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Een toekomstvisie voor Reek 

Dorpsplan 2015 

In 2015  hebben enkele ondernemende bewoners van Reek het initiatief genomen voor het 

opstellen van een toekomstvisie voor het dorp. Het plan van de initiatiefgroep, die destijds 

bestond uit Wilma Hendriks, Jeroen van den Berg, Tonny de Louw en Guus Weitzel, hield in 

dat de inwoners van Reek met elkaar zijn gaan nadenken over de toekomst van hun dorp. 

Een intensief -maar ook inspirerend- traject volgde, met een startbijeenkomst, een avond 

speciaal voor jongeren, vier themagroepen en diverse dorpsberaden. De resultaten van al 

deze bijeenkomsten zijn vastgelegd in de publicatie Reek: goed voor mekaar! 

Toekomstvisie en actieprogramma 2015. Hierna het dorpsplan 2015 genoemd. 

 

Het actieprogramma is gericht op versterking van de leefbaarheid en identiteit van Reek. 

Kernbegrippen zijn: zelf doen, maar ook samenwerking zoeken om tot de beste resultaten 

te komen. Door uitvoering van het actieprogramma willen de inwoners Reek ontwikkelen 

als dorp met ruimte voor wonen, welzijn én ondernemen. Het onderscheidende van Reek, 

het ondernemerschap van de inwoners en de aandacht voor de jeugd(zorg), willen de 

inwoners verder versterken en als kracht gaan inzetten. Uiteraard is er ook oog voor de 

belangen van ouderen.  

Stand van zaken Dorpsplan 2015 

Na de vaststelling van het dorpsontwikkelingsplan zijn de verschillende actiepunten door 

diverse werkgroepen voortvarend opgepakt. Een aantal actiepunten zijn inmiddels 

afgerond, anderen zijn nog in uitvoering. De initiatiefgroep, inmiddels uitgegroeid tot 

Stichting Dorpsontwikkeling Reek en bestaande uit Tonny de Louw, Gonny van Boxtel, Emil 

Kolsteeg en Guus Weitzel, draagt zorg voor het initiëren, stimuleren, faciliteren en 

coördineren van alle actiepunten en werkgroepen. Ook koppelen zij de stand van zaken 

van de diverse actiepunten jaarlijks, via goed bezochte bewonersavonden, terug aan de 

inwoners.  

 

Ook op 22 oktober 2019 heeft er terugkoppeling plaatsgevonden tijdens een dorpsbrede 

avond in het Wapen van Reek. Alle inwoners waren uitgenodigd en konden aan diverse 

tafels met de verschillende werkgroepen in gesprek. Behalve terugblikken op wat er tot nu 

toe aan resultaten is behaald en het concreet bespreken van de logische vervolgstappen is 

tijdens deze avond ook ruimte gegeven aan nieuwe input en nieuwe ideeën voor de 

toekomst van het dorp en is de toekomst van Reek besproken in relatie tot de 

voorgenomen fusie tussen de gemeente Landerd en de gemeente Uden tot de nieuwe 

gemeente  Maashorst.  
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Naar een Dorpsplan 2.0!  

Stichting Dorpsontwikkeling Reek heeft het PON gevraagd het dorpsplan 2015 te updaten 

en een nieuwe toekomstvisie op te stellen: het Dorpsplan 2.0. Omdat er reeds vele concrete 

stappen zijn gezet en vele concrete resultaten zijn bereikt is besloten dat een intensief 

traject zoals bij de totstandkoming van het dorpsplan 2015 nu niet nodig is. Het 

dorpsontwikkelingsplan 2.0 is tot stand gekomen op basis van de stand van zaken die 

regelmatig is beschreven in het dorpsblad, diverse gesprekken met de Stichting 

Dorpsontwikkeling Reek, input uit de diverse werkgroepen en de nieuwe input uit de  

dorpsbrede bijeenkomst op 22 oktober 2019.  

Dorpsplan 2.0: Toekomstvisie en actieprogramma 2020 

Het dorpsplan 2.0 is een programma geworden van 13 acties die de inwoners samen met 

anderen de komende tijd ter hand willen nemen. Dat willen ze doen in samenwerking met 

de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die actief zijn in Reek en de 

gemeente. Iedereen is van harte welkom een bijdrage te leveren aan de realisatie van de 

actiepunten uit het dorpsplan 2.0. 

 

 

Reek, april 2020 
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De 13 actiepunten 
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1 Woningen voor iedereen in elke 

levensfase 

Doel 

Het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van wonen in Reek.  

Korte inleiding vorig dorpsplan 

In het dorpsplan 2015 constateerden we een mismatch tussen de vraag naar en het 

aanbod van woningen in Reek, zowel in de koop- als de huursector. Met name de starters 

en de senioren hebben behoefte aan kleinere en goedkopere woningen, welke nauwelijks 

beschikbaar zijn in Reek. Ook het aanbod van goede (sociale) huurwoningen laat te 

wensen over. Eveneens signaleerden inwoners een toenemende behoefte aan wonen op 

maat en een grotere diversiteit aan woonvormen. Om aan de behoeften te voldoen dienen 

behalve nieuwbouw ook mogelijkheden in de bestaande bouw benut te worden. Ook 

vonden inwoners het van belang dat beperkingen of onduidelijkheden in de regelgeving 

worden aangepakt.  

De actiepunten uit 2015 

Om dit alles op te pakken waren in het dorpsplan 2015 de volgende actiepunten 

opgenomen:  

 

Oprichten woonraad/wooncommissie van vrijwilligers, die zich bezighoudt met: 

1 Inwoners informeren over (aangepaste) regelgeving rond bouwen en verbouwen.  

2 Gesprek met Mooiland, Stichting Huurdersbelangen Landerd en de gemeente over 

woonwensen versus aanbod en kwaliteit huurwoningen. 

3 Inventarisatie woonbehoefte (structuur opzetten waarmee voortdurend de wensen van 

inwoners in beeld gebracht kunnen worden). 

4 Overzicht maken en bijhouden van vraag en aanbod van beschikbare woningen: huur 

en koop, met of zonder makelaar (een pagina op de dorpswebsite - zie ook actie 11). 

Wat is er al gebeurd?  

Er is een projectgroep Wonen in Reek gevormd. De projectgroep heeft een grootschalig 

woononderzoek uitgevoerd in samenwerking met studenten van de HAN. Hiervoor zijn een 

enquête en (groeps)interviews gehouden en zijn middels fotosessies aandachts-plekken in 

Reek in kaart gebracht.  
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Door de projectdragers van het Europees Project Krachtige Kernen (KRAKE), zijn de 

resultaten van het woononderzoek verwerkt in een leefbaarheidsrapport. Op basis van dit 

rapport heeft de projectgroep een uitvoeringsplan met speerpunten en een planning 

opgesteld.  

 

De projectgroep is in samenwerking met de Stichting Huurdersbelangen Landerd gestart 

met gesprekken met Mooiland, de gemeente en betrokkenen over de toewijzing en de 

kwaliteit, het aanbod en het verbeteren van de huurwoningen in Reek. 

 

Aandachtspunten nu 

Tijdens de bewonersavond komt naar voren dat er nog steeds geen geschikte woningen 

zijn voor starters en senioren in Reek. Voor starters ontbreekt het met name aan betaalbare 

woningen (huur € 500,- tot € 600,-). Behoud van jeugd is echter wel van groot belang voor 

de toekomst van het dorp.  

 

Momenteel worden door een projectontwikkelaar drie levensloopbestendige 

(senioren)woningen in Reek gebouwd. Er is een aanzienlijke discrepantie tussen de 

gewenste huurprijs (€ 500,- tot € 600,-) en de daadwerkelijke huurprijs van deze 

nieuwbouwwoningen (€ 800,- tot € 1200,-).  

 

Een groot zorgpunt van de bewoners is dat de grondprijzen in Reek te hoog zijn, zeker in 

vergelijking met Schaijk en Zeeland. In Reek zijn veel minder voorzieningen, waardoor 

inwoners vinden dat de grondprijs ook lager zou moeten zijn. Ook zien inwoners dat er 

momenteel amper bouwpercelen beschikbaar zijn waardoor nieuwe bouwprojecten nog 

lang op zich laten wachten. De vraag is dan ook: “Wat tot die tijd?”. Er zijn al enkele ideeën 

waar in Reek (nieuwe) woningen gerealiseerd kunnen worden.  



 

Het PON | REEK: GOED VOOR MEKAAR! 7 

Vervolgstappen 

Er moet voor alle Reekenaren duidelijkheid komen over het huidige inschrijvings- en 

toewijzingsbeleid van Mooiland. Reekse inwoners, die nu hard werken voor de leefbaarheid 

van Reek, moeten ook in de toekomst in Reek kunnen blijven wonen.  

 

De wens van de inwoners is om te onderzoeken of het realistisch is om als dorp een eigen 

woningcoöperatie of stichting op te richten, die zelf woningen bouwt en verhuurt en zelf 

het toewijzingsbeleid bepaalt.  

 

 
 

Ook is het van belang zo snel mogelijk nieuwe bouwlocaties te ontwikkelen voor het -op 

korte en lange termijn- bouwen van betaalbare woningen voor starters en senioren. 

Inwoners opperen om een aantal woonblokken van Mooiland-woningen af te breken en 

opnieuw op te bouwen, zodat het aanzien en de kwaliteit van de woningen verbetert en ze 

beter aansluiten bij de huidige wensen en behoeften van de inwoners van Reek.  

 

Met de komst van de sport- en spelaccommodatie, komt de grond bij de huidige 

tennisbanen en Rekelhof vrij voor woningbouw. In het plan van de gemeente voor de sport- 

en spelaccommodatie is het voorbereidende werk, namelijk het bouwrijp maken van de 

grond, al meegenomen. Voor Reek heeft het prioriteit dat hier (betaalbare) 

levensbestendige woningen komen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Daarbij is 

het van belang dat de woningen zo gebouwd worden dat zij hun karakter en dus ook de 

(huur)prijs zoveel als mogelijk behouden voor de beoogde doelgroepen in de toekomst. 

De gesprekken hierover zijn inmiddels al gestart. 
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Om het gat in het aanbod van sociale huurwoningen op te vullen, kan particuliere (ver)huur 

gestimuleerd worden. Het gaat daarbij om huurwoningen met een huurprijs tussen € 720,- 

en € 1100,-. 

 

Reek is ook trots op haar mooie monumentale panden, zoals de kloosters, het Smitshuis, 

de kerk, de witte molen en de monumentale boerderijen. Deze gebouwen moeten op een 

zinvolle manier worden gebruikt om zo het behoud van deze panden op langere termijn te 

waarborgen. Behoud van deze gezichtsbepalende panden is dan ook een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

 
 

Tot slot is meer aandacht nodig voor de omgeving rondom de sociale huurwoningen. 

Rondom sommige woningen ziet de omgeving er rommelig en onverzorgd uit en dat komt 

het imago van Reek niet ten goede. De rommel moet worden aangepakt en er is ruimte 

voor verbetering van de inrichting en het onderhoud van het openbare groen rondom de 

woningen. 
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2 Energieneutraal Reek  

Doel 

Duurzaamheid stimuleren en voorzieningen en diensten voor inwoners goedkoper en 

gemakkelijker bereikbaar maken. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

Het vorige dorpsplan richtte zich op het opstarten van een gezamenlijke inkooporganisatie 

voor diverse diensten. Denk aan het aanbrengen van verduurzamende maatregelen (bij 

zowel particuliere woningen als bij gemeenschapsgebouwen), collectieve verzekeringen, 

inbraakpreventie, gemeenschappelijk vervoer, gezamenlijke inkoop door verenigingen of 

diensten als schilder, schoorsteenveger, CV-onderhoud en dergelijke.  

 

De ambitie was om klein te starten en mogelijk uit te groeien tot een dorpscoöperatie die 

voorziet in het gezamenlijk inkopen van allerlei diensten en opwekken van duurzame 

energie.  

De actiepunten uit 2015 

1 Samenstellen werkgroep die begint met een vooronderzoek naar draagvlak en 

haalbaarheid en op zoek gaat naar quick wins en bestaande voorbeelden.  

2 Klein starten met het organiseren van gezamenlijk inhuren van diensten.  

3 Eventueel uitgroeien tot een dorpscoöperatie met gezamenlijke inkoop en opwekken 

van energie en de andere genoemde voorzieningen. 

Wat is er al gebeurd? 

Er is glasvezel aangelegd en er heeft een project spouwmuurisolatie plaatsgevonden. De 

gezamenlijke inkooporganisatie is nog niet van de grond gekomen.  

Aandachtspunten nu 

Er gaat gestart worden met een Buurkrachtinitiatief voor de gezamenlijke inkoop en aanleg 

van zonnepanelen, in navolging van soortgelijke projecten in Schaijk en Zeeland. Hiervoor 

heeft zich inmiddels een werkgroep aangemeld. Daarnaast wordt ook gedacht aan een 

postcoderoosproject. Een boer uit Reek heeft al aangegeven hiervoor zijn dak beschikbaar 

te willen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.  
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Inwoners willen dat de maatregelen verder gaan dan enkel de aanleg van zonnepanelen. Er 

moet bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor isoleren of energiebesparende maatregelen.  

 

Vervolgstappen 

De  werkgroep gaat samen met Buurkracht verduurzamende maatregelen in Reek 

oppakken. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de gemeente en omliggende dorpen.  

 

Gestart wordt met de gezamenlijke inkoop en aanleg van zonnepanelen. Dit wordt  

opgepakt in drie stappen:  

1 Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor particulieren (plaatsing panelen op eigen 

daken); 

2 Opzetten postcoderoosproject waarbij inwoners gebruik kunnen maken van 

gezamenlijk ingekochte en geplaatste zonnepanelen (bijvoorbeeld op een dak in de 

buurt zoals het dorpshuis, school, sportaccommodatie, stallen/boerderijen); 

3 Inkoop zonnepanelen voor aanleg door ondernemers. De gemeente gaat hier een 

project voor opzetten. 

 

Vervolgens zal de werkgroep ook aan de slag gaan met andere maatregelen, zoals 

energiebesparing en isolatie, om een energieneutraal Reek te realiseren.   

 

Naast deze initiatieven worden er stappen gezet om een energiecoöperatie op te richten 

voor de gehele nieuwe gemeente Maashorst.  
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3 Aantrekkelijk dorpshart  

Doel 

Realiseren van een aantrekkelijke verblijfsruimte door het verbeteren van de fysieke woon- 

en leefomgeving.  

Korte inleiding vorig dorpsplan 

Er waren op dit gebied meerdere ambities in het dorpsplan uit 2015: 

1 Het creëren van een dorpshart, bijvoorbeeld bij het Wapen van Reek. Dit moest een 

centrale plek worden in het dorp waar ruimte is voor ontmoeting en spel.  

2 Het verbeteren van de groenbeleving en het verbinden van openbare plekken zoals 

het dorpsplein en het Hertenpark. Ook was de wens om het Hertenpark toegankelijker 

en aantrekkelijker te maken en de kwaliteit van het openbare groen te verbeteren.  

3 Reek moest beter ‘aangekleed’ worden. Bijvoorbeeld door de entrees aantrekkelijker 

te maken, straatverlichting te verbeteren, zwerfvuil aan te pakken en de stoepen in de 

winter begaanbaar te houden voor de ouderen.  

4 Reek aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers, door het aanleggen van 

fiets- en wandelroutes, ook wel de ommetjes genoemd. 

De actiepunten uit 2015 

1 Realiseren van een dorpsplein met ruimte voor terras, grenzend aan het Wapen van 

Reek met een verbinding naar het Hertenpark.  

2 Opknappen Hertenpark.  

3 Herinrichten, aankleden en onderhouden van de andere groene plekken in Reek. 

4 Verbeteren inrichting van enkele straten.  

5 Nagaan waar de straatverlichting moet worden verbeterd. 

6 Opruimen zwerfvuil buitengebied. 

7 Sneeuwvrij houden van stoepen bij ouderenwoningen en het Wapen van Reek.  

8 Aantrekkelijker maken van entrees dorp.  

9 Aanleggen wandel- en fietsroutes in en buiten Reek (daarover overleg met platform 

toerisme Landerd en de gemeente starten). 

10 Oprichten werkgroep voor onderhoud groene plekken in Reek.  
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Wat is er al gebeurd? 

Er is veel gerealiseerd op het gebied van het dorpshart, de openbare ruimte en de 

ommetjes.  

 

Het opknappen en herinrichten van het Hertenpark (en schoolplein) is afgerond. 

 

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de omgeving van het Wapen van Reek en de 

huisartsenpraktijk. Parkeerplaatsen zijn verplaatst naar de zijkant van het Wapen. Hierdoor 

is aan de voorzijde van het Wapen van Reek een pleinachtig karakter ontstaan met ruimte 

voor een terras en voor het organiseren van activiteiten. Het nieuwe plein vóór het Wapen 

is aangeplant met leibomen. 
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De huisarts is nu bereikbaar vanaf de Nieuwe Heijtmorgen.  

 

De werkgroep ‘Ommetjes’ heeft 4 ommetjes gerealiseerd. De routes zijn beschreven in 

folders en op bepaalde markante plekken staan infoborden over de cultuurhistorie van de 

betreffende plek.  

Aandachtspunten nu 

Ommetjes 

De laatste afronding van de ommetjes laat nog op zich wachten. De voor het Brabantse 

Wandelnetwerk en de Reekse ommetjes noodzakelijke oversteek van de N324 is verstoord, 

doordat de bushaltes, waar de oversteek zou zijn, zonder overleg door de provincie zijn 

verplaatst. De werkgroep is hiermee bezig en zal zo spoedig mogelijk de ommetjes 

afronden.  

 

Inwoners van Reek zijn erg enthousiast over de ommetjes, er wordt veel gebruik van 

gemaakt. De wens is om het netwerk van de ommetjes nog verder uit te breiden of nieuwe 

ommetjes aan te leggen, bijvoorbeeld door een doorsteek te maken van Heijtmorgen naar 

de Hertogswetering. Ook hebben inwoners ideeën geopperd om de ommetjes nog meer te 

benutten. Dit kan bijvoorbeeld door een speurtocht of geocaching te koppelen aan de 

ommetjes, wat tevens ingezet kan worden voor kinderfeestjes. Daarnaast kan 

samenwerking met Onder Ons en de Linde worden gezocht.  

 

Trashwalking 

Er is een mooi initiatief ontstaan vanuit een Reekse wandelgroep. Gewapend met 

vuilniszakken ruimen zij tijdens hun wandeling de troep op die ze tegenkomen. Het zou 

waardevol zijn als dit navolging zou krijgen richting de Reekse bossen en het voormalige 

crossterrein. In hippe termen wordt dit ook wel trashwalking genoemd. Een variant hierop 

is plogging, waarbij tijdens het joggen afval wordt opgeraapt. 
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Hondenpoep 

Hondenpoep in het dorp zorgt voor veel ergernis bij bewoners. Mogelijke ideeën om dit aan 

te pakken zijn de handhaving door Boa’s, het aanleggen van een hondenuitlaat-terrein 

(welke regelmatig gereinigd dient te worden) of het beschikbaar stellen van zakjes voor 

uitwerpselen en het plaatsen van hondenpoepbakken. De gemeente heeft al aangegeven 

dat hondenuitlaatterreinen niet haalbaar zijn, maar wil graag meedenken om dit probleem 

adequaat aan te pakken. 

 

Speelvoorzieningen oudere jeugd 

Voor de oudere jeugd zijn er weinig speelvoorzieningen in Reek. De wens is om hierin te 

voorzien in de openbare ruimte. Een mogelijkheid is om bij de nieuwe sport- en 

spelaccommodatie speelvoorzieningen voor de oudere jeugd te realiseren, bijvoorbeeld 

een klimwand. De opmerking is wel dat deze voorziening openbaar moet zijn, dus buiten 

de eventuele hekken van de nieuwe accommodatie.  

 

Verkeerssituatie Mgr. Suijsstraat 

In de Mgr. Suijsstraat wordt de verkeerssituatie als onveilig ervaren, vooral tijdens het 

wegbrengen en ophalen van kinderen bij De Vlinder. Doordat veel taxi’s op de Kiss & Ride-

strook staan, parkeren ouders op plekken waardoor het minder overzichtelijk wordt. Als 

mogelijke oplossingen zien inwoners de inzet van meer handhaving, het stimuleren van het 

gebruikmaken van het parkeerterrein bij Achilles en het aanleggen van een zebrapad.  

 

Herinrichting Kennedyplein 

Het Kennedyplein heeft volgens de inwoners momenteel weinig uitstraling. Het zou Reek 

aantrekkelijker maken als er, zoveel mogelijk met input van omwonenden, wordt gekeken 

naar de herinrichting van het Kennedyplein.  

Vervolgstappen 

Inwoners zien nog verschillende actie- en aandachtspunten om de openbare ruimte in 

Reek aantrekkelijker te maken. Zo moeten de ommetjes afgerond worden en is de ambitie 

om nieuwe ommetjes aan te leggen en aanvullende activiteiten te ontwikkelen om de 

ommetjes beter te benutten. Het initiatief van de wandelclub verdient voortzetting en 

inwoners zien graag dat ook nieuwe activiteiten op het gebied van Trashwalking en 

Plogging worden gestimuleerd. 

 

De wens is om in de openbare ruimte speelvoorzieningen te realiseren voor de oudere 

jeugd, bijvoorbeeld door het plaatsen van een klimwand bij de nieuwe sport- en spel-

accommodaties. Verder is het van belang om de verkeerssituatie bij de Mgr. Suijsstraat te 

verbeteren, een oplossing te zoeken voor de aanpak van de hondenpoep en is aandacht 

nodig voor het verbeteren van straten en trottoirs en het strooibeleid van de gemeente. Tot 

slot is het idee om samen met omwonenden een herinrichtingsplan te maken voor het 

Kennedyplein.  
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4 Bevorderen evenementen en horeca  

Doel 

Versterken sociale samenhang en binding met het dorp van jong én oud. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

Evenementen zorgen voor binding tussen de inwoners van het dorp en betrokkenheid van 

de inwoners bij het dorp. Er worden al vele evenementen georganiseerd in Reek. Een 

belangrijke doelgroep om hierbij te betrekken zijn de jongeren. Zij zijn immers van belang 

voor de leefbaarheid van het dorp in de toekomst en voor het voortbestaan van de 

evenementen.  

 

Naast het verbeteren van de huidige evenementen waren er verschillende ideeën om 

evenementen toe te voegen, die juist voor de jongeren interessant en aantrekkelijk zijn. 

Jongeren hebben aangegeven graag betrokken te worden bij het organiseren van 

evenementen. De oudere bewoners en huidige vrijwilligers kunnen hen dit leren. Daarnaast 

is het van belang om (dorpsbrede) evenementen te blijven organiseren voor alle 

leeftijdsgroepen. Om dit alles op te pakken werd gepleit voor een overkoepelende 

werkgroep en het aanstellen van een activiteitencoördinator.  

 

Tot slot diende de horeca in Reek een boost te krijgen en was het de ambitie dat er (meer) 

aantrekkelijke horecagelegenheden zouden komen waar regelmatig wat te doen is (was in 

dorpsplan 2015 onderdeel van actiepunt: faciliteiten voor ondernemers).  

De actiepunten uit 2015 

1 Organiseren evenementen/activiteiten: 

 Dorpsbreed voor alle leeftijdsgroepen; 

 Jongeren doen iets voor ouderen en ouderen voor jongeren; 

 Dorpskroeg/ontmoetingsplek voor jongeren met activiteiten speciaal voor jongeren 

van 12 tot 18 jaar en specifieke aandacht voor 16 tot 18 jarigen; 

 Activiteiten/evenementen op het gebied van kunst en cultuur. 

2 Jongeren actief betrekken bij de organisatie van evenementen/activiteiten. 

3 Instellen werkgroep of activiteitencoördinator om evenementen te coördineren en 

stimuleren. 
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Wat is er al gebeurd? 

De jaarlijkse evenementen in Reek zijn nog steeds succesvol: Carnaval, het stREEKfeest, 

Reekse Quiz, kermis en Keelekeet. Ook voor evenementen voor de jeugd is aandacht 

geweest. Zo heeft voor de tweede maal het Wiekent15 plaatsgevonden, een gezellig en 

betekenisvol weekend voor vijftienjarigen. Door de inzet van de vrijwilligers worden deze 

evenementen tot een succes gemaakt.  

 

Verder is de horeca weer terug in Reek. Onder Ons is geopend en sinds september 2019 is 

restaurant De Linde geopend voor gasten.   

 

 

Aandachtspunten nu 

Het is van belang dat inwoners beseffen dat zij er samen voor moeten zorgen dat de horeca 

in Reek een succes wordt en blijft. 

Vervolgstappen 

Er zijn op dit moment geen specifieke nieuwe vervolgstappen voor dit thema, anders dan 

de bovenstaande actiepunten uit het dorpsplan 2015. Uiteraard dient er aandacht te 

blijven voor het organiseren van activiteiten voor elke doelgroep in Reek. Tevens is het van 

belang dat vrijwilligers zich blijven melden om evenementen te organiseren.   
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5 Gezamenlijke sport- en spelaccommodatie 

Doel 

Behoud en versterking van het verenigingsleven en verenigingsaccommodaties in Reek. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

De verenigingen in Reek staan onder druk. Enerzijds lopen subsidies terug, terwijl 

anderzijds de kosten stijgen. In het dorpsplan 2015 was dit reden om te pleiten voor meer 

samenwerking tussen verenigingen binnen en buiten Reek, bijvoorbeeld bij het beheer van 

de gebouwen of bij gezamenlijke inkopen. Ook kunnen verenigingsgebouwen meer 

multifunctioneel worden ingezet of kan er zelfs toegewerkt worden naar één centraal 

complex voor sport en spel, waarnaast het Wapen van Reek het centrum blijft voor cultuur, 

muziek en activiteiten voor ouderen.   

 

Tevens werd aandacht gevraagd om verenigingen voor iedereen toegankelijk te houden, 

ook mensen die minder bestedingsruimte hebben.  

De actiepunten uit 2015 

1 Organiseren van regelmatig overleg tussen voorzitters van de verenigingen om samen 

na te denken over: 

 Samenwerken bij activiteiten; 

 De inzet en waardering van vrijwilligers; 

 Gezamenlijke inkoop; 

 De mogelijkheden van sponsoring door ondernemers of een vrijwillige dorpsbijdrage 

voor verenigingen. 

2 Visie ontwikkelen om op lange termijn een gezamenlijk sportcomplex te realiseren. 

3 Inventariseren van subsidiepotjes. 

4 Per vereniging nadenken over: 

 Mogelijkheden om contributies betaalbaar te houden; 

 Het beheer van gebouwen/accommodaties en mogelijkheden voor gezamenlijk of 

aanvullend gebruik; 

 Samenwerking met verenigingen buiten Reek. 
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Wat is er al gebeurd? 

Het voorstel om tot een gezamenlijke sport- en spelaccommodatie van Voetbalvereniging 

Achilles, Tennisvereniging Reek en Jong Nederland te komen, is goedgekeurd door de 

gemeenteraad. De nieuwe accommodatie omvat voetbalvelden, tennisbanen, ruimte voor 

Jong Nederland en andere sport- en spelactiviteiten, een nieuwe gymzaal volgens het 

concept Beweegbox, een kantine en kleedkamers.  

 

 
 

De verenigingen hebben samen met de gemeente en adviesbureaus Draaier & Partners, 

SSNB en Dorpslab hard gewerkt aan een visie en de uitwerking van een sluitende 

investering en exploitatie. Op 22 oktober 2019 heeft het College ingestemd met de nieuwe 

sport- en spelaccommodatie in Reek en is de verwachte investering opgenomen in de 

kadernota voor 2020. Op 12 december 2019 is ook de gemeenteraad van Landerd akkoord 

gegaan met het voorstel.  

 

Verder is er een overlegorgaan ontstaan tussen de verenigingen om hun jaaragenda’s op 

elkaar af te stemmen. 

Aandachtspunten nu 

Met de nieuwe sport- en spelaccommodatie komen het gebouw van Jong Nederland 

‘Rekelhof’ en de tennisbanen vrij. Dit biedt kansen voor herontwikkeling van deze terreinen 

voor woningbouw. Hier is in het voorstel van de gemeente al rekening mee gehouden ten 

aanzien van het bouwrijp maken van de grond (zie actiepunt 1). 
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Vervolgstappen 

Het oprichten van een beheerorganisatie voor de nieuwe sport- en spelaccommodatie. En 

verder kansen benutten voor het verbreden van het sport- en spelaanbod in de nieuwe 

accommodatie, onder andere door het benutten van de mogelijkheden met de 

Beweegbox. Dit zal worden opgepakt in samenwerking met scholen, zorgorganisaties en 

andere verenigingen en clubs.  
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6 Kindvriendelijk Reek 

Doel 

Door samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, zorg 

en welzijn bereiken dat de jeugd in Reek zich optimaal kan ontwikkelen en Reek zich kan 

profileren als jeugd-zorg-dorp. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

In Reek zijn veel voorzieningen gericht op de jeugd(zorg), wat het aantrekkelijk maakt voor 

gezinnen met jonge kinderen om hier te (komen) wonen. De verschillende stichtingen en 

instellingen gericht op de jeugdzorg stonden redelijk op zichzelf en hadden betrekkelijk 

weinig afstemming tussen of samenwerking met andere voorzieningen in het dorp. In het 

dorpsplan 2015 was het de wens dat er meer samenwerking zou komen tussen scholen, 

organisaties en verenigingen binnen en buiten Reek. 

De actiepunten uit 2015 

1 Alle zorg voor de jeugd in Reek inventariseren en opnemen in een Sociale Kaart. 

2 Overleg en samenwerking organiseren tussen alle partijen die op de Sociale Kaart staan. 

3 Naschoolse opvang/activiteiten organiseren voor alle kinderen uit Reek en de opvang 

afstemmen op de behoefte. 

4 Profileren (ook bovenlokaal) van het onderwijsconcept van de Kreek’l en Reek als jeugd-

zorg-dorp. 

Wat is er al gebeurd? 

De sociale kaart is te vinden op de website www.dereek.nl. 

 

In 2018 is Kindvriendelijk Reek opgericht. Kindvriendelijk Reek richt zich voornamelijk op de 

doelgroep tot 12 jaar. Er zijn vele partijen betrokken: de peuterspeelzaal, basisscholen 

(regulier en speciaal onderwijs), gastouder(opvang), De Maashorst, Praktijk Jij en Ik, 

Praktijk Den Hoogen, de huisarts, Zorgboerderij Reek, jeugdsportcoaches, 

jeugdverenigingen, Kelekeet, gemeente Landerd, de GGD, et cetera. De betrokken partijen 

vormen samen met andere actieve jeugdzorgverleners binnen Reek een 

netwerkorganisatie, de Rode Draad geheten. 

 

  

http://www.dereek.nl/
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De projectgroep ‘kindvriendelijk Reek’ heeft twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst 

met alle partijen en er is een netwerkapp met alle contactgegevens. De projectgroep komt 

maandelijks bij elkaar. Er is een proces-verbindingsmanager aangesteld. Deze  onderhoudt 

contacten met alle partijen en signaleert vroegtijdig kansen, knelpunten en 

ontwikkelingen.  

 

Jij en Ik levert praktijkondersteuning jeugdzorg aan de huisartsenpraktijk in Reek. 

 

Met behulp van Kindvriendelijk Reek hebben de Reekse verenigingen een team van 

vertrouwenspersonen aangesteld voor de verschillende verenigingen. In principe kan daar 

elke Reekse vereniging gebruik van maken. 

  



 

Het PON | REEK: GOED VOOR MEKAAR! 22 

Aandachtspunten nu 

De Buiten Schoolse Opvang (BSO) is vertrokken uit Reek. De wens bestaat om te kijken of er 

bij de nieuwe Sport- en Spelaccommodatie een nieuwe (niet te dure) locatie kan komen 

voor de BSO. Dit kan mogelijk aangejaagd worden door een gezamenlijke inspanning van 

de (gast)ouders in Reek en hun overkoepelende organisaties.   

 

Verder benoemen inwoners nog het belang van het behoud van het ‘eigen’ basisonderwijs 

in het dorp, ook na de fusie. 

 

Vervolgstappen 

Er staan verschillende acties op de agenda, zoals buitenschoolse opvang, de verbinding 

met de nieuwe sport- en spelaccommodatie, uitbreiding van het netwerk en verbinding 

met andere zorg- en leeftijdsgroepen. 

De inhoudelijk samenwerking met buurtcoaches jeugd en senioren en de samenwerking 

met de zorgcoöperatie moet worden verstevigd. Belangrijk aandachtspunt is om de 

toekomst van de jeugdzorg in Reek, na de herindeling van de gemeente, veilig stellen. 
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7 Verbreding Zorgcoöperatie Reek  

Doel 

Samenwerking van professionals én vrijwilligers(organisaties) zodat ouderen en 

kwetsbaren in Reek de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is om mee te kunnen 

blijven doen in de samenleving. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

Er zijn vele verschillende professionele en vrijwillige organisaties en stichtingen die zich 

inzetten voor de zorg en het welzijn van zorgbehoevende en kwetsbare inwoners in Reek. 

Versnippering ligt daardoor op de loer en moet voorkomen worden. In het dorpsplan 2015 

gaven inwoners aan behoefte te hebben aan een goed overzicht van de vraag naar en het 

aanbod van zorg en een goede afstemming tussen de uit vrijwilligers bestaande 

zorgcoöperatie en de professionele zorginstellingen in Reek.  

Ook is blijvende aandacht nodig voor de inzet en werving van vrijwilligers.  

 

Verder vonden inwoners het belangrijk dat de huisarts blijft in Reek en zijn er verschillende 

ideeën voor nieuwe voorzieningen en diensten, waaronder een maatjesproject en taxi-

vervoer voor ouderen (waarvan eventueel ook jongeren gebruik moeten kunnen maken).  

De actiepunten uit 2015 

1 Inventarisatie van zorgaanbieders en –voorzieningen in Reek: opstellen van een Sociale 

Kaart. 

2 Samenwerken en afstemmen van de zorg tussen (zorg)professionals en 

vrijwilligers(organisaties). 

3 Organiseren aanspreekpunt (wijkzuster/opbouwwerker) en professionele 

ondersteuning voor de zorgcoöperatie. 

4 Vrijwilligersinzet verder ontwikkelen. 

5 Uitwerken van de suggesties voor nieuwe zorginitiatieven. 

Wat is er al gebeurd? 

Zoals ook bij het actiepunt ‘kindvriendelijk Reek’ is vermeld, is een sociale kaart gemaakt 

en geplaatst op www.dereek.nl. Er zijn jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten met alle 

betrokken zorgorganisaties. Er wordt gekeken hoe Kindvriendelijk Reek en Zorgcoöperatie 

Reek elkaar kunnen versterken.  

Zorgcoöperatie Reek wordt ook betrokken bij de plannen voor levensbestendige 

seniorenwoningen. 

http://www.dereek.nl/
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Aandachtspunten nu 

GGZ wil haar activiteiten gaan centraliseren op Huize Padua in Boekel. De inwoners vinden 

het belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden om de zorg van ‘De Boerderij’  binnen 

Reek te behouden.  

 

De vraag die in Reek speelt is hoe Kindvriendelijk Reek en de Zorgcoöperatie meer naar 

elkaar toe kunnen groeien. Een goede start is gemaakt met het initiatief ‘Jong + Oud = 

Goud’. Veelal worden de inwoners jonger dan 40 nog niet bereikt met de initiatieven van de 

zorgcoöperatie, ondanks meerdere activiteiten voor een bredere doelgroep. Bij de 

zorgcoöperatie speelt dan ook de vraag ‘Hoe komen we af van ons ‘ouderen’ imago?’.  

De komende tijd gaat de zorgcoöperatie de eigen communicatie onder de loep nemen, 

met als doel de drempel om lid te worden te verlagen voor inwoners jonger dan 65 jaar en 

zo ook jongere leden te trekken.  

 

Verder wil de zorgcoöperatie het vrijwilligerspotentieel de komende tijd nog beter inzetten, 

aangezien de coöperatie veelal draaiende wordt gehouden door de vrijwilligers.  

Vervolgstappen 

Het versterken van de samenwerking van de Zorgcoöperatie en Kindvriendelijk Reek, 

alsmede ook inwoners jonger dan 65 jaar binden aan de Zorgcoöperatie, zijn 

vervolgstappen voor de komende tijd. De Zorgcoöperatie moet af van ‘ouderen’-imago. 

Het vrijwilligerspotentieel moet zo goed mogelijk benut worden.  
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8 Een goed klimaat en podium voor 

ondernemers 

Doel 

Een goed ondernemersklimaat in Reek en een podium bieden voor ondernemers uit het 

dorp. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

In het dorpsplan 2015 bleek dat er meer ondernemers in Reek zijn dan vele inwoners 

wisten. De wens was om de ondernemers te faciliteren, bekendheid van de ondernemers 

bij de inwoners te versterken en ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij het wel en 

wee in het dorp. Ideeën daarvoor waren het organiseren van netwerkbijeenkomsten, open 

bedrijvendagen of een ondernemersbeurs. Ook de lokale ondernemersvereniging mocht 

zichtbaarder worden in het dorp.  

 

Ondernemers wilden graag een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. 

Er werd gepleit voor een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers en ZZP’ers. Ook 

het Wapen van Reek zou flexwerkplekken, vergader- en presentatiefaciliteiten kunnen 

bieden aan ondernemers. Verder verwachten ondernemers steun van de (lokale) overheid, 

bijvoorbeeld middels een ondernemersloket.  

 

Om lokale activiteiten te stimuleren, is er geopperd om een winkel met biologische en 

streekproducten te starten en te kijken of lokale ondernemers hier interesse in hebben. 

De actiepunten uit 2015 

1 Zorgen dat de Reekse ondernemers meer investeren in onderlinge kennismaking, 

uitwisseling en belangenbehartiging (structurele opzet Ondernemend Reek). 

2 Zorgen dat de Reekse ondernemers en ondernemersvereniging bekender worden bij de 

inwoners. 

3 Behoefte inventariseren voor en zo nodig realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw 

en/of flexplekken. 

4 In gesprek gaan met de (lokale) overheid over de mogelijkheden van de gewenste 

ondersteuning aan de Reekse ondernemers (structureel overleg opzetten met 

gemeente zoals MKB Schaijk/Reek). 

5 De mogelijkheden van een verkooppunt van biologische en streekproducten in Reek en 

de ideeën voor recreatieve en horecavoorzieningen nader onderzoeken. Beginnen met 

dit idee te opperen bij betrokken ondernemers in de regio, zoals De Twee Linden, 

paardenmelkerij, hertenfarm, Maashorstboeren. 
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Wat is er al gebeurd? 

Er heeft in 2016 een enquête plaatsgevonden onder alle ondernemers om te onderzoeken 

in hoeverre er daadwerkelijk behoefte bestond aan een bedrijfsverzamelgebouw en 

flexplekken in het Wapen van Reek. Dit bleek onvoldoende het geval, waardoor dit 

vooralsnog niet verder is opgepakt.  

 

Vereniging Ondernemend Reek organiseert 3 á 4 keer per jaar bijeenkomsten, bijvoorbeeld 

middels bedrijfsbezoeken. 

 

 
 

Naast de biologische groentehandel van De Twee Linden is de Boerderijwinkel ‘ ’t is Oké’ 

geopend. Deze winkel loopt zo goed dat het assortiment regelmatig wordt uitgebreid.   

Aandachtspunten nu 

Op dit moment zijn er geen nieuwe aandachtspunten.  

Vervolgstappen 

Voortzetten van de netwerkbijeenkomsten en bedrijvendagen. Met de invulling van Reek 

Zuid (zie actiepunt 9) wordt er opnieuw gekeken of er behoefte is aan één 

bedrijfsverzamelgebouw of opslaglocaties voor ondernemers en met actiepunt 13 (Het 

Wapen van Reek als hart van het dorp) welke mogelijkheden Het Wapen kan bieden voor 

ondernemers.  
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9 Bevorderen ontwikkeling terrein Reek-

Zuid 

Doel 

Terrein Reek-Zuid een betekenisvolle invulling geven, die aansluit op de behoeften van de 

Reekse gemeenschap en de ontwikkeling van het terrein bevorderen. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

In 2015 was er weinig belangstelling voor de woon-werkkavels op het bedrijventerrein 

Reek-Zuid (toen nog aangeduid met ITC-terrein). Vanwege het belang van bedrijvigheid en 

werkgelegenheid voor het dorp zijn diverse suggesties gedaan om de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein te bevorderen: kavels verpachten i.p.v. uitsluitend verkopen, versoepelen 

van de regels, zodat ook een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk was op het terrein, of 

verlaging van de grondprijs.  Door een commerciële trekker naar het terrein te halen was de 

verwachting dat de ontwikkeling kon worden versneld. 

  

 

De actiepunten uit 2015 

1 Met de gemeente om tafel over de mogelijkheden voor een ruimere of andere invulling 

van het ITC-terrein en/of verlaging van de grondprijs. 

2 Een (commerciële) trekker zoeken. 
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Wat is er al gebeurd? 

De invulling van het bedrijventerrein verloopt nog altijd moeizaam. 

Verrassend was het voornemen van Aldi om een vestiging te willen openen in Reek. De 

aanvraag werd echter afgewezen door de gemeente. Daarop is vanuit het dorp een 

actiegroep ontstaan, die zich hard heeft gemaakt voor de komst van Aldi naar Reek. Het 

nieuwe college is inmiddels voornemens om toestemming te geven voor een tijdelijke 

vestiging van Aldi bij het terrein Reek-Zuid. Als aangetoond wordt dat de vestiging van Aldi 

een succes is zal de tijdelijke vestiging worden omgezet in een definitieve vestiging op 

Reek-Zuid. De inwoners verwachten dat de komst van de Aldi ervoor zal zorgen dat het 

terrein aantrekkelijker wordt voor andere ondernemers om zich er te vestigen.  

Aandachtspunten nu 

Er wordt vanuit Schaijk, Zeeland, Grave en de Provincie bezwaar gemaakt tegen de 

tijdelijke vestiging van de Aldi bij Reek-Zuid. Actiegroep Aldi, Vereniging Ondernemend 

Reek en Stichting Dorpsontwikkeling Reek zetten zich gezamenlijk in om te voorkomen dat 

het proces onnodig en onterecht gerekt wordt. Zij vinden dat dit plan een kans verdient 

gelet op de positieve impact die dit heeft op het realiseren van een betekenisvolle invulling 

van Reek-Zuid en de leefbaarheid in Reek. 

  

Reek-Zuid wordt vaak aangeduid als “industrieterrein” en “bedrijventerrein”, terwijl het 

woonwerkkavels betreft. Hierdoor ontstaat verwarring bij aankomende, potentiële kopers. 

Zij denken al snel dat er een grote loods of bedrijfsgebouw gerealiseerd moet worden, 

terwijl ook een kantoor aan huis tot de mogelijkheden behoort. 
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Verschillende inwoners hebben geïnformeerd bij de gemeente over de mogelijkheden van 

het terrein, maar krijgen hier weinig tot geen reactie op. Het is belangrijk dat ondernemers 

die informatie aanvragen binnen afzienbare tijd een duidelijk antwoord krijgen. Daarnaast 

is het van belang dat de gemeente creatief omgaat met serieuze aanvragen voor kavels en 

niet star de “oude” regels voor het terrein blijft toepassen. Inwoners en ondernemers 

vinden dat zij meer gesprekspartner van de gemeente moeten zijn voor wat betreft de 

invulling van bedrijventerrein Reek-Zuid. 

 

Er moet volop ruimte geboden worden aan ondernemers die zich er willen vestigen. 

Daarbij moet er wel een goede balans ontstaan tussen de ondernemers die zich er al 

gevestigd hebben, het oorspronkelijke idee van woon-werken, de Aldi en aanpalende 

bedrijvigheid. Er zijn ook signalen vanuit ondernemers uit het dorp die op zoek zijn naar 

opslagruimte. Een mogelijk idee voor het terrein is om er een gezamenlijk gebouw met 

opslagruimtes en kantoren voor ondernemers uit het dorp te realiseren.  

Vervolgstappen 

Het gesprek moet worden aangaan door Vereniging Ondernemend Reek met de 

verantwoordelijke wethouder en ambtena(a)r(en) van de gemeente over hoe de 

communicatie en informatievoorziening over bedrijventerrein Reek-Zuid vanuit de 

gemeente verbeterd kan worden. Verder is het van belang om de animo en financiële 

haalbaarheid te peilen voor een gezamenlijk gebouw voor opslagruimtes en kantoren voor 

ondernemers uit het dorp en vervolgens te kijken of de realisatie hiervan haalbaar is.  

Een projectontwikkelaar heeft een voorstel voor de ontwikkeling van een aantal 

woonwerklocaties gedaan. Dit idee wordt gesteund door de gemeente en Vereniging 

Ondernemend Reek.   
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10 Versterken relatie burger-overheid 

Doel 

Een goede samenwerking tussen Reekse burgers, ondernemers, verenigingen en 

organisaties onderling en tussen het dorp en de gemeente. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

De wens van de inwoners van Reek was dat er een goede afstemming zou ontstaan tussen 

initiatieven uit Reek en het overheidsbeleid. Daarvoor was structureel overleg gewenst 

tussen dorp en gemeente, en tussen inwoners en organisaties/verenigingen binnen het 

dorp. Bij het opstellen van het dorpsplan 2015 bestond er (nog) geen dorpsraad of een 

ander centraal overlegorgaan/aanspreekpunt. Hieraan was wel behoefte.  

 

Een overlegorgaan/aanspreekpunt dient draagvlak te hebben bij inwoners, ondernemers, 

verenigingen en organisaties in het dorp én gesprekspartner te zijn en serieus genomen te 

worden door de politiek en de gemeente.  

 

Behalve een vast aanspreekpunt in het dorp hadden de inwoners ook behoefte aan één 

vast aanspreekpunt bij de gemeente. Een ambtenaar, die luistert naar de ideeën uit het 

dorp en doorverwijst of ondersteunt indien nodig. Uitgangspunt blijft dat de 

verantwoordelijkheid van (de uitvoering van) initiatieven zoveel mogelijk bij de inwoners 

zelf moet (blijven) liggen. 

De actiepunten uit 2015 

1 Organiseren van een regelmatig dorpsoverleg, thema- of infoavond. 

2 Organiseren van structureel overleg tussen inwoners en gemeente. 

3 Coördineren van (de uitvoering van) de acties uit het dorpsplan. 

4 Aanwijzen centraal aanspreekpunt (initiatiefraad/burgerraad/dorpsraad) voor zowel de 

gemeente als de inwoners. 

5 Aanwijzen contactpersoon bij de gemeente. 

Wat is er al gebeurd? 

Er zijn grote stappen gezet in de communicatie tussen de gemeente en de inwoners van 

Reek. Vanaf het dorpsplan 2015 vervult Stichting Dorpsontwikkeling Reek de rol van 

intermediair tussen de inwoners en de gemeente.  
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De stichting heeft elke 2 maanden overleg met de wethouder. Ambtenaren hebben zich -

waar nodig- aangesloten bij de werkgroepen. Tevens heeft de gemeente een ambtenaar 

voor burgerparticipatie aangesteld als contactpersoon en verbinding tussen het ambtelijk 

apparaat en de dorpsinitiatieven.  

 

Er zijn diverse werkgroepen ingesteld, die zich allen actief inzetten voor de verschillende 

actiepunten uit het dorpsplan 2015. De werkgroepen bestaan uit inwoners en 

vertegenwoordigers van diverse organisaties en verenigingen. In elke werkgroep zit ook 

een afgevaardigde vanuit de Stichting Dorpsontwikkeling Reek. Op deze manier is de 

coördinatie van de verschillende acties uit het dorpsplan gewaarborgd. Ten minste één 

keer per jaar wordt een dorpsavond georganiseerd voor alle inwoners uit het dorp, waarin 

een terugkoppeling wordt gegeven door alle werkgroepen van de stand van zaken van de 

verschillende actiepunten. 

 

Vooruitkijkend op de herindeling van Landerd en Uden hebben initiatiefgroepen en 

gebiedsplatformen uit zowel de gemeente Landerd als de gemeente Uden reeds overleg 

met elkaar om na te denken over het proces van burgerparticipatie (plannen van gemeente 

waarin burgers participeren) en overheidsparticipatie (initiatieven van burgers waarin de 

gemeente participeert). Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een blauwdruk voor de 

samenwerking tussen inwoners en de nieuwe gemeente. De stem van de inwoners dient 

namelijk ook na de herindeling gehoord te worden. Inwoners uit Reek willen graag blijven 

meedenken over en meewerken aan de toekomst en de leefbaarheid van het dorp. 

Aandachtspunten nu 

Vragen die nog spelen zijn ‘Hoe zorgen we, ook na de herindeling, samen voor de belangen 

van ons dorp?’ en ‘Welke positie moet Dorpsontwikkeling Reek straks innemen in de 

nieuwe gemeente?’. Ook vragen inwoners zich af welke invloed Reek straks heeft op het 

gemeentelijke beleid als ze onderdeel zijn van de veel grotere gemeente Maashorst. 

 

Burgerparticipatie en overheidsparticipatie 

De begrippen ‘burgerparticipatie’ en ‘overheidsparticipatie’ staan (nog) ver van de 

bewoners van Reek af. Er dient meer aandacht te worden besteed aan het verstrekken van 

informatie over deze begrippen en wat dit betekent voor (de inwoners van) Reek.  

 

De huidige afspraken met de gemeente Landerd met betrekking tot overheids- en 

burgerparticipatie zijn opgenomen in een werkstructuur. Ook in de nieuw te vormen 

gemeente moet opnieuw een werkstructuur worden afgesproken. Inwoners hebben al 

diverse aandachtspunten voor beleidsafspraken benoemd. Zo pleiten zij voor afspraken 

per kern of dorp.  
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De gemeente moet zeker niet alles willen harmoniseren, maar noodzakelijke 

basisvoorzieningen, die essentieel zijn voor de leefbaarheid en de identiteit van dat dorp, 

ondersteunen. Het is belangrijk dat elke kern zijn/haar zorgen en visie mag uitspreken. Dit 

vraagt om ruimte voor maatwerk in elk dorp of elke wijk.  

De aandachtspunten en gewenste afspraken voor Reek moeten bij het herindelings-

document gevoegd worden, dat voor goedkeuring naar de Tweede Kamer gaat.   

 

Organisatiestructuur in de toekomst 

Momenteel is er De Stichting Dorpsontwikkeling Reek waaronder diverse werkgroepen 

actief zijn. Voor de toekomst zal er een keuze gemaakt moeten worden welke organisatie- 

en communicatievorm straks het beste bij Reek past. Belangrijkste is dat er een goed 

ambassadeurschap (vanuit dorpen, verengingen) is. De afspraken en de vorm van 

discussiëren en betrekken van het dorp bij de overheid en vice versa is belangrijk. Er moet 

ruime aandacht voor jeugd- en jongerenparticipatie zijn. 

 

Vervolgstappen 

Er is een nieuwe projectgroep samengesteld om het participatiemodel, de 

communicatievorm en de toekomstvisie/strategie vanuit het perspectief van Reek binnen 

de nieuwe gemeente op te stellen. Deze projectgroep zal de huidige werkstructuur van 

burger- en overheidsparticipatie nog eens kritisch tegen het licht houden. Parallel hieraan 

zal samen met de gebiedsplatforms/initiatiefgroepen uit Uden en Landerd 

samenwerkingsafspraken opgesteld worden tussen dorpen/wijken en de nieuwe gemeente 

Maashorst. Mogelijk kan hierbij de werkstructuur tussen Reek en de gemeente Landerd als 

blauwdruk dienen.  

 

Ook blijft het van belang om de inwoners te betrekken bij het vormgeven van het 

participatiemodel en hen te informeren over de begrippen overheids- en burgerparticipatie 

en wat dit betekent voor Reek.  
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11 Communicatie en PR 

Doel 

Reek op de kaart zetten; zowel binnen als buiten het dorp.  

Korte inleiding vorig dorpsplan 

In het dorpsplan 2015 werd aandacht gevraagd voor een goede interne en externe 

communicatie. Belangrijk was in gesprek te blijven met de inwoners van Reek en hen, maar 

ook de mensen van buiten, goed te blijven informeren over de ontwikkelingen, initiatieven, 

activiteiten en het aanbod van voorzieningen in Reek. Zowel inwoners als mensen van 

buiten moeten weten wat er allemaal in Reek is, wat er gebeurt en wat er te doen is. Om dit 

te realiseren zijn verschillende ideeën voor communicatiemiddelen genoemd: een Reekse 

website met onder andere informatie over en van het dorp, een dorpskrantje en een 

informatiebord in het Wapen van Reek.  

 

Ook vonden inwoners dat bestaande (provinciale, regionale en lokale) media actiever 

betrokken en benaderd moeten worden, om te zorgen dat zij aandacht besteden aan het 

nieuws uit Reek.  

 

Een andere interessante suggestie was het instellen van een welkomstcomité dat nieuwe 

inwoners welkom heet en ze helpt wegwijs te worden in Reek.  

De actiepunten uit 2015 

1 Opzetten Reekse website, in gesprek gaan met de gemeente en provincie over 

mogelijke subsidie, inzetten van een stagiair/afstudeerder (hbo-communicatie). 

2 Inzetten sociale media voor informatie-uitwisseling en forumdiscussies. 

3 Uitbrengen dorpskrantje/nieuwsbrief. 

4 Realiseren en beheren informatieborden in Wapen van Reek en entrees van het dorp. 

5 Gericht benaderen van provinciale, regionale en lokale media met nieuws over Reek. 

6 Oprichten welkomstcomité (idee: ‘blije doos’ voor nieuwe inwoners). 

Wat is er al gebeurd? 

Er is veel geïnvesteerd in de communicatie binnen het dorp.  

 

Er is een website www.dereek.nl opgezet met alle informatie over het dorp en (de acties 

uit) het dorpsplan 2015. Daarnaast wordt gecommuniceerd via Facebook.  

 

http://www.dereek.nl/
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Sinds januari 2016 verschijnt maandelijks (11x per jaar) een glossy dorpsblad met nieuws 

over Reek, informatie, wetenswaardigheden, interviews, achtergrondartikelen en een 

activiteiten- en evenementenagenda. Het dorpsblad wordt huis-aan-huis in het dorp 

bezorgd. Alle edities zijn ook terug te lezen op de website www.dereek.nl.  

 

 
 

Medio 2017 is er een welkomcomité opgericht. Eind 2017 en in november 2019 zijn er 

vanuit hen avonden georganiseerd voor nieuwkomers in Reek. Dit is zeer enthousiast 

ontvangen.  

Aandachtspunten nu 

Wat nog onvoldoende aandacht heeft gekregen is het profileren van Reek naar de 

buitenwereld. Reek is een zeer actief en ondernemend dorp, met zeer betrokken inwoners 

die vele projecten initiëren om de leefbaarheid te behouden en versterken. Buiten het dorp 

en zeker buiten de gemeente Landerd is dit echter niet bekend.  

 

Inwoners van Reek stellen voor een korte promotiefilm van Reek te maken. In deze film 

kunnen bijvoorbeeld de volgende kwaliteiten van Reek onder de aandacht worden 

gebracht: Reek als groeidorp, actief dorp, prima vervoersverbindingen, Kindvriendelijk 

Reek, Zorgcoöperatie en andere zorginstellingen, goede voorzieningen, goed lopende en 

samenwerkende horeca en het eigen dorpsblad.  

 

De wens is om een online evenementenkalender en -platform te realiseren, eventueel in 

samenwerking met omliggende dorpen. Dit kan in combinatie met een online database 

voor vrijwilligerswerk, waarin zowel het aanbod van als de vraag naar vrijwilligerswerk in 

kan worden opgenomen. Inwoners denken dat het sowieso goed is om kennis te maken en 

samen te werken met verenigingen en organisaties uit andere omliggende dorpen (ook als 

het bijvoorbeeld om de omgevingsvisie gaat). 

http://www.dereek.nl/
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Continuïteit van PR is lastig, met name als het afhankelijk is van vrijwilligers, maar wel van 

groot belang. Geopperd wordt om een P.R. man/vrouw aan te stellen (vrijwillig of betaald) 

die alle communicatie rondom Reek oppakt en aan de buitenwereld kan laten zien wat de 

identiteit van Reek is en waar Reek goed in is. Deze persoon kan ook de website en het 

platform bijhouden.  

 

Ook binnen het dorp kan de PR nog een boost krijgen. Er is momenteel al een 

informatiebijeenkomst voor nieuwe inwoners. Dit kan versterkt worden door een infomarkt 

te organiseren waar verenigingen zich presenteren, of waar nieuwe inwoners een 

bonnenboekje krijgen om kennis te maken met verschillende verenigingen in Reek.  

 

Bij verschillende evenementen en bijeenkomsten in het dorp wordt gemerkt dat de 

jongeren lastig te bereiken zijn. Er dient voortdurend aandacht voor te blijven dat ook deze 

groep inwoners steeds betrokken wordt bij het dorp en de activiteiten en initiatieven die 

plaatsvinden.   

Vervolgstappen 

Er zijn meerdere ideeën om het dorp Reek zowel binnen als buiten het dorp beter te 

profileren, waaronder het maken van een promotiefilm van Reek en het aanstellen van een 

PR-man of –vrouw, die alle zaken rondom de communicatie coördineert en de website en 

het platform up-to-date kan houden. Ook is de wens om een online evenementenkalender 

en -platform te realiseren voor de activiteiten en evenementen in Reek. Verder is het een 

idee om een informatiemarkt van verenigingen te organiseren, waarbij de aanwezigen een 

bonnenboekje krijgen om vrijblijvend kennis te maken met verschillende verenigingen.  

 

Met het oog op de toekomst is het ook van belang om kennis te maken met en waar 

mogelijk samen te werken met verenigingen en organisaties in de omliggende dorpen.  

 

Tot slot is het van belang om continu aandacht te blijven hebben voor jongeren en hen 

voortdurend te (blijven) betrekken bij activiteiten en initiatieven en bij het dorp.  
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12 De toekomst van de kerk 

Doel 

Invulling blijven geven aan de geloofsgemeenschap in Reek én een nieuwe bestemming 

zoeken voor het kerkgebouw. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

De toekomst van de kerk in Reek was onzeker. Wellicht zou het gebouw op termijn worden 

gesloten. De inwoners van Reek waren van mening dat, indien de kerk gesloten wordt, het 

van belang is om het kapelletje te behouden voor de geloofsbeleving. Ook het kerkgebouw 

dient, als beeldbepalend element in het dorp, behouden te blijven. Het is van belang dat 

de (eventuele) nieuwe bestemming van de kerk aansluit bij de oorspronkelijke functie en 

waarde van het gebouw. Er waren al vele suggesties uit het dorp voor een nieuwe 

bestemming of invulling van het gebouw, zoals wonen, horeca of sporten. De nieuwe 

bestemming mag echter nimmer ten koste gaan van het Wapen van Reek.   

De actiepunten uit 2015 

1 Overleg starten met kerkbestuur, parochiebestuur en de gemeente. 

2 Overleg starten met de geloofsgemeenschap. 

3 Starten met een toekomstplan voor de kerk en de geloofsgemeenschap, met draagvlak 

uit de gemeenschap en onderzoek naar de haalbaarheid. 

Wat is er al gebeurd? 

Het Monumentenhuis Brabant, een deskundige organisatie, heeft vanuit het 

Parochiebestuur de opdracht gekregen een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar een 

aantal kerken binnen haar parochie, waaronder de kerk in Reek. Bij een eventueel besluit 

tot sluiting, is het belangrijk dat er reeds over mogelijkheden, ideeën of wensen voor 

herbestemming is nagedacht.  

Aandachtspunten nu 

Inwoners van Reek vinden het belangrijk dat er ruimte blijft voor de geloofsgemeenschap 

en de geloofsbeleving in het dorp. Dit kan ook op een andere plek dan in de kerk gebeuren. 

In het dorp is er draagvlak voor verschillende herbestemmingsplannen van de Kerk, 

waaronder woningen, zorg, kantoorruimtes en een museum.  

Wat een eventuele nieuwe bestemming ook is, het dorp vindt het belangrijk dat het goed is 

voor het dorp en dat het financieel gezien realistisch is.  
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Verder zien inwoners graag dat het urnenveld wordt opgefrist, in Zeeland is hiervan een 

mooi voorbeeld.  

 

Tot slot wordt benoemd dat behalve de kerk ook het kerkhof van belang is. De inwoners 

willen dat er geen graven meer worden geruimd, zodat het mooie oude karakter van het 

kerkhof behouden blijft en dat het uitnodigt tot bezoek. 

Vervolgstappen 

Aanvullend aan de actiepunten, die nog doorlopen vanuit het dorpsplan 2015, willen de 

inwoners het Urnenveld opfrissen, naar voorbeeld van Zeeland. 
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13 Het wapen van Reek als hart van het 

dorp 

Doel 

Het creëren en behouden van een centrale plek in het dorp waar jong en oud elkaar kan 

ontmoeten, zichzelf kan ontwikkelen en terecht kan voor activiteiten voor kunst, cultuur, 

muziek, ontspanning en zorg voor elkaar. Maatschappelijke en welzijnsorganisaties hebben 

een plek in het wapen van Reek. 

Korte inleiding vorig dorpsplan 

Dit actiepunt was in het dorpsplan 2015 nog niet opgenomen. 

Aandachtspunten nu 

Zeeland krijgt een nieuw, eigen dorpshuis. De gemeente Landerd heeft Schaijk en Reek 

gevraagd of zij ook hun dorpshuis in eigen hand willen nemen. Dit leidt tot allerlei vragen: 

 Wat betekent het dorpshuis voor Reek?  

 Hoe zien de inwoners de toekomst van het dorpshuis? 

 Willen de inwoners het dorpshuis in eigen hand nemen?  

 Zo ja, wat is daar dan voor nodig en wat betekent dit? 

 

Voor de inwoners van Reek is behoud van het dorpshuis van groot belang. Er is onrust 

ontstaan omdat de suggestie werd gewekt dat subsidie vanuit de gemeente mogelijk gaat 

stoppen. Dit is echter niet het geval, maar subsidie voor het dorpshuis zal ook in een 

nieuwe gemeente gewaarborgd moeten worden, om de exploitatie van het dorpshuis rond 

te houden. Daarnaast zal ook onderzocht moeten worden of het dorpshuis nog beter benut 

kan worden, wat tot een gezondere exploitatie leidt. 

 

Inwoners zien meerdere mogelijkheden voor (een nieuwe) invulling van het Wapen van 

Reek: 

 Meer activiteiten en cursussen organiseren om de exploitatie rendabeler te maken.  

 Een meer democratische organisatie creëert een grotere gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van de inwoners en verenigingen bij het 

dorpshuis kan worden vergroot door meer transparantie in beheer en exploitatie te 

geven. Daar is momenteel geen zicht op. Gezamenlijk kan dan een plan worden 

ontwikkeld wat meer en wat minder kan om te zorgen voor een financieel gezond 

toekomstperspectief.  
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 Vrijwilligers zijn en blijven hard nodig voor het Wapen. Een mogelijkheid is om het 

Wapen in beheer te geven van de verenigingen. Door betrokkenheid van de 

verschillende verenigingen, die het Wapen gebruiken, te vergroten wordt het werven 

van vrijwilligers meer een vanzelfsprekendheid. Ook is in ruil voor vrijwilligerswerk een 

beloningssysteem op de huur mogelijk.  

 Inwoners hebben wel de voorkeur uitgesproken voor één centrale beheerder, die het 

overzicht heeft en de vele vrijwilligers aanstuurt. Dit zal een persoon moeten zijn die 

veel gevoel voor de Reekse gemeenschap heeft en ook veel samenwerking zoekt met de 

sport- en spelaccommodatie en de andere horecavoorzieningen in Reek. 

  Als het gebouw in eigen beheer van het dorp wordt genomen, moet ook goed in kaart 

worden gebracht waar nog onderhoud nodig is en wat er in de toekomst aan 

investeringen te verwachten valt (waaronder het nieuwe plan van foyer en bar, 

klimaatbeheersing en energie).  Dit vraagt om een uitgewerkt onderhouds- en 

investeringsplan voor het Wapen van Reek. 

 

 

Vervolgstappen 

Er is een toekomstteam geformeerd wat onder leiding van Dorpslab het proces gaat 

begeleiden. In het toekomstteam zitten vertegenwoordigers van alle (grote) gebruikers van 

het Wapen, een aantal betrokken dorpsgenoten, stichting dorpshuizen Landerd en een 

vertegenwoordiger van de gemeente. 
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Nawoord 

Ten tijde van afronding van het dorpsplan 2.0 houdt het coronavirus de wereld in haar 

greep. Zeker in Noordoost Brabant heeft het virus flink toegeslagen. De 1,5-meter 

maatschappij is een nieuw begrip geworden. We houden afstand van elkaar en blijven 

zoveel mogelijk thuis. Dit alles heeft ook impact op de leefbaarheid in ons dorp. Welke 

impact dit is, is op dit moment nog niet te overzien. We zullen moeten afwachten welke 

nieuwe omgangsvormen ons leven gaan bepalen en hoe we ons dorp in een nieuwe 

situatie leefbaar houden, voor jong en oud, met nog altijd oog voor elkaar en ten aanzien 

van wonen, welzijn en ondernemen. We vertrouwen er echter op dat de daadkracht en 

slagvaardigheid van onze inwoners zullen helpen hier een modus in te vinden, waarbij het 

nog altijd fijn leven is in ons mooie dorp voor iedereen.  
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Over het PON 

Passie voor samen leven 
 
Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving. We 

halen meningen en voorkeuren uit de samenleving op over alles wat 

mensen bezig houdt. Bij de mensen zelf, in nauwe samenwerking met 

die mensen. Die voorkeuren en meningen onderzoeken we, analyseren 

we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve 

methodieken. Emoties verbinden we aan feiten, kennis koppelen we aan 

beleving. We leggen dwarsverbanden die op het eerste gezicht niet zo 

vanzelfsprekend zijn. En soms ontwrichten we. 

Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en 

bestuurders. Of ze nu bij een gemeente, provincie, woningcorporatie of 

zorginstelling werken. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. 

Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve 

impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen. 
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