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Belangenvereniging Rekken 
  Huttendijk 8 - Rekken 

 (0545) 431641  bestuur@bvrekken.nl 
 www.info-rekken.nl 

IBAN: NL83RABO0113618638 - KvK: 08 09 98 55 

 

 
Verslag van de gecombineerde leden- en jaarvergadering 

van de Belangenvereniging Rekken 
op woensdag 28 maart 2018 

 
Bestuursleden: Herman Aarnink, voorzitter 
  Henk Mellink, vicevoorzitter (met kennisgeving afwezig) 
  Diane Kuenen, penningmeester 
  Lotte Roos, secretaresse 
  Irene Hagens, lid 
  Esther Kimmels, lid 
  Anita Suythof, lid 
 
Aanwezige leden (volgens presentielijst): 
Crescendo 
EHBO 
Gareo 
Gemeente Berkelland 
KBO 
OBS de Berkel (St. Oponoa) 
OR de Berkel 
Molenruiters  
R.K. Kerk Paulus Parochie 
Plaggenmeijers 
Rekkense Tennisvereniging 
Rekkens Volksfeest 
Rekkense Vrouwen Samen 
 
 

 
Revoc 
R.K. Kerk Paulus Parochie 
Sportclub Rekken 
St. Orgelconcerten Rekken 
St. Vrienden Rekkens Corso 
St. Zwembad 
Toneelvereniging De Plankeniers 
Vrienden van de Piepermolen 
Zonnebloem 
Wildbeheer Rekken en omstreken 
Overige belangstellenden 
 
Afgemelde leden: 
Visvereniging ‘t Looveld 
De Grensstoters

 

 
1. Opening en welkom 
Herman Aarnink opent de vergadering om 20.05 uur en heet een ieder van harte welkom. Er is een speciaal 
woord van welkom aan de gastspreker Erik van Eek. Er wordt kort stilgestaan bij de gezondheidssituatie van 
Henk Mellink die we vanavond als bestuurslid missen.  
 
2. Mededelingen 

̶ De koffie, thee en een consumptie in de pauze en/of na afloop van de vergadering komen voor rekening 
van de Belangenvereniging (hierna te noemen BV). 

̶ Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 

3. Jaarverslag 2017 
Aangegeven wordt dat op de website van de Belangenvereniging het jaarverslag en de conceptnotulen van de 
jaarvergadering 2017 te vinden waren. Herman licht middels een presentatie het jaarverslag toe. Aanvullingen 
op het jaarverslag: 
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Buurtpreventie 
Buurtpreventie is inmiddels operationeel in Rekken, dit wordt ook duidelijk gemaakt door buurtpreventieborden 
die her en der zijn geplaatst in Rekken. Mede door een club van vrijwilligers is buurtpreventie goed van de grond 
gekomen. Aanmelden als deelnemer kan ten allen tijde. 
 
Website 
De website www.info-rekken.nl is inmiddels vier jaar in de lucht en tot nu toe zo’n 49.000 keer bezocht. Tevens 
heeft de Facebook-pagina van de Belangenvereniging inmiddels 550 vrienden opgeleverd. Op de site is het 
gedeelte voor sponsoren ingericht om hen goed in beeld te brengen. De Belangenvereniging is nog op zoek naar 
meerdere sponsoren die ons willen ondersteunen. Tips en aanvullingen op de site zijn altijd welkom, mochten de 
er zijn kunnen deze gemaild worden naar bestuur@bvrekken.nl.  
 
Ruimtelijke ordening en groenvoorziening 
 
Pontje  
Naar aanleiding van overleg tussen de Belangenvereniging Rekken, gemeente Berkelland en het Waterschap zijn 
verschillende aanpassingen aan het mechaniek gedaan. Daarmee is het pontje nu goed in gebruik te nemen. Ook 
de toegang tot het pontje wordt vergemakkelijkt. Dit biedt de nodige verrijking voor Rekken qua 
wandelmogelijkheden en toerisme. Aan de officiële ingebruikname van het pontje en de wandelmogelijkheden 
zal in april de nodige aandacht worden besteed.  

 
De zandvang 
De Zandvang zal een blijvend punt van aandacht zijn m.b.t. het zandafvoer. Met betrokken partijen is nagedacht 
over mogelijkheden voor de ijsbaan nu er weer wat ruimte is ontstaan door de afvoer van zand.  

 
Overige groenvoorzieningen 
Voor herinrichting van de Lindevoort is input opgehaald bij buurtbewoners, in het voorjaar zullen de activiteiten 
hiervoor starten. Geopperd wordt in deze omgeving ook mogelijkheden te creëren voor nieuwbouw. 
Aangegeven wordt dat dit in het traject ‘Aantrekkelijk Rekken’ wordt opgepakt.  

 
Samenwerking verenigingen 
Inmiddels loopt het traject samenwerking verenigingen 2,5 jaar. Uit gesprekken met verenigingen is veel 
informatie opgehaald. Het doel is om samen te kijken hoe we meer samenwerking en cohesie in Rekken kunnen 
realiseren. Inmiddels zijn drie werkgroepen opgericht: kennisdelen, gezamenlijke accommodatie, samenwerking 
Rekkens Volksfeest. Om hierin verdere stappen te maken zijn vragen opgesteld om mee te nemen in de enquête 
die vanuit het traject ‘Aantrekkelijk Rekken’ uitgestuurd zal worden. Op basis van de uitkomsten zal een gericht 
vervolgtraject worden gestart worden om o.a. de leefbaarheid, saamhorigheid en woonfaciliteiten, 
zorgvoorzieningen te vergroten.  
 
Project ‘Aantrekkelijk Rekken’ 
Mede naar aanleiding van het initiatief samenwerkende verenigingen en de pilot ‘Wonen’ die in Beltrum is 
doorlopen is in september 2017 is na diverse gesprekken tussen de Belangenvereniging Rekken en de gemeente 
Berkelland groen licht ontvangen voor het project ‘Aantrekkelijk Rekken’, een samenwerking tussen de 
Belangenvereniging Rekken, gemeente Berkelland, ProWonen en het adviesbureau KAW. Om dit project te 
realiseren is er in oktober een projectgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordiging vanuit de 
genoemde partijen aangevuld met vier inwoners van Rekken. Op 12 december 2017 heeft een 
aftrapbijeenkomst plaatsgevonden waar maar liefst 120 geïnteresseerden aanwezig waren. Daarna is ook een 
enquête uitgestuurd, de respons was meer dan 43% en daarmee zeer goed. In maart 2018 is een terugkoppeling 
gegeven van de resultaten. Op dit moment worden commissies gevormd om de woon- en 
leefbaarheidsuitdagingen verder uit te werken en op te pakken.  
 
Overig 

− Inge Waarlo is voor Rekken de contactfunctionaris van de gemeente Berkelland. Inge stelt zich kort voor, 
binnenkort zal ze met zwangerschapsverlof gaan. Emma Bomers zal haar taken gedurende het verlof 
waarnemen.  

− Er hebben afgelopen jaar diverse overleggen plaatsgevonden met de kleine kernen. Zo is er een 
verkiezingsdebat georganiseerd en zijn onderwerpen als woningbouw en leefbaarheid besproken. Politieke 

http://www.info-rekken.nl/
mailto:bestuur@bvrekken.nl
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partijen hebben in het debat diverse toezeggingen gedaan. Er is een evaluatiebijeenkomst geweest m.n. 
over woningbouw, naar aanleiding daarvan is een koersbrief opgesteld en verstuurd naar de 
gemeenteraad. De contacten met de kleine kernen zijn qua inhoud en sfeer goed.  

− Er zijn ideeën om middels watermolens op diverse punten langs de Berkel van Duitse grens tot aan Zutphen 
energie op te halen. De BV blijft de ontwikkelingen op dit gebied volgen.  
 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag.  
 

4. Verslag van de jaarvergadering van 29 maart 2017  
Aangegeven wordt dat het verslag ook op de website van de Belangenvereniging Rekken geplaatst is zodat deze 
voor iedereen beschikbaar is. Er zijn geen op- of aanmerkingen op, of vragen over, het verslag van de 
jaarvergadering 2017. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  vastgesteld 
 
5. Verslag van de kascommissie / financieel verslag 2017 
In tegenstelling tot hetgeen er op de agenda vermeld staat ligt het financieel verslag niet ter inzage, maar wordt 
er een presentatie verzorgt door Diane Kuenen. Opmerkingen en aanvullingen naar aanleiding van de 
presentatie: 

̶ De Belangenvereniging Rekken heeft een vergoeding van het CIF ontvangen voor de 
glasvezelbijeenkomst. 

̶ Jaarlijks wordt door de Belangenvereniging Rekken namens de Rekkense bevolking bloemen of een krans 
geregeld voor de Dodenherdenking op 4 mei.  

̶ De vergaderkosten voor de Belangenvereniging Rekken betreffen bestuurs- en jaarvergaderingen van de 
Belangenvereniging Rekken, overleg in het kader van Project ‘Aantrekkelijk Rekken’ en overige projecten. 

̶ Vanuit de gemeente Berkelland is er financiële ondersteuning voor het project ‘Aantrekkelijk Rekken’ 
ontvangen. Daarnaast levert de gemeente Berkelland een jaarlijkse een algemene subsidie voor 
dorpsraden.  

̶ Gevraagd wordt hoe de bedragen die door de Belangenvereniging Rekken aan projecten worden besteed 
in het verslag staan. Aangegeven wordt dat deze worden weergegeven als uitgaven.  

̶ De verwachting is in 2017 de aangevraagde subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd aan de 
Belangenvereniging Rekken binnen te krijgen.  
 

Maria Karnebeek kan namens de kascommissie melden dat kascontrole heeft plaatsgevonden, het financieel 
verslag 2017 is goedgekeurd en ondertekend door Maria Karnebeek en Alie Sieben. Maria en Alie worden 
hartelijk bedankt voor de gedane taken.                                 vastgesteld 
    
6. Nieuw lid kascommissie  
Maria Karnebeek treedt af als lid van de kascommissie en is hartelijk dank gezegd voor haar inzet. Alie Sieben is 
reserve lid en schuift met het aftreden van Maria een plaats door om samen met Lotte Roos volgend jaar de 
kascontrole te doen. Anita ten Brinke meldt zich als reservelid van de kascommissie.        vastgesteld 
 
7. Bestuurszaken 
Dit jaar aftredend en herkiesbaar is Diane Kuenen. Met instemming van de aanwezige leden is Diane benoemd 
voor een nieuw bestuurstermijn van 3 jaar. Esther Kimmels en Lotte Roos zijn aftredend en niet herkiesbaar. Zij 
worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Er heeft zich een nieuw bestuurslid gemeld, Gerald Vos 
treedt met instemming van de leden toe  aan het bestuur.  vastgesteld 
 
8. Rondvraag  

̶ Ben Hasselo geeft aan dat op dit moment het initiatief ‘Hart van de Achterhoek’ van de Rabobank loopt. 
Door middel van stemmen van leden is het mogelijk een bijdrage te winnen voor verenigingen of andere 
initiatieven in Rekken. Voor deelname is het belangrijk je in te schrijven. Geopperd wordt om elkaar 
onderling in Rekken te informeren over deelname zodat de stemmen van leden uit Rekken zoveel 
mogelijk naar initiatieven in Rekken gaan. Afgesproken wordt dat verenigingen initiatieven ook bij de BV 
kunnen melden zodat hiervoor via Facebook en de website aandacht voor gevraagd kan worden. Tevens 
wordt voorgesteld om dit initiatief te noemen in de nieuwsbrief van het Rekkens Volksfeest. Dit wordt 
opgepakt.  

 
Pauze  
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9. Klompenpaden: Wandelen over boerenland  
Erik van Eek is vanavond namens de Stichting Landschapsbeheer Gelderland aanwezig om meer te vertellen over 
Klompenpaden. Bestuurders vanuit de gemeente Berkelland hebben positief gereageerd op het initiatief om ook 
in Rekken een Klompenpad te starten. Deze vergadering wordt benut om de ontwikkelingen op dit gebied met 
een breder publiek te delen en na te gaan of er animo is voor een Klompenpad in Rekken. De Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland is voortgekomen uit de provincie. De stichting bezit geen grond en ook geen 
werkploeg maar bestaat uit vrijwilligersgroepen die door de stichting ondersteund worden. In elke provincie is 
een soortgelijke stichting opgericht. Inmiddels worden 8.200 vrijwilligers ondersteund door deze stichting door 
middel van gereedschap, cursussen, verzekeringen en het leveren van kennis en kunde. Naast het 
vrijwilligerswerk wordt ook de betrokkenheid van burgers in landschapsinitiatieven ondersteund. Inmiddels zijn 
er 105 Klompenpaden gerealiseerd. Het startpunt van deze Klompenpaden is vaak een horecagelegenheid, 
daarnaast loopt de route waar mogelijk ook langs relevante ondernemers. Realisatie van een Klompenpad 
neemt vaak een periode van 1,5 jaar in beslag. Deze tijd is onder andere nodig voor het opzetten van een 
vrijwilligersgroep, organiseren van verzekeringen, goede afstemming en contracten sluiten met grondeigenaren 
en plan voor beheer. Vanuit het publiek wordt positief gereageerd op het initiatief. Anita ten Brinke geeft aan 
dat het pontje ook hier goed in opgenomen zou kunnen worden. Henk Roossink vraagt hoeveel vrijwilligers je 
nodig hebt voor het onderhoud van 10 kilometer Klompenpad. Gemiddeld loop je een keer per jaar de route en 
wordt gezamenlijk een dag aan het onderhoud besteed. Daarnaast blijkt in de praktijk dat om de maand een of 
meerdere vrijwilligers de route lopen om zwerfafval op te ruimen, de borden schoon te maken. Wat 
daadwerkelijk gedaan wordt ligt aan de afspraken die gemaakt worden door de groep vrijwilligers. Het succes 
hangt van de groep vrijwilligers af en het commitment van de eigenaren die grond beschikbaar stellen voor het 
Klompenpad. Belangrijk is dat bij de opzet van een Klompenpad er groep is die gegarandeerd 5 jaar voor het 
onderhoud zorgt. Dit is voor de gemeente ook een geruststelling. Juridisch is de gemeente de eigenaar van het 
Klompenpad maar de organisatie ervan wordt uitbesteed aan de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de 
inwoners van Rekken. Bij de start van een Klompenpad is het ook belangrijk om groepen als de historische kring, 
wildbeheereenheden, de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en het IVN aan te spreken en te betrekken. Dit 
helpt voor het creëren van draagvlak. Op basis van de positieve reacties uit het publiek zal de BV in 
samenwerking met Erik van Eek het traject voor realisatie van een Klompenpad verder oppakken. Inge Waarlo 
zal dit goede nieuws terugkoppelen naar de afdeling toerisme, natuur en landschap van de gemeente 
Berkelland. Hiermee wordt de presentatie beëindigd. Iedereen wordt bedankt voor de aandacht. De presentatie 
zal geplaatst worden op de website van de Belangenvereniging.  

 
Ter afsluiting van de jaarvergadering bedankt Herman Aarnink iedereen voor de aanwezigheid en interesse.  

 
Vastgesteld d.d. 27 maart 2019 

 
 
 
 
 

Herman Aarnink, 
Voorzitter  


