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In de Achterhoek, aan de grens met Duitsland, ligt het dorp Rekken. 
De slogan van Rekken luidt: ‘Good veur Mekare’. En dat is geen 
woord teveel: Rekken straalt gemeenschapszin uit en zet de schou-
ders onder het toekomstbestendig maken van hun leefgemeenschap. 
In gesprek met Lotte Roos, Herman Aarnink, bestuursleden DorpsCo-
operatie Rekken, Christel te Velthuis, Dorpsverbinder Rekken en Inge 
Waarlo, Dorpscontactpersoon bij de gemeente Berkelland. 

In Rekken wonen van oudsher 
mensen met een katholieke ge-
loofsovertuiging en mensen met 
een protestantse geloofsovertui-
ging. Beide groepen zijn onge-
veer even groot. In het verleden 
hadden beide groeperingen 

hun eigen voorzieningen: kerk, 
school, verenigingen, winkels 
enz. Je ziet dat nog terug in de 

structuur van het dorp. Het dorp 
bestaat als het ware uit twee 
delen met ieder een eigen kerk. 
Aan de rand van het dorp bevin-
den zich instellingen voor jeugd-
detentie en verslavingszorg. 
Toch is er ook altijd een sterke 
band geweest tussen alle Rekke-
naren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het jaarlijkse bloemencorso, dat 
voor verbinding zorgt in het dorp 
en dat al 100 jaar gehouden 
wordt.

Tegenwoordig zijn de grenzen 
tussen katholiek en protestants 
vervaagd. Mensen wonen door 
elkaar, het geloof speelt een 
ondergeschikte rol en beide ker-
ken staan leeg. Ook is er sinds 
eind vorige eeuw nog maar één 

basisschool. Op dit moment is er 
veel animo in het dorp om sa-
men te werken aan een aantrek-
kelijk Rekken. Het gevoel over-
heerst dat inwoners graag één 
dorp willen worden, bijvoorbeeld 
door meer samen te werken in 
verenigingen en andere organi-
saties en op het gebied van ont-
moetingslocaties. De gesprek-
ken over leefbaarheid in Rekken 
spelen al een aantal jaren. Het 
dorp zit nu duidelijk in de tran-
sitiefase. Op 1 januari 2021 is de 
DorpsCoöperatie Rekken (DCR) 
opgericht. De DCR zet zich in 
voor een leefbaar Rekken,  dat 
wil zeggen een gezellig, actief, 
aantrekkelijk, leefbaar en veilig 
dorp met voldoende voorzienin-
gen voor jong en oud. 

Dorpendeal 
In 2021 is een belangrijke stap 

Rekken 
Good veur Mekare!

Rekken (Gelderland)
1.300 inwoners

Gemeente Berkelland:
44.000 inwoners 

Samenwerkingsvorm
DorpsCoöperatie Rekken

www.info-rekken.nl

‘ Vroeger was het een 
beetje tégen de gemeente, 
nu is het meer mét de 
gemeente’
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gezet door de DCR. In dat jaar 
sloot de DCR een zogenaamde 
dorpendeal af met de gemeen-
te Berkelland en de provincie 
Gelderland. De dorpendeal is 
een instrument van de provincie 
waarbij gemeenten en dorps-
kernen kunnen aanhaken. De 
dorpendeal stimuleert inwoners 

van dorpskernen om samen 
met de gemeente plannen te 
maken voor de doorontwikke-
ling van het eigen dorp. In de 
dorpendeal van Rekken zijn vier 
ambities opgenomen, nl. samen-
werken, aantrekkelijk wonen, 
ontmoeten en kennis delen met 
anderen. Voor deze ambities is 
een bedrag van ruim drie ton 
beschikbaar gesteld door pro-
vincie, gemeente en DCR. Het 
gaat voor een belangrijk deel om 
‘procesgelden’, dat wil zeggen 

geld om plannen uit te werken 
en op haalbaarheid te toetsen. 
Maar ook voor de ontwikkeling 
van een website, het inhuren van 
een Dorpsverbinder en advies 
over de organisatiestructuur van 
de DorpsCoöperatie. Daarnaast 
investeren vrijwilligers uit Rekken 
5.400 uren in de ontwikkeling 
van de plannen. De dorpendeal 
heeft een looptijd van twee jaar. 

Samenwerken 
Samenwerking tussen vereni-
gingen, werkgroepen, vrijwilli-
gers en inwoners is een belang-
rijk speerpunt in Rekken. Deze 
samenwerking is noodzakelijk 
vanwege het dreigende tekort 
aan bestuursleden en door de 
demografische veranderingen 
in het dorp. De belangrijkste 
speerpunten bij dit thema zijn: 
bestuurlijke vernieuwing, één 
aanspreekpunt, behoud van ver-
enigingen en betere samenwer-
king. De DCR dient daarbij als 
aanspreekpunt voor verenigin-
gen en werkgroepen, bijvoor-
beeld bij belangenbehartiging 
en bij de ontwikkeling, coördi-
natie en uitvoering van plannen. 
De DCR heeft een Dorpsver-
binder in dienst op parttime 
basis, die betaald wordt uit de 
dorpendeal. Zij ondersteunt de 
DCR en promoot het idee van 

samenwerken in Rekken, tussen 
verenigingen, werkgroepen en 
vrijwilligers. Zij verleent ook 
individuele hulp aan inwoners. 
In het geval van hulpvragen op 
het gebied van zorg en welzijn 
wordt ondersteuning geboden 
door het ‘Voormekaar Team’ van 
de gemeente.  

Aantrekkelijk wonen
Bestaande woningen in Rekken 
zijn over het algemeen groot en 
te duur voor starters op de wo-
ningmarkt. Vandaar het tweede 
speerpunt: aantrekkelijk wonen. 
Op dit moment wordt een plan 
uitgewerkt om de horecage-
legenheid Kerkemeijer, een 
monumentaal en karakteristiek 
pand met café, feestzaal en 
winkeltje, te veranderen in een 
locatie voor 10 à 12 betaalbare 
woningen, waarbij café en winkel 
behouden worden. Doordat de 
mogelijkheden om nieuw te bou-
wen onlangs in de gemeente zijn 
verruimd, kunnen wellicht ook 
andere bestaande accommo-
daties omgebouwd worden tot 
woningen. 

Ontmoeten
Rekken telt momenteel 17 loca-
ties met accommodaties waarin 
diverse activiteiten plaatsvinden. 
De DCR wil dit aantal terugbren-
gen naar drie. Dit zou betekenen 
dat er een MFA komt, georiën-
teerd op sport en welzijn (MFA 
‘t Asterloo), een MFA voor cultu-
rele activiteiten en ‘rouwen en 
trouwen’ (MFA Antoniuskerk) en 
een derde MFA voor toerisme, 
gastenkamers, en overnachtings-
mogelijkheden voor pelgrims die 
op weg zijn van Münster naar 
Utrecht (MFA Kerk op ’t Kip). Een 
deel van de overige accommo-
daties kan dan herbestemd wor-
den voor bijvoorbeeld (betaal-
baar) wonen. In de eerste fase 
van dit derde speerpunt wordt 
een uitgebreid haalbaarheidson-
derzoek uitgevoerd.

‘ Samen zijn als 
Rekkenaren, je 
verbonden voelen met 
het dorp, je inzetten voor 
de gemeenschap, elkaar 
ontmoeten, dat vinden 
we heel belangrijk’  
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Kennis delen en leren van  elkaar
Het vierde en laatste speerpunt 
betreft het delen van opgedane 
kennis met andere dorpen en 
gemeenten. Daarnaast wordt bij 
ieder speerpunt gemeten, hoe 
groot de impact is van de dor-
pendeal, onder andere door de 
inzet van alle vrijwilligersuren. 
Op die manier wordt het ‘lerend 
vermogen’ van de dorpen en 
gemeenten die meedoen aan de 
dorpendeal, versterkt. 

Rol gemeente 
De gemeente Berkelland heeft 
een Dorpscontactpersoon in 
dienst die de leefbaarheidvraag-
stukken uit Rekken ‘van buiten 
naar binnen in de gemeente’ 
brengt, en doorvertaalt naar col-
lega’s die op de afzonderlijke 
beleidsterreinen werken. Leef-
baarheidsvraagstukken zijn na-
melijk bijna altijd sectoroverstij-
gend. Dat betekent dat binnen 
het gemeentehuis ook minder 
sectoraal gedacht en gewerkt 
moet worden. Door deze manier 

van werken wordt de Dorpscon-
tactpersoon niet de eigenaar van 
de leefbaarheidvraagstukken 
uit de dorpen, maar zorgt zij 
ervoor dat collega’s die in een 
bepaald beleidsveld werken, het 
vraagstuk oppakken en zo nodig 
vertalen in college- en raads-
voorstellen. 

In veel Berkellandse dorpen 
wordt – samen met gemeente 
en andere partijen – gewerkt 
aan een toekomstvisie. Bij de 
een in de vorm van een breed 
dorpsplan, bij de ander meer 
gericht op een bepaald vraag-
stuk (zoals ‘toekomst accommo-
daties’ of ‘zorg en welzijn’).  Het 
werken met zo’n dorpsagenda 
helpt. De ambities en doelen 
voor de langere termijn worden 
er namelijk in aangegeven. De 
dorpsagenda is dus een soort 
van dorpsvisie. Per onderwerp 
kan vervolgens worden bespro-
ken wie de eigenaar of eige-
naren zijn van het vraagstuk, 
en worden onderwerpen uitge-

sorteerd en geprioriteerd. Ook 
wordt besproken welke partijen 
nodig zijn om een vraagstuk 
aan te pakken. Daarnaast blijft 
in Rekken de DCR het platform 
waar alle verenigingen zich 

kunnen melden, als ze ideeën 
of concrete plannen hebben om 
het dorp leefbaar en aantrekke-
lijk te houden. De DCR bewaakt 
de samenhang en ziet erop toe 
dat initiatieven elkaar verster-
ken. Op deze manier hoopt de 
DCR dat Rekken een aantrek-
kelijk dorp blijft om te wonen, 
leven en werken.

‘ Als dorpscontactpersoon van 
de gemeente ben ik ook sterk 
bezig met de verbinding 
tussen de verschillende 
beleidsvelden intern in het 
gemeentehuis’ 
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