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Jaarverslag 2014 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 2014 mee bezig zijn geweest. 
 
Kerkplein 
Nadat we in december 2013 een feestje hebben georganiseerd ter ere van o.a. de oplevering 
van het vernieuwde kerkplein, heeft de BV de mogelijkheden onderzocht om ook de 
bestrating naast de N.H.-kerk in de richting van het kerkhof, te vervangen. Bij de gemeente 
stond deze bestrating op de lijst voor vervanging van de bovenste deklaag. Onderzocht zijn 
de mogelijkheden om de volledige bestrating te verwijderen en in plaats van een nieuwe 
asfaltlaag aan te brengen, dit deel door te bestraten met klinkers, aansluitend bij de huidige 
bestrating. Inmiddels heeft aanbesteding plaatsgevonden en vinden er gesprekken plaats 
tussen de firma Beusink en de gemeente. Heeft u gezien dat bij Den Hof een paar 
plantenbakken zijn geplaatst waarmee het aanzicht is verfraaid??  
 
Website 
De website is nu een jaar in de lucht. In de periode van 19-12-2013 t/m 29-01-2015 hebben 
7.845 bezoekers de website 23.581 keer bezocht. Momenteel heeft de site gemiddeld 27 
bezoekers per dag. Topdag was 26 oktober 2014, toen werd de site door 286 bezoekers 
bekeken. Waar ligt de interesse bij de bezoekers van de website? Hieronder de top 10: 
Welkom in Rekken  4410 
Over Rekken               1068 
Foto album                       905 
Verenigingen                   848 
Praatje Plaatje                 666 

Bedrijven               645 
Nieuws (asielopvang)     624 
Agenda                565 
Voorzieningen             554 
Vraag & Aanbod           520 

 
Bouwplannen Lindevoort 
Met het faillissement van Morssinkhof ziet de BV hier voorlopig niets gebeuren. Het is bekend 
dat er nog steeds interesse bestaat voor een bouwperceel, echter deze belangstellenden zijn 
in het bezit van een woning die verkocht moet worden. De gemeente heeft toegezegd 
coulant om te gaan met bouwaanvragen. De BV blijft zich inzetten voor nieuwbouw van 
(starters)woningen in Rekken.  
 
AED 
Rekken is aangesloten bij het project Hartveilig Wonen. Het AED-apparaat van FPC-
Oldenkotte was opgenomen in dit project. Met het sluiten van de deuren is de directie van 
FPC-Oldenkotte van mening geweest dat dit niet verloren zou mogen gaan. Zij hebben het 
apparaat incl. originele kast geschonken aan de bevolking van Rekken en overgedragen aan 
de BV. Om de dekking van dat gebied van Rekken te behouden hebben we Henny Lentink 
bereid gevonden de kast een plekje te geven op zijn terrein. Daarnaast neemt hij ook de 
kosten van onderhoud en toevoer van electriciteit voor zijn rekening. Namens de bevolking 
van Rekken zijn wij FPC en de familie Lentink zeer erkentelijk.  
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Vraag en aanbod 
De heer Wim Staargaard van Betula is aanwezig geweest bij een vergadering om zijn ideëen 
te presenteren t.b.v. een Berkellandbreed digitaal platform voor vraag en aanbod. Het 
onderwerp is geboren vanuit het initiatief in Beltrum voor een prikbord met vraag en aanbod 
in de breedste zin. Gezien de huidige tijd en toekomst is de wens om deze te digitaliseren. Er 
bestaat al een website op dit gebied “buuv.nu”, dit kan het format vormen voor Berkelland. 
Het onderdeel Rekken kan naar eigen inzicht worden opgemaakt. Er hoeft geen 
systeembeheerder op gezet te worden, iedereen kan zelf rechtstreeks vraag of aanbod 
plaatsen zonder in te loggen op het systeem. Het betreft een naobercontact voor gratis 
dienstverlening, niet voor middelen of materiaal. De BV wordt geïnformeerd wanneer er 
verdere ontwikkelingen zijn over dit project.  
 
Invoegen op de digitale snelweg 
Tijdens de presentatie van de website is er aandacht gevraagd voor de bewaking van 
informatiever- strekking aan degene die geen computer heeft of hier niet goed mee kan 
omgaan. Omdat we eigenlijk niet terug willen naar de tijd van papieren nieuwsbrieven wil de 
BV zich inzetten voor deze medeburgers. Wij hebben ons oor te luister gelegd en bekeken 
hoe we iets kunnen organiseren op dit gebied. Intussen is duidelijk geworden dat het hierbij 
veelal om de wat oudere medeburgers gaat. Er is nog niets concreet maar we hebben wat 
ideëen opgedaan hoe we hier vorm aan kunnen geven.  
 
Ruimtelijke ordening en groenvoorziening 
De gemeente heeft een aantal locaties in ons dorp op het oog die een opknapbeurt kunnen 
gebruiken. Daarbij hebben we de mogelijkheid aangegrepen een paar aandachtspunten uit 
het dorpsplan naar voren te schuiven. Waar in ieder geval aandacht voor is, is het aanzicht 
van het Kip. Ook bewoners hebben aangegeven dat dit wel wat verfraaid mag/kan worden 
en dat groen ontbreekt. Daarnaast is de omgeving van de Berkelbrug een aandachtspunt en 
moet de bestrating van de Lindevoort ter hoogte van het marktplein opgeknapt worden. De 
middelen hiervoor staan voor 2015/2016 begroot.  
 
Diverse activiteiten 
- een afvaardiging van de BV is aanwezig geweest bij huiskamergesprekken, 

georganiseerd door de Gemeente t.b.v. de wijzigingen in de WMO, over de voorziening 
voor huishoudelijke zorg. Naar aanleiding hiervan zijn de VoorMekaarTeams 
samengesteld.  

- een afvaardiging van de BV is aanwezig geweest bij bijeenkomsten van de Stuurgroep 
Achterhoek Agenda 2020, waarbij Liesbeth Spies sprak over de demografische 
ontwikkelingen die de Achterhoek de komende jaren gaat doormaken, en hoe hierop te 
anticiperen.  

- een afvaardiging van de BV is betrokken geweest bij het overleg met de Gemeente om 
de picknickplaats aan de Hölterweg op te knappen.  

- overleg met andere kleine kernen. 
- een afvaardiging van de BV is aanwezig geweest bij bijeenkomsten van de gemeente 

voor dorpsraden en buurtschappen t.b.v. de aanleg van glasvezel in het buitengebied.  
- de BV heeft de organisatie van het leggen van een bloemstuk tijdens de 

Dodenherdenking door kinderen van onze basisschool weer op zich genomen en het 
bloemstuk gefinancierd.  

- een afvaardiging van de BV heeft deel genomen aan de inspiratieavond bij FPC-
Oldenkotte georganiseerd door het bureau HHM om ideëen voor herbestemming van het 
pand te verzamelen.  
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- er is aandacht besteed aan het vertrek van burgemeester Bloemen en vervolgens aan 
het welkom van burgemeester Van Oostrum. In de eerste weken na zijn aantreden heeft 
de heer Van Oostrum een rondje gemaakt langs een aantal locaties waar hard werd 
gewerkt aan een wagen voor het volksfeest.  

- Stefan Bos is na zijn benoeming als gemeenteraadslid voor de Gemeente Berkelland 
uitgenodigd aanwezig te zijn bij een vergadering. Stefan hoort graag wat er speelt in 
Rekken, het dorp waar hij zelf ook woonachtig is. Hoewel Frank Evers contactpersoon is 
vanuit de gemeente voor de kleine kernen heeft het de voorkeur van Stefan om de lijnen 
kort te houden, zeker in deze tijd dat er veel gaande is in het dorp. 

 
Asielopvang in Rekken 
Vanaf het moment dat burgemeester Van Oostrum de BV heeft geïnformeerd over het 
voornemen van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om een asielzoekerscentrum in te 
richten op het terrein van voormalig FPC-Oldenkotte is er erg veel gebeurt. Er heeft een 
handtekeningenactie plaatsgevonden waarbij 910 handtekeningen zijn geplaats tegen een 
AZC van 750 personen. Na de bijeenkomst, georganiseerd door het COA bij Kerkemeijer, is 
er een comité samengesteld die onder de pet van de BV de belangen van de bewoners van 
Rekken vertegenwoordigt. Namens de BV hebben Herman Aarnink en Diane Kuenen zitting 
in dit Comité. Er heeft overleg plaatsgevonden waarbij is gebleken dat er bij de inwoners van 
Rekken draagvlak is voor een asielzoekerscentrum in overeenstemming met de hieronder 
genoemde voorwaarden: 
- opvang maximaal binnen de ruimte/functionaliteit van de bestaande gebouwen  
- max 10% van de bevolking van Rekken  
- met een gegarandeerd maximum van 210 
- geen nieuwbouw op het terrein en plaatsen van units en caravans  
- maximaal 5 jaar  
- werkgelegenheid in eerste instantie aan Rekkenaren  
- geen aantasting leefomgeving, omrijden, wegblijven, toerisme, overlast  
- voorzieningen treffen voor veiligheid en deze borgen met garanties   
- onafhankelijke deskundige rapportage inzake effecten leefomgeving  
- behoud kwaliteit onderwijs en geen leegloop eigen kinderen  
- deskundige inventarisatie planschade woningen directe en indirecte omgeving.   
Met de ervaringstocht die op donderdag 11 december heeft plaatsgevonden heeft een grote 
groep betrokken inwoners laten zien waar zij voor staan.  
 
Om aan Burgemeester en Wethouders en de politieke partijen duidelijk te maken dat een 
groot asielzoekerscentrum voor grote problemen zal zorgen heeft het Comité de Commissie 
vergadering van de Gemeente bijgewoond en gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
Vervolgens zijn alle politieke partijen gehoord en geïnformeerd. 
 
Zoals gemeld is Frank Evers vanuit de gemeente aanwezig bij onze vergaderingen. 
Momenteel maakt Frank ook deel uit van de projectgroep binnen de Gemeente die zich 
bezighoudt met onderzoek naar de mogelijkheden voor vestiging van een AZC in Rekken. 
Om Frank niet in een spagaat te brengen en om het vertrouwen van onze medeburgers niet 
te schaden, worden alleen de algemene zaken in zijn aanwezigheid besproken. Na het 
vertrek van Frank wordt verder doorgesproken over dit onderwerp.  
 
Evenals veel van bovengenoemde onderwerpen is ook het AZC een punt van aandacht voor 
de komende tijd. De Belangenvereniging zet zich graag in voor een leefbaar Rekken, maar zij 
kan dit niet alleen. Wij hebben uw steun en hulp daarbij nodig. 
 


