Gemeenschap Rietmolen
Belangengroep voor Rietmolen

Stichting
Gemeenschap
Rietmolen

De Mӧlle 24
7165 CE Rietmolen
Tel. 0545-843194
gemeenschaprietmolen@hotmail.com

Jaarverslag St. Gemeenschap Rietmolen 2012
Deze verslagperiode loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.
Samenstelling St. Gemeenschap Rietmolen
Tijdens de jaarvergadering op 27 maart 2012 was Johan Rupert aftredend en herkiesbaar. Met goedkeuring
van de vergadering is hij herbenoemd voor een periode van vier jaar. Johnny Lankheet heeft tijdens de
jaarvergadering afscheid genomen van St. Gemeenschap Rietmolen. We hebben versterking gekregen van
Brenda Dwars als bestuurslid.
Hiermee bestond het bestuur deze verslagperiode uit de volgende personen:
Vincent Lansink; voorzitter (1993)
Nishanthi Pinkse; secretaris (2011)
Noëlle ter Haar; penningmeester (2004)
Johan Rupert, algemeen bestuurslid (2000)
Ludo Doove, algemeen bestuurslid (1998)
Clemens ter Braak, algemeen bestuurslid (1999)
Frans Reyrink, algemeen bestuurslid (1983)
Irene de Witte, algemeen bestuurslid (2006)
Brenda Dwars, algemeen bestuurslid (2012)
Projecten / werkzaamheden St. Gemeenschap Rietmolen
Contacten Gemeente Berkelland
Evenals vorige jaren hebben we ook deze periode contact gehad met verschillende ambtenaren van de
Gemeente Berkelland. We ervaren de samenwerking met hen als zeer prettig.
Schoolplein
Na een twee jaar hard werken door een enthousiaste groep mensen is het schoolplein af. Het is nu officieel
een openbare speelplek. Om voldoende geld bijeen te krijgen zijn er diverse fondsen aangeschreven voor
subsidies, bedrijven en verenigingen zijn benaderd voor sponsoring, er is een sponsorloop gehouden en heeft
groep mensen heeft als vrijwilliger op de zwarte cross geholpen. Bij de officiële opening op 9 december 2012

was de opkomst en belangstelling groot.
Jeugdhonk
Afgelopen jaar is er elke 3e vrijdagavond van de maand een activiteit georganiseerd voor jeugd. De oude
voetbalkantine is gebruikt als jeugdhonk. Activiteiten die georganiseerd zijn onder andere: boogschieten,
naar de bioscoop, disco avond en een spelavond. De opkomst op deze avonden waren goed. Via de poll op
de website is beslist dat de nieuwe naam JAR (Jeugd Activiteiten Rietmolen) is geworden.
Dorpsböke in combinatie met jeugdhonk
De Gemeente Berkelland heeft, ter compensatie van het wegvallen van de bibliobus, elke kleine kern een
subsidiebedrag van € 15.000,= toegezegd om, in combinatie met een aan te vragen Provinciale subsidie ter
hoogte van € 45.000,= , een kleinschalige dorpsbibliotheek op te zetten.
Daarnaast zou elke kleine kern jaarlijks een bedrag van € 5000,= krijgen om de exploitatie rond te krijgen.
Helaas heeft Rietmolen, evenals Rekken, het bedrag van de Provincie niet toegekend gekregen omdat de
subsidiepot leeg zou zijn.
Hierop heeft SGR gezegd dat ze voor het bedrag van die € 15.000,= geen kleinschalige bibliotheek willen en
kunnen opzetten. Hierop is in samenwerking met de Vereniging Voor Kleine Kernen gezocht naar
alternatieve subsidiestromen.
Deze zijn gevonden en aangevraagd. Hierdoor moest echter wel de invalshoek voor de subsidieaanvragen
meer verschuiven naar het realiseren van een jeugdhonk.
Naast een paar afwijzingen hebben we inmiddels € 16.000,-, naast de Gemeentelijke subsidie, toegekend
gekregen.
We hopen nog op een toekenning van het Oranje-fonds waardoor het einddoel een beetje in zicht komt.
Doelstelling is om voor 1 jan. 2014 het een en ander gerealiseerd te hebben
Website
In het begin van 2012 is er gestart met een werkgroep. Deze heeft een aantal keren bij elkaar gezeten om de
site te vullen. Er heeft een aantal keer een poll op de site gestaan en er is een begin gemaakt om stukken uit
de dorpskrant te digitaliseren. Versterking van de werkgroep blijkt lastig. Hierdoor heeft het even stil
gelegen. Doel is om dit weer op te pakken. Hiervoor wordt nog gezocht naar een aantal leden die handig zijn
met het vullen van de website.
300 jaar parochie rietmolen
Dit jaar bestond de parochie rietmolen 300 jaar. In het kader daarvan zijn er op drie zondagen activiteiten
georganiseerd. Onder andere een fietstocht naar Zwillbrock met een viering in de Zwillbrocker Barokkerk.
Als afsluiting heeft op de laatste zondag een plechtige mis plaatsgevonden met aansluitend een feestelijke
receptie. Verder is er op het dorpsplein een informatiebord over Rietmolen geplaatst.
Stoomvoorziening dorpsplein
St. Gemeenschap Rietmolen heeft in samenspraak met de locatieraad een aparte stroomvoorziening voor het
dorpsplein gerealiseerd. De marktkooplui dragen bij aan de financiering.

Ommetje rietmolen
Om een ommetje Rietmolen te realiseren is in samenwerking met de familie Ter Woorst en de
kavelruilcommissie een recht van overpad gevestigd op een strook grond van ongeveer 140 strekkende meter
en ca. 1,5 meter breed die het maaipad van de bornegoorsegoot verbind met die van de schipbeek.
Zo is het mogelijk om via het maaipad van de bornegoorsegoot een doorsteek te maken naar de schipbeek en
terug. Dit om zo een ommetje Rietmolen te kunnen wandelen. Deze strook word wel afgerasterd met draad
en er komt een zogenaamd klaphekje om doorfietsen te verhinderen.
Ook zal er op gewezen worden dat honden aan de lijn moeten door middel van borden.
Plannen voor het komend jaar
Verdere ontwikkeling van het dorpsböke / JAR, beheer cq onderhoud openbare speelplek en verdere
ontwikkeling website.

