
Pagina 1 van 4 
 

 

                                      

 

 

Belangenvereniging Rekken 

 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 27 maart 2019. 

 

Bestuursleden:  Herman Aarnink, voorzitter       

   Diane Kuenen, penningmeester 

   Irene Hagens, secretaresse 

   Anita Suijthof, lid        

   Gerald Vos, lid 

 

Aanwezige leden (volgens presentielijst): 

Gareo 

Gemeente Berkelland 

IKC de Berkel 

Molenruiters 

N.H. kerk – den hof 

Piepermolen 

Rekkense Ondernemers 

Rekkens Volksfeest 

Wildbeheer Rekken en omstreken 

Zonnebloem 

Overige belangstellenden 

 

Afgemelde leden: 

Revoc 

 

 

1. Opening en welkom 

Herman opent de vergadering rond 20.05. We zitten vandaag bij Rotering dicht aan de grens. Het eerste 

deel van de vergadering zullen we kort en zakelijk houden, zodat er voldoende tijd over blijft voor de 

startbijeenkomst van het Klompenpad. Aan de aanwezigen wordt aangegeven dat ze gerust vragen 

kunnen stellen.   

 

2. Mededelingen 

- De koffie, thee en een consumptie in de pauze en/of na afloop van de vergadering komen voor 

rekening van de Belangenvereniging.  

- Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

 

3. Jaarverslag 2018 

Aangegeven wordt dat op de website van de Belangenvereniging het jaarverslag en de conceptnotulen 

van de jaarvergadering van 2018 te vinden waren. Herman licht middels een presentatie het jaarverslag 

van 2018 toe. Aanvullingen op het jaarverslag: 
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Toekomst Antoniuskerk  

Om de Antoniuskerk in de toekomst te behouden, is er onder de inwoners eind 2018 een inventarisatie 

uitgezet over hoe zij de toekomst van de kerk zien en hun eventuele eigen bijdrage daaraan. Er is een 

enquête uitgezet en uit de eerste uitkomsten wordt duidelijk dat de meerderheid van de inwoners de 

voorkeur heeft dat het gebouw wordt overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. De 

uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in een onderzoek rapportage en deze wordt aan de kerkenraad 

van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken gestuurd. Herman benadrukt dat het van belang is dat 

de hervormde kerk en de katholieke kerk niet in elkaars vaarwater komen qua invulling van toekomstige 

activiteiten. Anita ten Brinke stelt de vraag of het wel haalbaar is om twee kerken te onderhouden in de 

toekomst in Rekken. Hierop wordt genoemd dat het idee zou kunnen zijn om in één kerk appartementen 

te realiseren en de andere kerk in te zetten voor andere doeleinden.  

 

Ruimtelijke Ordening en Groen voorziening 

 

Pontje 

Het pontje is inmiddels driekwartjaar in gebruik. Het heeft veel geld gekost, maar biedt wel mogelijkheden 

voor nieuwe wandelroutes en toerisme.  

 

Herinrichting Lindevoort 

De herinrichting van de Lindevoort is afgerond in september 2018.  

 

Klompenpad 

In 2018 is de subsidie van het Klompenpad geregeld en toegekend door de gemeente. Vanavond zal 

door Erik van Eek (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) een verdere toelichting worden gegeven op 

het Klompenpad en de ontwikkeling daarvan in 2019.   

 

Kerst den  

De gemeente heeft aangegeven dat de kerst den op het veldje aan de Holterweg erg groot is geworden 

en dat er bruine en dode takken inzitten. Het idee is dat de kerst den wordt weggehaald van het veldje en 

dat er een nieuwe boom wordt geplaatst. Het plaatsen van een nieuwe boom zal pas plaatsvinden in het 

najaar van 2019.  

 

Samenwerkende Verenigingen Rekken 

De Samenwerkende Verenigingen Rekken loopt inmiddels ongeveer 4,5 jaar. Uit de ervaringen en 

gesprekken blijkt dat de samenwerking elke keer een stapje verder komt. Vanuit de Samenwerkende 

Vereniging Rekken is er een tapcommissie opgesteld die een nieuw format heeft bedacht voor het school 

en volksfeest. Dit format is goedgekeurd door het bestuur en de leden van het school en volksfeest. 

Tijdens het school en volksfeest van 2019 zal het nieuwe format voor het eerst worden toegepast.  

 

Project Aantrekkelijk Rekken 

Project Aantrekkelijk Rekken is op dit moment bezig om in samenwerking met Peter van Heek een  

Accommodatie plan te maken. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van  alle ontmoetingsruimten en 

locaties om vandaar uit te komen tot een breed gedragen betaalbare ontmoetingsplek. 

 

 

Overige zaken 

 

DKK 

In 2018 is er in Rietmolen een politiek debat geweest met de lijsttrekkers in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen. De afspraken en toezeggingen die zijn gedaan zijn opgenomen in een 

koersbrief en aan de gemeente verzonden. In april zal er een verantwoordingsdebat worden 

georganiseerd door de DKK. De kleine kernen willen zich daarbij richten op de toezeggingen die zijn 

gedaan in 2018 en de acties die daar tot nu toe van zijn uitgevoerd.  
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AED 

De AED’s in Rekken zijn niet allemaal meer operationeel. Een aantal zijn buiten werking, omdat er 

onderhoud nodig is. Het is op dit moment niet geheel duidelijk wie verantwoordelijk is voor de AED’s in 

Rekken en de financiering van het onderhoud. Daarnaast zijn er in Rekken momenteel meer vrijwilligers 

nodig die de AED kunnen bedienen. De Belangenvereniging gaat met de andere betrokken partijen 

hiermee aan de slag in 2019.  

 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het jaarverslag van 2018.  

 

4. Verslag van de jaarvergadering van 28 maart 2018 

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 van 2018. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

vastgesteld 

5. Verslag van de kascommissie / financieel verslag 2018 

Diane loopt het financieel verslag van 2018 door met een powerpoint presentatie. Een aantal 

verwachtingen voor 2019 zijn dat er gelden binnen komen voor project Samenwerkende Verenigingen, 

Hart voor de Achterhoek en een bijdrage van de gemeente Berkelland voor Project Aantrekkelijk Rekken.  

Er zijn over het financieel verslag van 2018 geen vragen. De kascontrole is uitgevoerd door Alie Sieben 

en Anita ten Brinke. Anita ten Brinke geeft namens de kascommissie aan dat de kascontrole heeft 

plaatsgevonden en dat het akkoord was. 

vastgesteld 

 

6. Nieuw lid kascommissie 

Gerard Lubbers stelt zichzelf beschikbaar als reserve lid van de kascommissie. 

 

7. Bestuurszaken 

Dit jaar aftredend en herkiesbaar is Irene Hagens. Met instemming van de aanwezige leden is Irene 

Hagens benoemd tot een nieuwe bestuurstermijn van 3 jaar. Herman benadrukt daarnaast dat de 

Belangenvereniging nog mensen zoekt die iets kunnen betekenen. De Belangenvereniging wordt 

ondersteund door veel inwoners die een bijdrage leveren. 

 

8. Rondvraag 

- 

 

9. Startbijeenkomst Klompenpad  

Erik van Eek is vanavond samen met Dagmar Kroezen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

aanwezig om de startbijeenkomst te leiden van het Klompendpad. In de jaarvergadering van 2018 zijn de 

aanwezigen geïnformeerd over het Klompenpad en is er draagvlak gepeild voor een Klompenpad route 

in Rekken. Op de jaarvergadering in 2018 bleek dat er draagvlak was voor een Klompenpad. In 2018 is 

hiervoor de financiering geregeld met de Gemeente Berkelland en deze vergadering wordt benut om te 

starten met de ontwikkeling van het Klompenpad. Om het Klompenpad te realiseren zal er samen met 

een werkgroep een route moeten worden bedacht door agrarisch cultuurlandschap. Na het bedenken van 

de route zullen landeigenaren van de grond worden benaderd door de werkgroep of zij een hun grond ter 

beschikking willen stellen aan wandelaars van het Klompenpad.  

 Het Klompenpad is een bekend merk en heeft als voordeel dat wandelaars weten wat ze kunnen 

verwachten van de route. Daarnaast kan een Klompenpadroute de lokale economie ondersteunen. Het 

is mogelijk om routes te ontwikkelen waarin het aantal kilometers varieert. Erik benadrukt dat het 

Klompenpad niet toegankelijk is voor honden. Hiervoor worden ook geen uitzonderingen gemaakt. 

Wandelaars van het Klompenpad kunnen via een app de route downloaden op hun telefoon. Deze app 

functioneert ook zonder internet. Het doel van de vergadering vanavond is onder andere om animo te 

peilen bij inwoners die graag plaatsnemen in de werkgroep. De eerste werkgroepbijeenkomst staat 

gepland op 11 april. De werkgroep zal een concept route opstellen, eigenaren benaderen en afspraken 

vastleggen. De werkgroep zal in ieder geval het eerste 1,5 jaar actief zijn bij het ontwikkelen van het pad. 

Daarna kan er een nieuwe werkgroep worden opgericht dat zich richt op het onderhoud van het 
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Klompenpad. Dit onderhoud vindt plaats samen met Landschapsbeheer Gelderland. De route zal eens 

per maand moeten worden gelopen waarbij wegwijzers worden gecontroleerd, zwerfafval wordt 

opgeruimd en schoon houden van de borden. Er worden vragen gesteld over hoe het beheer van het 

Klompenpad is geregeld. Het beheer wordt door de werkgroep voor de komende 5 jaar toegezegd. 

Daarna zal dit opnieuw moeten worden herzien echter kunnen er tussentijds al actiepunten worden 

ondernomen. Er wordt nog een vraag gesteld over of de route ook mogelijk over de grond van het 

waterschap gaat. Erik geeft aan dat het Waterschap positief tegenover een Klompenpadroute staat.  

 Na het plenaire deel gaan belangstellende aanwezigen uiteen in kleinere groepen. Zij kunnen 

middels stickers op de plattegrond van Rekken aangeven wat mooie plekjes zouden zijn om op te nemen 

in de Klompenpad route. Erik van Eek verzamelt naderhand de bestickerde plattegronden en neemt dit 

mee naar de eerste werkgroepbijeenkomst op 11 april. Er zijn op de jaarvergadering al enkele leden 

geworven die willen plaatsnemen in de werkgroep van het Klompenpad.  

 

 


