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Jaarverslag 2016 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 2016 mee bezig zijn geweest.   

 

 I-pad/tablet cursus 

Tijdens de jaarvergadering in 2015 heeft de Belangvereniging aangegeven zich in te willen zetten 

voor medeburgers die geen computer hebben of hier niet goed mee om kan gaan. Na een 

inventarisatie van mogelijke opties om hier invulling aan te geven zijn in 2015 een aantal Ipad/tablet 

cursussen georganiseerd in samenwerking met Kruiswerk Achterhoek. Na het grote succes van de 

Ipad/tablet cursussen is in 2016 een opfriscursus georganiseerd.  Ook deze keer heeft de 

Belangenvereniging de bijeenkomsten gefaciliteerd. Tijdens de opfriscursus is geïnventariseerd of er 

behoefte was om een ‘Rekkense helpdesk’ te organiseren voor mensen die vragen hebben met 

betrekking tot de werking van een Ipad/tablet. Aangezien hulp veelal gezocht en gevonden werd in 

de eigen familie-, vrienden-  of kennissenkring bleek dit niet nodig. Verder is nagegaan of er behoefte 

was aan een Ipad/tablet cursus bij mensen die nog niet eerder deelgenomen hebben. Aangezien de 

belangstelling hiervoor ontbrak is besloten de aankomende tijd geen nieuwe cursus aan te bieden. 

Mocht er in de toekomst interesse voor zijn kunt u dit telefonisch of via de mail bij  ons melden.    

 

 Website www.info-rekken.nl  
Het bestaan van onze website is na 3 jaar online bij velen al bekend. Voor het verkrijgen en 

uitbreiden van deze bekendheid  verwijzen we in onze nieuwsberichten, op de Facebookpagina, 

visitekaartjes en pennen. De website is tot nu toe 29.885 bezocht. Er zijn momenteel gemiddeld 16 

bezoekers per dag. Onze Facebookpagina heeft 294 vrienden. Hieronder volgt de Top 10 van de 

meest bezochte rubrieken op onze website:  

1. Welkom in Rekken (homepage)  

2. Over Rekken 

3. Fotoalbum  

4. Praatje Plaatje 

5. Bedrijvengids 

6. Agenda 

7. Verenigingen 

8. Voorzieningen 

9. Contact 

10. Vraag en Aanbod  

 

De website wordt wekelijks bijgewerkt, wij doen ons best om de informatie volledig en actueel te 

houden. Uw hulp kunnen we daar ook goed bij gebruiken. Zoals aangegeven staat de webpagina 

‘Verenigingen’ in de Top 10 van de meest bezochte rubrieken op onze website. Met dat gegeven willen 

wij alle verenigingen oproepen om zich aan te melden voor publicatie op onze website. Op dit moment 

is het overzicht van de verenigingen namelijk niet volledig. Publicatie kan als u lid bent of door lid te 

worden  van de Belangenvereniging Rekken, dit kost  € 2,50 per jaar. Via deze link kunt u lezen hoe u 

zich kan aanmelden: http://www.info-rekken.nl/inzenden/ verenigingen-plaatsen/  Ook de webpagina 

‘Agenda’ wordt goed bekeken. Met onze website willen wij graag informatie verstrekken over wat er 

allemaal in Rekken te doen is. We willen graag een volledig gevulde agenda tonen op onze website. 

http://www.info-rekken.nl/
http://www.info-rekken.nl/inzenden/%20verenigingen-plaatsen/
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We roepen hiermee dan ook alle verenigingen op om alle activiteiten bij ons te melden. Dit kan via 

info@info-rekken.nl. Ook kunt u ons via de Facebookpagina vragen om uw activiteit te delen.   

 

Niet het minst belangrijk, wij willen alle mensen die met regelmaat voor input voor onze website 

zorgen heel hartelijk bedanken. Met uw hulp biedt onze website ook telkens nieuwe informatie. En dat 

stellen wij zeer op prijs! Tot slot, mocht u aanvullende ideeën hebben voor onze website laat het ons 

weten. 

 Ruimtelijke Ordening en groen voorziening 

Pontje 

In het jaarverslag van 2015 konden wij u melden dat het plan om een pontje te realiseren over de 

Berkel doorgang zou vinden. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor plaatsing van het pontje gestart 

en is het graafwerk afgerond. Echter kosten de voorbereidingen wat meer tijd dan verwacht. Gezien de 

veranderlijke waterstand van de Berkel is het belangrijk om juiste berekeningen te maken voor de 

bouw van steigers en andere voorzieningen zodat het pontje te allen tijde veilig gebruikt kan worden. 

Verder wordt er met diverse partijen nagedacht over nieuwe wandelroutes waar het pontje in 

opgenomen kan worden. De verwachting is dat het pontje dit voorjaar gereed zal zijn. Uiteraard zullen 

wij u hierover informeren via onze media.  

 

Zandvang 
Bij de Belangenvereniging is bekend dat vanuit de Zandvang veel zand is weggereden maar ook is 

opgeslagen in depots. Op dit moment legt Noaber18 in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe N18 

aan tussen Groenlo en Enschede. Om de nieuwe weg, en het onderliggende wegennet, te bouwen is 

veel aanvoer nodig van bouwstoffen zoals zand en puin. Deze bouwstoffen worden zoveel mogelijk 

lokaal ingekocht, zodat het bouwverkeer een zo kort mogelijke route hoeft af te leggen. Hiervoor 

maakt Noaber18 ook gebruik van het depot aan de Den Borgweg. Een goede ontwikkeling. Echter zijn 

er ook andere zanddepots, de Belangenvereniging heeft gesprekken met diverse partijen om na te 

gaan hoe het zit met de vergunningen en hoe omgegaan wordt met de verwerking van zand op de 

lange termijn aangezien elke drie jaar door ontslibben zanddepots zullen ontstaan. Door het 

vrachtverkeer dat al is geweest is het wegdek ter hoogte van de Den Borgweg/Leemweg flink 

beschadigd. Ook dit heeft de aandacht bij de Belangenvereniging en is contact over met de gemeente 

Berkelland. De gemeente Berkelland heeft aangegeven het wegdek te zijner tijd te willen herstellen.  

Overige zaken 

- De gemeente Berkelland en ook de Belangenvereniging hebben een aantal locaties in het dorp op 

het oog die een opknapbeurt kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het wegdek van de 

Lindevoort.  Hierover is contact met de gemeente Berkelland. Een aantal zaken zijn al opgepakt en 

voor een aantal andere aandachtspunten zal in 2017 nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn 

om hier een opvolging aan te geven.  

- De zanddepots bij de Zandvang belemmeren op dit moment het gebruik van het terrein voor de 

ijsbaan bij winterweer. Er wordt met verschillende partijen  gekeken of er in de toekomst goede 

alternatieven zijn voor het realiseren van een ijsbaan wanneer het weer zich daar voor leent.  

- We vinden het mooi om te  zien dat inwoners nog steeds zelf bijdragen aan ideeën en uitvoering 

van plannen ten behoeve van ruimtelijke ordening en groenvoorziening. Deze ideeën en plannen 

resulteren in de aanleg van speeltuinen en het herplaatsen van zitbanken.  

 

 Glasvezel 

Bij een groeiende vraag van datatransport zal de huidige telefoon- en COAXkabel vanwege de 

beperkte bandbreedte tekort schieten ook in het buitengebied. Een alternatief is de aanleg van een 

glasvezelnetwerk. Het afgelopen jaar is hier door verschillende partijen zoals de gemeente Berkelland, 

het CIF en de Belangenvereniging Rekken flink op ingezet. In mei is de campagne in Berkelland 

losgebarsten om 50% deelname van huishoudens in het buitengebied te realiseren voor 11 juli 2016. 

mailto:info@info-rekken.nl
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De Belangenvereniging heeft via de website en Facebook gecommuniceerd over nieuws, informatie 

en bijeenkomsten over glasvezel. Tevens is door de Belangenvereniging in samenwerking met de 

gemeente Berkelland en andere ambassadeurs van glasvezel op woensdag 6 juli een aanmeldavond 

voor Rekkense inwoners georganiseerd. Uiteindelijk kwam op 11 juli het bericht dat maar liefst 58% 

van de huishoudens in het buitengebied van Berkelland een handtekening heeft gezet voor deelname 

aan dit netwerk en het plan doorgaat. In vervolggesprekken met de gemeente Berkelland heeft de 

Belangenvereniging meerdere keren aandacht gevraagd voor het zoeken van een oplossing voor de 

4% huishoudens die aanvullend moeten financieren voor glasvezel. Dit is ook door andere kernen aan 

de orde gesteld. De gemeente Berkelland heeft steeds aangegeven te kijken naar mogelijkheden voor 

een tegemoetkoming. In het najaar van 2016 heeft het  gemeentebestuur een subsidieregeling voor 

‘dure adressen’ breedband in het buitengebied vastgesteld zodat alle inwoners van het buitengebied 

in staat zijn om toegang tot een breedbandvoorziening te krijgen. Aanlegkosten boven 1.000 euro tot 

10.000 euro komen in aanmerking voor subsidie. In december heeft CIF samen met de wethouder en 

de aannemer de schop al in de grond gezet. De werkzaamheden gaan uitgevoerd worden echter zijn 

de bouwwerkzaamheden nog niet op gang gekomen. Er blijkt een langere voorbereiding nodig dan 

vooraf ingeschat. Op dit moment wordt er achter de schermen hard aan gewerkt om de bouw van het 

glasvezelnetwerk zo snel mogelijk te laten starten. Meer informatie over hoe de aanleg in zijn werk 

gaat kunt u vinden op http://www.glasvezelbuitenaf.nl.  Ook de nieuwe planning zal op deze website 

bekend gemaakt worden.  Aanmelden voor glasvezel in het buitengebied kan overigens nog steeds. 

Het aanbod is ongewijzigd en bestaat uit een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,97 en een 

abonnement bij één van de dienstaanbieders.  Omdat u zich aanmeldt na de vraagbundelingsperiode 

betaalt u wel een eenmalige aansluitbijdrage van € 239,00. De aanmelding verloopt via de 

dienstenaanbieders. Meer informatie hierover kunt u vinden op voorgenoemde website.  

 

 Samenwerking Verenigingen Rekken 
Zoals in de dorpsvisie te lezen zit onze inzet met name in het behouden van de leefbaarheid in Rekken, 

zodat Rekken een dorp blijft waar het goed wonen is voor jong en oud. Om dit te realiseren is het 

belangrijk in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Krimp en 

vergrijzing maar ook veranderende behoeften bij inwoners hebben een grote impact op clubs en 

verenigingen zoals dalende ledenaantallen, meer senioren en minder vrijwilligers. Vanuit deze 

achtergrond is een inventarisatie gestart hoe we naar de toekomst toe samenwerking,  ontmoetingen 

en de cohesie zoals we die nu in Rekken kennen kunnen behouden en georganiseerd kunnen krijgen. 

Dit traject is in 2015 begonnen waarbij gestart is met het samenbrengen van verenigingen.  

De Belangenvereniging heeft in samenwerking met de Sport Federatie Berkelland (SFB) en een aantal 

sportverenigingen een inventarisatie gemaakt om te kijken waar we staan en waar we eventueel naar 

toe willen. Er zijn een aantal werkgroepen gemaakt en er zijn diverse bijeenkomsten geweest om 

zoveel mogelijk input op te halen. Daarbij hebben we onder anderen het volgende vastgesteld: 

- De verenigingen hebben  financieel gezien de begrotingen nog net sluitend. 

- Hier en daar afname leden  door te weinig aanwas. 

- Moeilijkheid om vacatures vervuld te krijgen. 

- Het vinden en binden van vrijwilligers. 

- Geen gemeenschappelijke ontmoetingsruimte  

- Herbezinning over financiële baten en lasten die o.a. wordt gegenereerd met het School- en 

Volksfeest.  

Met alle gegevens die we hebben opgehaald en informatie die nog steeds door de bewoners wordt 

ingebracht probeert de Belangenvereniging een toekomstplan te ontwikkelen. Een toekomstplan dat 

we vervolgens weer aan de bewoners gaan voorleggen. Dit toekomstplan moet voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/


Pagina 4 van 4 
 

- Leefbaarheid in Rekken behouden, c.q. vergroten. 

- Samenwerking en cohesie bevorderen  van de onderlinge bewoners en verenigingen. 

- Een goede degelijke financiële onderbouwing. 

- Wat willen we behouden en wat gaan we anders doen. 

- Transparant, goed beargumenteerd. 

 

Graag gaan we met een ieder het gesprek aan en hopen wij dat u ons blijft voorzien van input om de 

goede vervolgstappen te zetten. 

 

 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. In verband met de krimp en dalende huizenprijzen is 
er nieuw beleid gemaakt door de gemeente Berkelland waarbij de mogelijkheden voor nieuwbouw 
ingeperkt zijn. De wethouder heeft aangegeven dat er wel mogelijkheden zijn om onder bepaalde 
voorwaarden te bouwen in Rekken. Belangrijk is dat eventuele bouwers met concrete plannen kunnen 
komen. Woningbouw blijft een belangrijk punt van aandacht voor de Belangenvereniging.  
 

 Herbestemming gebouwen 
Er zijn diverse ideeën over herbestemming van leegstaande (agrarische) gebouwen in het 
buitengebied. Aangezien ook in Rekken steeds meer (agrarische) gebouwen leeg komen te staan is dit 
een punt van aandacht voor de Belangenvereniging. Afgelopen najaar is vanuit de gemeente 
Berkelland opnieuw een overleg georganiseerd over dit onderwerp. Hierin is gesproken over het doen 
van en inventarisatie van problemen in de kleine kernen wat vervolgens kan helpen om gezamenlijk 
tot oplossingen te komen. De komende tijd zal de gemeente Berkelland hier mee aan de slag gaan en 
ons en ook u mogelijk om input vragen. Wij hopen van harte op uw medewerking.   
 

 Energie uit de stuw van de zandvang 
Eind vorig jaar hebben wij via Paul Knuvers, voorzitter van Berkelland energie de info gekregen dat het 
Waterschap een aantal stuwen beschikbaar stelt per inschrijving voor het winnen van energie. Van het 
waterschap is dit  Mirjam Ruigrok, de energiecoördinator WRIJ. In Berkelland zijn 3 plaatsen kansrijk: 
Haarlo, Mallumse molen en Rekken/Zandvang.  In Lochem zijn ook 2 plekken kansrijk: Eefde en 
Lochem zelf. Voor Rekken had zich nog geen partij zich gemeld, daar was Berkelland Energie in 
geïnteresseerd  om samen met de BV Rekken te kijken naar mogelijkheden. Energie uit water kan een 
prima aanvulling zijn op de collectieve zonneprojecten die er nu komen of zijn (Borculo, Beltrum en 
Eibergen/Rekken). Deze kans moeten we als Rekken  proberen te gebruiken. Voor de stuw in Rekken 
(Zandvang) is Berkelland Energie helaas niet als 1e maar als 2e kandidaat uit de bus gekomen. Het 
Waterschap heeft dus gekozen voor een andere partij die nu 2 maanden de tijd krijgt haar plan uit te 
werken. Mocht dit niet lukken, dan krijgt Berkelland energie als nog de kans. 
 

 Diverse activiteiten 

- Overleg met andere kleine kernen.  

- Overleg met burgemeester en wethouders en ambtenaren van de gemeente Berkelland:  

o op woensdag 15 juni heeft het college van de gemeente Berkelland  een bezoek gebracht aan 

Rekken,  na overleg met de Belangenvereniging was er een informeel overleg met Rekkense 

inwoners.  

- Voorlichtingsavonden en of commissievergaderingen: 

o Op zondag 12 februari is een spectaculaire grenswandeltocht georganiseerd met 1400 

deelnemers. De Belangenvereniging mocht deel uit maken van de organisatie samen met 

vrijwilligers uit o.a. Rekken en Eibergen maar ook van de Heimatverein Ammeloe en vanuit 

Meddo en Aalten die een grote bijdrage hebben geleverd aan het geheel.  

 

Neem regelmatig even een kijkje op www.info-rekken.nl voor het laatste nieuws 

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

