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Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Rekken 
 Lindevoort 8 - 7157 AL - Rekken 

 (0545) 472419  bestuur@bvrekken.nl  

 

 
Hier is hij dan, de eerste Nieuwsbrief, uitgegeven door de Belangenvereniging (BV) Rekken. Met het 

uitbrengen van nieuwsbrieven willen wij een ieder woonachtig in en rondom Rekken met enige regelmaat 

informeren over hetgeen wij bezig zijn.  
 

Bestuurssamenstelling 
Zo vinden wij het belangrijk dat u weet wie er momenteel in de BV zit. In de leden-, jaarvergadering in 

maart hebben wij na vele jaren van trouwe dienst afscheid genomen van Jan Bongers, Janetta 

Kleinmeulman en Jan Geesink. In de eerstvolgende reguliere vergadering zijn de taken en functies 
besproken en is het bestuur alsvolgt gevormd: 

 Herman Aarnink, voorzitter  
 Henk Mellink, vicevoorzitter  

 Diane Kuenen, penningmeester 

 Margriet Lenderink, secretaresse 
 Wim Groot Kormelink, bestuurslid 

Inmiddels heeft Anita Suijthof zich gemeld als mogelijke kandidaat. Volgens de statuten zal zij in de 
volgende jaarvergadering benoemd kunnen worden.  

We zijn blij dat de leeggekomen plekken weer zijn opgevuld met een aantal enthousiaste leden. Het is 
vanzelfsprekend de bedoeling dat we er voor jullie zijn. Rekken leefbaar houden naar en in de toekomst 

is en blijft een belangrijk punt op de agenda. De maatschappij veranderd snel, door economische 

ontwikkelingen en politieke besluiten. Hierbij te denken aan het besluit over FPC Oldenkotte. Dit soort 
beslissingen raken de gemeenschap, denk aan de werkgelegenheid, de omgeving en andere 

maatschappelijke belangen. Helaas hebben we op dit soort politieke keuzes weinig tot geen invloed. 
Gelukkig zijn er ook zaken waar we wel onze invloed op kunnen uitoefenen. Als er zaken zijn waarvan u 

denkt, dit is nodig of kijk daar eens naar, laat het ons weten. Andersom kan het zijn dat wij met redenen 

een beroep op u doen. Samen kunnen en moeten wij Rekken leefbaar houden. Er is nog 1 
bestuursfunctie vacant, als je belangstelling hebt, kom dan een keer vrijblijvend op de vergadering.  

 
Het is al weer een tijdje geleden dat Frank Evers de functie van Ellen Dijkman heeft overgenomen als 

contactfunctionaris van de Gemeente Berkelland. Frank stelt zich graag aan u voor.  
Eén aanspreekpunt bij de gemeente Berkelland 

 

Contactfunctionaris wat wil dat zeggen? 
De contactfunctionaris van de gemeente Berkelland is bedacht voor de korte lijnen 

tussen de inwoners en de gemeente. Ik ben er voor inwoners, bedrijven, 
instellingen en verenigingen. Contactfunctionarissen vormen dus de brug met de 

gemeente. Wij zorgen er voor dat u een antwoord krijgt op alle vragen die u aan 

de gemeente stelt, voor zover deze vragen niet al door ons Klantcontactcentrum 
(KCC) kunnen worden beantwoord. De gemeente is meer kerngericht gaan werken 

en wil een meer integrale aanpak van vragen. De (twee) contactfunctionarissen 
werken gebiedsgericht; ik ben de contactfunctionaris voor het gebied van de voormalige gemeente 

Neede en Eibergen, dus ook voor Rekken en het buitengebied daaromheen. Naast de contacten die ik 

met de Belangenvereniging Rekken onderhoud kunt u mij ook zelf benaderen. 
 

Activiteiten en Ideeën? Stel mij op de hoogte!  
Ik ben erg nieuwsgiering naar de dingen die u doet voor Rekken, als inwoner, als vrijwilliger, als 

ondernemer, etc. Ieder idee voor Rekken als kern wil ik graag horen. Daarmee kan ik ook in andere 
kernen aan de slag. De beste ideeën heeft u, die bedenken we niet in het gemeentehuis.  
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Hoe wil de gemeente Berkelland uw vragen beantwoorden. 
Als u vragen heeft voor de gemeente, belt u in eerste instantie naar het KCC via telefoonnummer 

(0545)250250. Heel veel vragen kunnen door het KCC beantwoord worden. U kunt daar ook vragen om 
doorverbonden te worden wanneer u al een contactpersoon bij de gemeente heeft voor een vraag die al 

in behandeling is. Kan het KCC uw vraag niet beantwoorden, dan komt u bij mij terecht (of wanneer ik er 
niet ben bij mijn collega Marcel Wansink). Ik zorg ervoor dat uw vraag bij de juiste collega of, wanneer er 

meer afdelingen bij betrokken zijn, collega’s terecht komt en u krijgt een antwoord via mij. U hoeft niet 

zelf het hele gemeentehuis door, maar heeft één aanspreekpunt. U kunt uw vragen via de telefoon, mail 
of in een persoonlijke gesprek aan mij voorleggen. Als het voor u makkelijker is, of u daardoor uw vraag 

beter kunt uitleggen, kom ik graag naar u toe. 
 

Contactgegevens: 
U kunt mij bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Berkelland: (0545)250250 of via 

f.evers@gemeenteberkelland.nl. 

 
Dorpsplan 

Sinds enige tijd is de BV (met veel inzet van Ton Harmsen) druk met het schrijven van een nieuw 
dorpsplan. Wij kunnen u melden dat de kopij onderweg is naar de drukker en dat het in de zomer aan de 

leden van de BV wordt toegestuurd. Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij het 

secretariaat. Het telefoonnummer en/of e-mailadres vindt u bovenaan deze Nieuwsbrief.  
 

Website 
We zijn volop bezig een website van en voor Rekken in de lucht te krijgen. Via deze website hopen wij u 

in de toekomst te informeren over het wel en wee van Rekken. De website zal met hyperlinken verwijzen 
naar verenigingen en informatiebronnen, geïllustreerd met foto’s die mensen uitnodigen, zowel binnen 

als buiten Rekken. Er is plek voor reclame tegen betaling om de kosten te dekken voor het onderhoud en 

bijhouden van de actualiteit. Daarnaast zal er een actuele agenda zijn van de diverse activiteiten.  
 

Dorpsplein 
Bij de Anthoniuskerk in het dorp wordt al jaren gewerkt aan een verbetering van het aangezicht en 

creëren van extra parkeerplaatsen. Op de tekentafel zijn daar mooie schetsen en plannen voor 

ontwikkeld. Helaas heeft de recessie ook op deze plannen haar stempel gedrukt. De voorwaarden om de 
subsidies binnen te halen zijn zodanig veranderd dat fase 1 is overgebleven. Daar wordt uitvoering aan 

gegeven.   
 

Buurtbus 

Rekken probeert te participeren met het buurtbusproject. Dit project wordt gedaan met behulp van 
vrijwilligers. Er wordt een verbinding gemaakt van Eibergen - Rekken - Haaksbergen. Nadere informatie 

komt t.z.t. naar u toe. Vrijwilligers kunnen zich nog melden.  
 

Dorpsböke 
Na opheffing van de bibliotheekbus is door een aantal vrijwilligers het initiatief genomen in Den Hof een 

bibliotheek te vestigen. Een en ander staat nog in de kinderschoenen maar het slagen van dit project 

hangt in grote mate af van de belangstelling de dorpsbewoners. 
Kom eens kijken, hoe meer belangstelling hoe groter de mogelijkheden. 

  
Groenafval 

Op veelvuldig verzoek van buurtbewoners heeft de BV het initiatief genomen om het groenafval bij de 

Lindevoort op te ruimen. Jimmy Kemink heeft dit gratis voor ons opgeruimd, de stortkosten van dit afval 
hebben we eenmalig en bij uitzondering voor de rekening van de BV genomen. Wij hebben na de 

schoonmaakactie aan de Lindevoort van meerdere dorpsgenoten klachten en signalen ontvangen over de 
dump van groenafval op andere plaatsen in en nabij het dorp, o.a. in de boskage bij de schaatsbaan. 

Laat duidelijk zijn; afval storten in welke vorm dan ook is altijd en overal verboden. Onze oproep aan u is 
dan ook: houd uw buurt schoon en stort geen (groen)afval meer!! 

 

Graag horen wij van u.  
Kom met vragen, initiatieven en ideeën. 

De Belangenvereniging Rekken wenst u een fijne zomer!! 
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