
Lettele digitaal 
 

Lettele Digitaal is een initiatief van een groep vrijwilligers in Lettele. Vanaf het 
begin was ons duidelijk wat we wilden bereiken: 
Lettele op het web krijgen door samenwerking met en deelname van zoveel 

mogelijk  verenigingen en ondernemers in Lettele.  
 

Door het voor alle  ondernemers, verenigingen, vriendengroepen, personen etc. 
mogelijk te maken een eigen website te maken en te onderhouden werd dit idee 
voor velen interessant. Zeker ook omdat het tegen minimale kosten kan! 

 
 

 
Hoe dit allemaal kan dat leggen we graag uit. We hebben het kort beschreven. 
Via info@lettele.nl kunt u ons altijd vragen stellen.  

 
 

De start 
In 2001 bestond er binnen de gemeente Deventer (waar Lettele sinds 1999 toe 

behoort), de mogelijkheid om internet corners te plaatsen verspreid over de 
gemeente. Op initiatief van Café Spikker is er een schriftelijke aanvraag voor een 
internet corner in Lettele ingediend. Deze bevindt zich nu in het café. 

 
Een geldprijs voor de initiatiefnemers van de internetcorner heeft geleid tot het 

idee om de domeinnaam lettele.nl aan te kopen. Als Lettele ook digitaal 
bereikbaar zou kunnen zijn, net als vele andere dorpen in de omgeving, dan kan 
dat leiden tot meer bekendheid. Dat kan het dorp ten goede komen.  

Met dit idee is een groep van 3 en later 5 en nog later 6 vrijwilligers aan de slag 
gegaan. Vanaf het eerste moment zijn we een werkgroep geworden die blijft 

functioneren als drijvende kracht achter de website. 
 
Doelstelling 

Wij hebben ons als doel gesteld dat alleen een website van en voor Lettele van 
de grond kan komen als er zoveel mogelijk verenigingen, ondernemers, groepen, 

etc. deelnemen. 
Op die manier kan Lettele digitaal bereikbaar worden voor iedereen. 
 

Belangrijk nevendoelstelling voor ons is ook dat bewoners betrokken worden bij 
het gebruik van internet. Ook als iemand geen eigen computer heeft kan er toch 

gebruik gemaakt worden van internet via de Internetcorner in het dorp. 
 
Samenwerking 

Samenwerking van allerlei partijen was dus de insteek. Maar het plaatselijk 
belang en de ondernemersvereniging zijn als eersten benaderd om mee te 

werken. 
Het Plaatselijk Belang (PB) en de Ondernemersvereniging Lettele (OVL) hebben 
de koppen bij elkaar gestoken. Zij zijn de verenigingen die zich verantwoordelijk 

stellen voor  (de totstandkoming en) het behoud van de website en hebben een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

 
Via een werkgroep van vrijwilligers worden de benodigde werkzaamheden 
verricht. Beide verenigingen (OVL en PB) vaardigen een bestuurslid af naar de 
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werkgroep. De werkgroep legt verantwoording af aan het PB. Via de OVL heeft 

het PB  de naam www.lettele.nl gekocht. 
 

 
 
Werkwijze 

We zijn in 2001 als werkgroep van 3 personen begonnen. De werkgroep bestaat 
nu uit 6 leden. Drie leden hebben een meer technische taak en de andere drie 

een ondersteunende taak. 
In eerste instantie hebben we informatie voor financiering verzameld, partijen bij 
elkaar gebracht en ons idee op papier gezet. Op basis van dat idee hebben we 

geld aangevraagd bij verschillende partijen. Met dat geld (€ 3.000,-) is het 
volgende in gang gezet: 

- aankoop domeinnaam (begin 2003) 
- een informatie avond in het dorp (september 2003) 
- ontwerp en ontwikkelen van de site (juni-september 2003) 

- projectplan schrijven voor aanschaf apparatuur 
- opstellen huishoudelijk reglement 

 
Het projectidee is uitgewerkt en we zijn er op uitgekomen dat via dit project alle 

geïnteresseerden in Lettele een eigen website kunnen maken. Ook kan men naar 
een reeds bestaande website doorlinken. 
Daarnaast krijgt men vanuit de werkgroep begeleiding bij de totstandkoming en 

het onderhoud van de website. De technische mensen uit de werkgroep 
verzorgen tevens de agenda en de nieuwsrubriek op de site. 

 
Naar aanleiding van de voorlichtingsavond die gehouden is, hebben vele 
verenigingen en ondernemers zich aangemeld voor deelname. Het minimum 

aantal van 15 is gehaald. 
 

Financiering 
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door subsidies. Van DevEnter digitaal, de 
Wijkaanpak en de Rabobank Salland Zuid ontvingen wij bijdragen.  

Van deze partijen ontvingen we tot en met oktober 2003 bijna € 3.000,-. We 
hopen van DevEnter digitaal in 2003 nog een bijdrage te ontvangen voor de 

aanschaf van apparatuur. 
 
 

Logo DevEnter Digitaal 
Reeds in april 2002 was duidelijk dat er vanuit de gemeente subsidie 

mogelijkheden zouden zijn. Deventer was geselecteerd voor een landelijk 
project, waaraan een flinke pot met geld vast zit, maar ook véél regels!  
Maar het project DevEnter Digitaal heeft ons zo langzamerhand wel dichter bij 

ons doel gebracht. Met deze middelen is de website ontwikkeld en wordt 
apparatuur aangekocht. 

 
Vanaf 1 januari 2004 betalen de deelnemers jaarlijks een vast bedrag voor deelname. 
Daarmee kan de website in stand gehouden worden. 
 
 

http://www.lettele.nl/

