Dorpsplan na 2 jaar 
op de agenda te hebben gestaan worden gedrukt.  
 
Website – www.info-rekken.nl  
Bij het maken van het Dorpsplan hebben we de keuze gemaakt om niet voor iedere inwoner een 
boekje te laten drukken. De kostenbesparing hierop hebben we aangewend om een website te 
ontwikkelen waarop uiteraard het Dorpsplan digitaal is geplaatst. 
Tien jaar terug had de Belangenvereniging ook een website, gemaakt door Joop Kolijn met de 
beste bedoelingen maar net iets te vroeg in het Rekkense digitale tijdperk. Via een stagiaire van 
het VKK zijn we in contact gebracht met Sander Abbink die ons erg enthousiast heeft gemaakt 
over de mogelijkheden en vormen van een Website. Uiteindelijk heeft dit ertoe geresulteerd dat 
we een website in de lucht hebben waarmee wij u en anderen kunnen informeren over wat 
Rekken allemaal te bieden heeft.  
Er moet nog wat gesleuteld worden maar of het een succes wordt ligt ook aan uw betrokkenheid 
en input.  
 
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. De gemeente houdt de prijs van grond 
voor nieuwbouw kunstmatig hoog om het prijsverval van bestaande woningen te dempen. 
Ondertussen is er op het voormalig terrein van Winkelhorst nog geen huis gebouwd en we zijn 
op zoek naar middelen en overleg om beweging te krijgen in dit proces. 
 



Wandelroutes 
De Vereniging Van Kleine Kernen Gelderland had de BV uitgenodigd om mee te werken aan een 
landelijk netwerk van wandelroutes. Het was voor ons de ultieme gelegenheid om Rekken op de 
kaart te zetten voor toeristen en wandelaars. We hebben in Rekken een aantal ondernemers die 
hun inkomen halen uit toerisme en recreatie. We hebben 3 routes ingeleverd te weten 
Kerklooroute, Zandvangroute en Kleigatroute. Alle 3 routes voeren langs de mooiste plekjes van 
Rekken. Zo gauw het mogelijk is vindt u een link naar deze routes op de website. 
 
Dorpshuis en digitaal vergaderen 
De BV heeft vele jaren met genoegen vergaderd op camping Den Borg. Daar werden we prima 
ontvangen en verzorgd door Henny en Wilma. Om het dorpsgebeuren, de dorpskern, meer in het 
centrum van het dorp te doen plaatsvinden hebben we besloten om de vergaderingen van de BV 
te verplaatsen naar Den Hof. Op verzoek van de BV is er Wifi aangelegd waarmee een ieder die 
gebruik maakt van deze ruimte elkaar digitaal up to date kan informeren.  
Ook de BV gaat met de tijd mee door niet meer alle vergaderstukken uit te printen maar digitaal 
te vergaderen met behulp van een tablet of laptop. Het scheelt veel papier, inkt en kastruimte.  
 
Dorpsböke 
Op 1 september 2012 is de Dorpböke van start gegaan. Inmiddels is er een vaste groep lezers 
dat gebruik maakt van deze voorziening en een vaste groep vrijwilliger dat zich hier voor inzet. 
Maar ook de Dorpsböke is nog steeds in opbouw. Doordat de Dorpsböke meedraait in het 
regionale uitleensysteem is er met regelmaat nieuwe aanvoer van boeken en zijn boeken ook op 
aanvraag te lenen. Loop dus gerust eens binnen. De openingstijden vindt u op de website.  
 
Groenafval 
In het voorjaar hebben we na wat klachten actie moeten ondernemen t.b.v. het storten van 
groenafval bij de Lindevoort/Zonderkamp. Nadien kregen wij meerdere klachten van het storten 
van groenafval in en rondom het dorp, zoals de groensingel achter de Woerden bij de 
schaatsbaan. Laat duidelijk zijn, dit is verboden en kan je 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. 
 
Parkeerverbod 
Sportclub Rekken voetbalt goed en is de laatste jaren gepromoveerd. Natuurlijk zijn we daar blij 
om. Waar we minder blij mee zijn is dat bij belangrijke wedstrijden op de Zuid- Rekkenseweg 
een verkeersinfarct wordt gecreëerd door het niet logisch parkeren van auto’s. Grote voertuigen 
kunnen dan niet meer passeren, fietsers en wandelaars worden in benarde situaties gebracht. Dit 
is niet nodig. Rekken heeft parkeerruimte genoeg maar soms moeten we daarvoor de mensen 
verwijzen naar die plekken. Een parkeerverbod zal niet veel helpen maar met wat creativiteit kan 
het probleem ook worden opgelost.  
 
Buurtbus 
De buurtbus is in december van start gegaan. Daar zijn we op de presentatie van het Dorpsplein, 
Dorpsplan en de Website op 17 december uitgebreid en uitvoerig over geïnformeerd. Het was 
een uitdaging om te weten of deze dienst in een behoefte in dit dorp voorziet. Ondertussen blijkt 
het vervoer met de buurtbus goed aan te slaan en worden de prognoses ruim overschreden. 
Mede dank aan de vele vrijwilligers die een grote bijdrage leveren aan dit succes. Wilt u zich 
inzetten als vrijwilliger? Meldt u dan aan! U rijdt 1 dienst van 4 uur in de 14 dagen. De 
dienstregelingen kunt uiteraard vinden op onze website. 
 
Diverse activiteiten 
- Overleg met andere kleine kernen. 
- Overleg met burgemeester en wethouders en ambtenaren van de gemeente. 
- Overleg met de klinieken al of niet schriftelijk. 
- Voorlichtingsavonden en of commissievergaderingen.  


