
Pagina 1 van 4 
 

 

                                      
Belangenvereniging Rekken 
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 (0545) 431641  bestuur@bvrekken.nl 
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IBAN: NL83RABO0113618638 - KvK: 08 09 98 55 

 

Jaarverslag 2018 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 2018 mee bezig zijn geweest.  
 

• Ruimtelijke Ordening en groen voorziening 

Pontje 

Op 1 mei dit jaar is het trekpontje over de Berkel door wethouder Marijke van Haaren-Koopman en 

Antoinet van Helvoirt, heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel feestelijk geopend. Het pontje maakt het 

nu mogelijk om een ‘Rondje Berkel’ te lopen en is opgenomen in een aantal wandelroutes. Er wordt dan 

ook al flink gebruik van gemaakt. De toegangswegen naar het pontje zijn verbetert door middel van het 

plaatsen van klaphekjes.  

 
Herinrichting Lindevoort 

In 2017 is samen met de bewoners van de Lindevoort en de basisschool kinderen van de Berkel een plan 

gemaakt voor de herinrichting. In het voorjaar van 2018 is dit project van start gegaan. De 

werkzaamheden hebben iets langer geduurd dan oorspronkelijk de planning was. Met name de 

beschikbare hoeveelheden van de klinkers hebben er toe geleden dat het proces was vertraagd. In 

september 2018 is het project afgerond. Nu het een en ander is gerealiseerd heeft deze herinrichting 

het aanzien van de straat en het dorp verbeterd. 

 

Klompenpad 

Klompenpaden staan garant voor de mooiste wandelingen over landgoederen, herstelde historische 

paden en dwars door boerenland is er genoeg te ontdekken en beleven. Wandelaars kunnen via deze 

paden genieten van frisse lucht, rust en de streek. In de jaarvergadering van 2018 is Erik van Eek van 

landschapsbeheer Gelderland langs geweest om een toelichting te geven over de Klompenpaden. Er is 

besproken wat Klompenpaden zijn en hoe dit in Rekken zou passen. De aanwezigen tijdens het tweede 

deel van de jaarvergadering waren enthousiast over dit idee en meerdere personen hebben ook 

aangegeven mee te willen denken over een vervolg.  

 Eind 2017 heeft gemeente Berkelland een subsidie vrijgemaakt voor de aanleg van een 

Klompenpad in Rekken. Echter is de subsidie voor het onderhoud van het Klompenpad door de 

gemeente toegekend in januari 2019. Hierdoor heeft het even geduurd voordat er een vervolg kon 

plaatsvinden maar in 2019 zal het project officieel van start gaan. De ontwikkeling van een Klompenpad 

neemt circa 1,5 jaar in beslag. In deel twee van de jaarvergadering in 2019 zal de aftrap worden gedaan 

en een start worden gemaakt voor het Klompenpad in Rekken. Enthousiastelingen kunnen mee denken 

en ontwerpen over de route voor het Klompenpad. Na afloop van deze bijeenkomst zal er een 

werkgroep worden gevormd voor het vervolg traject.  
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• Samenwerking Verenigingen Rekken 

In 2015 is gestart met het samenbrengen van verenigingen en heeft de Belangenvereniging 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 vaste werkgroepen gemaakt die periodiek bij elkaar komen voor kennisontwikkeling. Hieruit is 

duidelijk geworden dat alle deelnemers het nut en de noodzaak van samenwerken zien. Belangrijk item 

in 2018 was de samenwerking met vrijwilligers bij het bedienen van de tap in samenwerking met de 

voetbal. De evaluatie heeft geleid tot een plan van aanpak voor een nieuw format waarbij de verdeling 

van inkomsten nog beter kan worden verdeeld over de verenigingen.  

 

• Stand van zaken project ‘Aantrekkelijk Rekken’ 
Medio januari 2018 hebben inwoners van Rekken persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor het 
invullen van een enquête om in kaart te brengen wat de woon- en leefbehoeften in het dorp zijn. Ook 
oud-inwoners van Rekken en mensen die nu niet in Rekken wonen, maar hier wel graag willen wonen, 
kregen de mogelijkheid om deze enquête in te vullen. De enquête is door maar liefst 44% van alle 
(toekomstige) inwoners ingevuld. Tijdens een tweede inwonersavond op dinsdagavond 13 maart 2018 
zijn de resultaten gepresenteerd en de belangrijkste woon- en leefuitdagingen voor Rekken besproken. 
Hiermee is meer richting verkregen voor vervolgstappen op korte en lange termijn zodat we allemaal 
kunnen blijven genieten van een ‘Aantrekkelijk Rekken’. Inwoners hebben op deze avond de 
mogelijkheid gekregen om aan te geven welke uitdaging het meeste aandacht moest krijgen. Tevens 
hadden inwoners de mogelijkheid om aan te geven of zij een actieve rol in het vervolg wilden spelen. 
Uit het gehele traject zijn uiteindelijk twee woonuitdagingen en drie leefbaarheidsuitdagingen 
geformuleerd. De woonprojecten moeten passen binnen de spelregels die opgesteld zijn. Het College 
van B&W heeft eind mei een beslissing genomen over dit zogeheten ‘ontwikkelkader’. Op 22 mei 2018 
zijn op een informatiemarkt de projecten en het ontwikkelkader gepresenteerd. Hieronder volgt een 
toelichting op alle projecten.   
 

• Project ‘Starters op de woningmarkt’ 
De projectgroep ‘Starters op de woningmarkt’ gaat aan de slag met ideeën om wonen in Rekken 
voor jongeren mogelijk te maken binnen het Ontwikkelkader Wonen Rekken dat in samenwerking 
met KAW en de Gemeente Berkelland is opgesteld. In mei heeft een startbijeenkomst van 
projectgroep plaatsgevonden en zijn de eerste plannen al gesmeed. Hierbij wordt gefocust op het 
in beeld brengen van de doelgroep en het verkrijgen van informatie over de wensen van jongeren 
m.b.t. de woningmarkt (zowel koop als huur). 
Projectgroepleden: Hennie Lentink, Jeanine Konniger, Tim te Raa, Sven Koldeweij, Jeffrey Barts, Nick 
Scholten 
 

• Project ‘Doorstroming op de woningmarkt’ 
De projectgroep ‘Doorstroming op de woningmarkt’ richt  zich zo als de naam al zegt op de 
mogelijkheden om doorstroming op de woningmarkt te creeëren. UIt de enquête blijkt dat het 
overgrote deel van de leeftijdscategorie 60+ en ouder aan geeft nog heel prettig te wonen in Rekken 
en voorlopig nog niet te verhuizen. Echter is de enquête maar door een beperkte aantal inwoners 
vanuit deze leeftijdscategorie ingevuld. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat de behoeftes zijn 
van ouderen in Rekken en wat mogelijkheden zijn om doorstroming zal nader onderzoek onder deze 
doelgroep nodig zijn. Dit is dan ook één van de eerste acties waarmee we als projectgroep aan de 
slag gaat. 
Projectgroepleden: Ludy Koldeweij, Henk Weijers, Joyce Roerdink, Wouter Grooters, Henny van 
Doorn, Anita ten Brinke, Lotte Roos 
 
In 2019 worden de resultaten van beide woonprojecten en een plan voor verdere vervolgacties 
verwacht.  
 

• Leefbaarheidsproject 
De volgende drie leefbaarheidsuitdagingen hebben binnen één groot project een vervolg gekregen:  



Pagina 3 van 4 
 

 
− Ontmoetingsplekken met voorzieningen voor jong en oud 
− Brede samenwerking verenigingen en andere partijen 
− Tapaanbesteding 

 
Op 4 juni 2018 heeft de projectgroep ‘Aantrekkelijk Rekken’ een gesprek gehad met Peter van Heek 
(Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland), Anja van Maaren (gemeente Berkelland) en 
Emma Bomers (gemeente Berkelland) over het traject leefbaarheid. Tijdens dit overleg is een 
concept plan van aanpak voor een accommodatieplan in Rekken besproken dat door dhr. van Heek 
is opgesteld. Doel van dit plan is om met behulp een nog te vormen werkgroep de mogelijkheden 
na te gaan voor realisatie van een ontmoetingsplek(ken) in Rekken met voorzieningen voor jong en 
oud welke ook bijdraagt aan een brede samenwerking tussen verenigingen en andere partijen. De 
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heeft veel ervaring met dit soort trajecten en 
tot en met eind 2019 budget beschikbaar vanuit de provincie Gelderland om als procesbegeleider 
hierin te faciliteren. Tijdens het overleg hebben alle aanwezigen positief gereageerd op het plan. 
Het voorstel voor vervolg is om een werkgroep in te richten met daarin vertegenwoordiging vanuit 
o.a. sportverenigingen, kunst, cultuur en muziek, kerken, basisschool, belangenverenging, Rekkens 
Volksfeest en jongeren. Eind 2018 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. De verwachting is 
dat de werkgroep maandelijks bijeenkomt en in medio 2019 het accommodatieplan voor Rekken 
gereed is.  
 
• Bonusproject ‘Eetgroep Rekken: samen eten verbindt!’ 
Op basis van de uitkomsten van de enquête ‘Aantrekkelijk Rekken’ bleek veel steun en animo voor 
het organiseren en bijwonen van eetavonden. Dit heeft er toe geleid dat sinds 5 juni 2018 elke 
inwoner van Rekken de eerste dinsdag van de maand voor € 7,50 aanschuiven bij een 
driegangenmenu in Den Hof. In de vier zomermaanden hebben de diners om 12.30 uur en daarna 
op proef vier maanden in de avond. De avonden blijken een groot succes! Opgave voor eetmiddagen 
en/of -avonden in 2019 is mogelijk via de intekenlijsten in Den Hof of bij Alie Sieben, e-mail 
aliesieben@hotmail.com of  tel: 0545 – 43 16 56. 
 

Meer informatie over de projecten is te vinden op de daarvoor ingericht website www.info-
rekken.nl/aantrekkelijk-rekken. Let op! Meedenkers en/of nieuwe projecten om mee aan de slag te 
gaan, blijven welkom. Meld je hiervoor aan via info@info-rekken.nl of bij Lotte Roos.  
 

• Buurtpreventie 
Buurtpreventie is in Rekken nu ongeveer een ander half jaar actief. In juli 2018 heeft er een evaluatie 
bijeenkomst plaatsgevonden met de wijkbeheerders (Kees van der Werf, Angelien Onstein, Anita ten 
Brinke, Henny Roos, Stefan Bos en Eliane Salden). In de whatsapp groepen zitten nu in totaal 300 
deelnemers. Alle deelnemers hebben een mail gehad met de spelregels. Tot op heden is de Buurt 
Whatsapp nog nooit echt nodig geweest en /of ingezet in relatie tot SAAR (Signaleren, Alarmeren, Appen 
en Reageren). Wel is de Buurt Whatsapp regelmatig gebruikt naar wat de beheerders “grensgevallen” 
noemen. De Buurt Whatsapp is er officieel niet voor maar voldoet wel aan de behoefte. Denk aan een 
waarschuwing over een inbraak en/of een oproep of iemand iets vreemds gezien heeft. De beheerders 
zoeken indien gewenst persoonlijk contact met de melder(s). Opgave voor de WhatsApp Buurtpreventie 
kan overigens nog steeds via het mailadres: buurtpreventie.rekken@gmail.com onder vermelding van 
je naam, straat + huisnummer en je 06 nummer. De Belangenvereniging Rekken wil de wijkbeheerders 
en alle deelnemers danken voor hun inzet voor een veilig Rekken. 
 

• Overige zaken 

- In maart 2018 is er in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een politiek café georganiseerd 

door de kleine kernen van Gemeente Berkelland. Tijdens deze avond is door middel van een debat 

tussen de lijstrekkers de problematiek in het buitengebied behandelt. De avond is goed bezocht, 

met name ook door jongere inwoners van de kleine kernen. Het thema wonen in de kleine kernen 

is hierin hoofdzakelijk onder de aandacht gebracht bij de politieke partijen.  

mailto:aliesieben@hotmail.com
http://www.info-rekken.nl/aantrekkelijk-rekken
http://www.info-rekken.nl/aantrekkelijk-rekken
mailto:info@info-rekken.nl
mailto:buurtpreventie.rekken@gmail.com
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- In september 2018 heeft Alie Sieben, namens de werkgroep, een toelichting gegeven in de 

bestuursvergadering van de Belangenvereniging over de toekomst van de Antonius kerk. Er zijn opties 

besproken hoe de kerk zou kunnen worden overgedragen. Inmiddels is er een enquête geweest onder 

de inwoners van Rekken. Alie zal tijdens de jaarvergadering van de Belangenvereniging een korte 

toelichting geven over de status van dit project. 

- Het wegdek van de Krakeelsweg is opgeknapt in oktober 2018.  

- Op 14 januari 2019 heeft er voor inwoners in Berkelland een bijeenkomst plaatsgevonden bij 

Kerkemeijer in Rekken over criminaliteit en ondermijning in het buitengebied.  
 
 

• Website www.info-rekken.nl  
Onze website is nu ruim 5 jaar online en onze Facebookpagina is bijna 4 jaar geleden aangemaakt. De 
website wordt frequent bezocht en  onze Facebookpagina had aan het eind van 2018 ruim 670 vrienden. 
We willen graag een aantal feiten en cijfers met u delen. Er zijn in 2018 totaal 42.454 pagina’s op onze 
website bezocht door 8.142 bezoekers. Dit houdt in dat er gemiddeld 116 pagina’s zijn bekeken door 
gemiddeld 22 bezoekers per dag. Dit is 5,2 pagina per bezoeker per dag. De website www.info-rekken.nl 
werd als volgt gevonden:  

- Via Google door 4.983 bezoekers  
- Via het internetadres www.info-rekken.nl door 2.156 bezoekers 
- Via Facebook door 1.038 bezoekers   
- Via een verwijzing op andere websites door 193 bezoekers  
-  

Hieronder volgt de Top 10 van de meest bezochte rubrieken op onze website:  

1. Agenda       (1447 paginaweergaven)  
2. Fotoalbum      (1391 paginaweergaven) 
3. Praatje Plaatje     (1383 paginaweergaven) 
4. Over Rekken     (1357 paginaweergaven) 
5. Voorzieningen     (905 paginaweergaven) 
6. Verenigingen     (730 paginaweergaven) 
7. Bedrijven     (632 paginaweergaven) 
8. Bedrijven / Loonbedrijf Beusink B.V.   (576 paginaweergaven) 
9. Contact      (519 paginaweergaven)  
10. Agenda / Bloemencorso en volksfeest   (485 paginaweergaven)  

 

Wij zijn trots op dit resultaat! 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! Tot 
slot, mocht u aanvullende ideeën hebben voor onze website! Laat het ons weten!   

 

Neem regelmatig even een kijkje op www.info-rekken.nl  en www.info-rekken.nl/aantrekkelijk-

rekken voor het laatste nieuws! 
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