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Jaarverslag 2019 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 2019 mee bezig zijn geweest.
•

Ruimtelijke ordening en groenvoorziening
Klompenpad
In deel 2 van de jaarvergadering van 2019 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van het
Klompenpad. Nadien is er een werkgroep opgericht bestaande uit 10 leden die onder leiding
van Erik van Eek het afgelopen jaar een route hebben bedacht voor het Klompenpad. Op dit
moment is de concept route af en worden de komende maanden landeigenaren bezocht door
Erik van Eek. De werkgroep hoopt dat in de zomer van 2020 het Klompenpad kan worden
geopend.
Kerstden
In december 2019 is er een nieuwe kerstden geplaatst op het veldje aan de
Lindevoort/Holterweg. De Gemeente Berkelland heeft in 2019 de Belangenvereniging
geïnformeerd dat de oude kerstden is uitgegroeid en dat zij bereid waren een nieuwe den te
plaatsen op het veldje. In overleg met de aanwonende bewoners is de nieuwe locatie voor de
den bepaald. Afgelopen kerstperiode is de den ook versierd en verlicht geweest. De oude den
zal worden verwijderd van het veldje.

•

Toekomst Belangenvereniging
De Belangenvereniging heeft in 2019 intern en extern gesprekken gevoerd over hoe de
Belangenvereniging in de toekomst het beste kan worden ingericht. Op dit moment zijn er twee
leden aftredend en niet-herkiesbaar. Dit maakt dat er vacatures zijn voor de bestuursfuncties
binnen de Belangenvereniging. Daarnaast hebben de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in
de Samenwerkende Verenigingen Rekken en Project Aantrekkelijk Rekken een aantal
belangrijke zaken ten aanzien van leefbaarheid en sociale cohesie opgepakt. Een groot aantal
vrijwilligers zijn verbonden aan één of meerdere commissies onder Project Aantrekkelijk
Rekken en Samenwerkende Verenigingen. Dit samen maakt dat de Belangenvereniging zich
genoodzaakt voelt om opnieuw te bekijken wat haar rol is, waar er samenvoegingen op
bestuurlijk niveau kunnen worden gemaakt om elkaar te versterken, maar ook efficiënt en
effectief de leefbaarheid en sociale cohesie op te pakken nu en in de toekomst.
Het doel is om in 2020 samen met de Samenwerkende Verenigingen Rekken te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te kunnen werken naar een nieuw bestuursmodel
(bijvoorbeeld dorpscoöperatie) voor de toekomst waarin onder andere ook rekening wordt
gehouden met het accommodatieplan en de visie van het dorp Rekken.

• Samenwerkende Verenigingen Rekken
In de Samenwerkende Verenigingen Rekken (SVR) zitten op dit moment de volgende
verenigingen: SP Rekken, Revoc, Gareo, BV Rekken, Tennisvereniging, de Molenruiters, School en
Volksfeest, Zwembad en Crescendo. De voorzitter is Henk Weijers en de verslagen worden
gemaakt door Diane Kuenen. De deelnemende verenigingen vaardigen een bestuurslid af naar de
vergadering van de SVR. Zij zorgen voor input en terugkoppeling van hetgeen wat besproken
wordt in de vergadering. In 2019 is de SVR 6 keer bij elkaar geweest en heeft onder meer de
volgende onderwerpen besproken en behandeld:
- De SVR is opgestart vanuit de Belangenvereniging en heeft samen met de Sportfederatie
Berkelland een inventarisatie gemaakt van de verenigingen zoals ze nu bestaan met een
doorkijk naar de toekomst. Hieruit kwam naar voren dat we een visie en een scenario voor de
toekomst moeten maken. Deze fase hebben is afgerond. Een aantal zaken zijn belegd bij
Aantrekkelijk Rekken waarmee gezamenlijk wordt opgetrokken en informatie en voortgang
met elkaar wordt gedeeld. Aantrekkelijk Rekken krijgt voor expertise in deze ontwikkelingen
procesbegeleiding van Peter van Heek (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen en
Leefbaarheidsalliantie Gelderland) project Aantrekkelijk Rekken maar ook de SVR
onafhankelijk te adviseren en te begeleiden.
- Tapaanbesteding, uit de enquête van 2018 kwam naar voren de tapaanbesteding aan
verandering toewas. De verenigingen waren zeer content met de samenwerking in de
tapdienst 2018 met SP Rekken en van daaruit is een format ontwikkeld waarin de caféhouders
en verenigingen een samenwerking hebben gesloten waarin een win win situatie is ontstaan
voor beide partijen.
- Bestuurlijke vernieuwing, omdat het vervullen van bestuursfuncties steeds lastiger wordt, is
er gekeken naar andere mogelijkheden waarbij minder bestuursleden nodig zijn en het
overzicht van de bestuurlijke activiteiten overzichtelijker wordt. Hierin is Peter van Heek ook
bij aangesloten en wordt er op dit moment een bestuur format bekeken in de vorm van de
een dorps coöperatie (lees ook: Toekomst Belangenvereniging Rekken).
- Andere onderwerpen die op de agenda stonden dit jaar waren AED/EHBO cursussen,
vertrouwenspersoon aanstellen voor verenigingen, vrijwilligersbank, brainstormen over
aanpassing sportzaal c.q. sporthal.
•

Stand van zaken ‘Project Aantrekkelijk Rekken’
Het afgelopen jaar hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden in Project Aantrekkelijk
Rekken. In februari 2020 is er een nieuwsbrief bezorgd bij alle inwoners van Rekken waarin
een toelichting wordt gegeven op alle lopende activiteiten. Meer informatie over de actuele
ontwikkelingen in Project Aantrekkelijk Rekken is te lezen in de nieuwsbrief van februari 2020
(https://www.info-rekken.nl/nieuws/aantrekkelijk-rekken-nieuwsbrief-februari-2020/).

• Overige zaken
- AED
Uit de informatie van de EHBO commissie is gebleken dat er meerdere AED’s in Rekken niet
operationeel waren afgelopen jaar en op non-actief stonden bij HartslagNu. Dit kwam doordat
de AED’s niet op tijd onderhoud hadden gehad. De verantwoordelijkheid en de kosten voor het
onderhoud zijn in overleg met de EHBO commissie en de Belangenvereniging voor de komende
periode gedekt. Bij de Gemeente Berkelland staat op dit moment de vraag uit hoe het
onderhoud van de AED’s voor de toekomst kan worden geregeld en welke rol de gemeente
daarin speelt. Daarnaast werd uit de informatie van de EHBO commissie duidelijk dat er op dit
moment weinig vrijwilligers in Rekken zijn die zijn aangemeld bij HartslagNu. In De
Samenwerkende Verenigingen Rekken heeft op de agenda staan om in 2020 aan de slag te gaan
met het oppakken en organiseren van reanimatiecursussen.
- Asbest trein
In juni 2019 is er een avond georganiseerd door de Gemeente Berkelland in samenwerking met
de stichting Asbest trein op deze avond zijn de mogelijkheden toegelicht voor het verkrijgen van
informatie en hulp bij de eventuele verwijdering van asbest.
- Glasvezel binnen de kern
In de zomer van 2019 heeft Glasvezel buitenaf een campagne opgezet voor het verzamelen van
aanmeldingen voor glasvezel binnen de kern. Op 18 september is er een inloopavond
georganiseerd voor inwoners waarin zij meer informatie konden krijgen over de providers en
vragen konden stellen. Eind september is bekend geworden dat er voldoende aanmeldingen
waren in de kern van Rekken om glasvezel aan te leggen.
- DKK & Verantwoordingsdebat
In april 2019 is er met de kleine kernen in Beltrum een verantwoordingsdebat georganiseerd
met de fractievoorzitters van de politieke partijen als opvolging van het politiek café in 2018.
Het debat heeft geleid tot een handvattenlijst die is gedeeld met de politieke partijen en B en
W van Gemeente Berkelland.
- Voortgang TBS kliniek Oldenkotte
In september 2019 heeft de Rijksbouwmeester namens de Rijksgebouwendienst het advies
gepresenteerd om kliniek Oldenkotte te ontwikkelen tot het ‘Huis van de Natuur’. Inwoners,
geïnteresseerden en de gemeenteraad waren hierbij aanwezig. Het Rijksvastgoedbedrijf is
eigenaar van het pand en hoopt met dit plan marktpartijen te interesseren voor voormalig
kliniek Oldenkotte. In november heeft de week van het leegstaande gebouw plaatsgevonden in
kliniek Oldenkotte. Middels een brainstorm zijn studenten van diverse hogescholen aan de slag
gegaan met de invulling van het concept ‘Huis van de natuur’.
- Marktplein
De markt op donderdagochtend in Rekken is sinds de zomer van 2019 weer op volle sterkte met
de komst van ‘Johan, uw groente en fruitspecialist’.

•

Website

Deze website is nu ruim 6 jaar en onze Facebookpagina is bijna 5 jaar online. De website wordt goed
bezocht en onze Facebookpagina krijgt steeds meer vrienden, 727 op dit moment. We willen graag
een aantal feiten en cijfers met u delen. Er zijn in 2019 totaal, via een Nederlands IP adres, 34.951
pagina’s bezocht. Dit houdt in dat er gemiddeld 95 pagina’s zijn bekeken per dag. Hiernaast zijn er
vanuit andere landen ook veel bezoekers, bijvoorbeeld via Duitsland 1227 pagina weergaven of via
Amerika, 606 paginaweergaven.
www.info-rekken.nl werd als volgt gevonden:
-

Via Google door 58,7% van de bezoekers
Via het internetadres www.info-rekken.nl door 24,4% van de bezoekers
Via Facebook door 13,2% van de bezoekers
Via een verwijzing op andere websites door 3,6% van de bezoekers

Hieronder volgt de Top 10 van de meest bezochte rubrieken op onze website:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda
Over Rekken
Praatje Plaatje
Voorzieningen
Snackbar ’t Kip (via bedrijvengids)
Verenigingen
Bedrijven
Bloemencorso en volksfeest (via agenda)
Aantrekkelijk Rekken
Contact

(1529 paginaweergaven)
(1355 paginaweergaven)
(1171 paginaweergaven)
(741 paginaweergaven)
(715 paginaweergaven)
(643 paginaweergaven)
(566 paginaweergaven)
(558 paginaweergaven)
(536 paginaweergaven)
(536 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!

