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Waarom een 
Dorpsvisie?

Deze Dorpsvisie gaat over 

Lettele, Linde en Oude Molen  

(in het vervolg samengevat  

als “Lettele”).  

Lettelenaren zijn samen  

aan de slag gegaan met  

de toekomst van ons dorp.  

We hebben een nieuwe 

Dorpsvisie gemaakt. Dat is 

belangrijk om een aantal 

redenen:

•	 Lettele en de wereld om ons heen 
veranderen. Lettele is een fijn dorp, 
maar hoe houden we dat zo? Hoe willen 
we wonen, leven, werken, opgroeien, 
oud worden in Lettele en omgeving?  

•	 In 2012 heeft de gemeente een 
Dorpsvisie Lettele opgesteld. Aan 
veel thema’s in de Dorpsvisie uit 2012 
is gewerkt en er zijn veel resultaten 
geboekt. Voor een groot deel is de 
oude Dorpsvisie uitgevoerd. En er 
zijn nieuwe ontwikkelingen (in de 
landbouw, ict, bevolkingssamenstelling, 
burgerparticipatie, etc.): wat betekent 
dit voor de toekomst van ons dorp?  
Alle reden om samen te verkennen  
waar we in Lettele naar toe willen en 
waar we samen aan willen werken. 

•	 De gemeente Deventer gaat een 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
opstellen. Hierin wordt aangegeven 
welke ontwikkelingen voor stad, dorp 
en landelijk gebied wenselijk zijn. Voor 
Lettele is het ook belangrijk dat we 
weten waar we naar toe willen. 

Met deze Dorpsvisie komen we als  
Lettele tot een gezamenlijk beeld van  
de gewenste toekomst.
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Hoe is de Dorpsvisie  
tot stand gekomen?

De Dorpsvisie is samen met iedereen die 
mee wilde werken gemaakt. Plaatselijk 
Belang Lettele, Linde, Oude Molen heeft 
het initiatief genomen voor deze Dorps- 
visie. We benutten kracht in het dorp, 
door samen te werken en bestaande 
netwerken in te zetten. De doelgroep is 
dus het gehele dorp (kern en omgeving). 
We werken samen met inwoners, onder-
nemers, verenigingen, gemeente, etc.

Op verschillende momenten zijn alle 
Lettelenaren uitgenodigd om mee te 
doen en denken. Samen hebben zij 
de volgende stappen gezet voor deze 
Dorpsvisie:

•	 Tijdens de Karmse van 2018 zijn 
mensen gevraagd om een paar vragen 
te beantwoorden. Wat is sterk aan 
Lettele, zijn er zwakke punten en welke 
kansen of bedreigingen zie je? Maar 
liefst 70 mensen hebben mee gewerkt. 
Dit gaf inzicht in de belangrijkste 
thema’s voor Lettele.  

•	 Op 30 oktober 2018 waren alle 
Lettelenaren uitgenodigd om samen de 
belangrijkste thema’s die uit de eerdere 
enquête kwamen te bespreken en uit 
te werken. Dit heeft veel mooie ideeën 
opgeleverd van 31 dorpsgenoten. 

•	 Op 27 november 2018 waren alle 
Lettelenaren weer uitgenodigd om de 
ideeën verder uit te werken: wat willen 
we, wat is het beoogde resultaat, wat is 
de eerste stap en wie gaat dat doen?

Wat kunnen we  
met de Dorpsvisie?

Met deze Dorpsvisie komen we als Lettele 
zoals gezegd tot een gezamenlijk beeld 
van de toekomst. En het is een handvat 
voor concrete activiteiten die bijdragen 
aan een leefbaar Lettele voor nu en in de 
toekomst. De Dorpsvisie is een lijst van 
wensen en ideeën vanuit het dorp, die 
ook uit te voeren zijn.

Duidelijk dat we dit in Lettele allemaal 
niet alleen kunnen. En het is ook niet  
zeker dat het allemaal lukt. We hebben  
partijen zoals de gemeente en onder- 
nemers, externe adviseurs, maatschap-
pelijke organisaties nodig. De Dorpsvisie 
is een aanbod aan partijen om de ideeën 
samen te realiseren.

Wat is de rol van Plaatselijk Belang? 
Hierover hebben vele mensen ons 
geadviseerd. De belangrijkste rollen 
zijn signaleren, netwerken, verbinden/
mensen met elkaar in contact brengen, 
belangen van Lettele behartigen en het 
initiatief nemen voor een Dorpsvisie.  
Dat wil zeggen dat we veel doen, maar 
niet alles. Het opstarten en uitvoeren  
van activiteiten doen we graag met zijn  
allen in Lettele.
 



Totale bevolking:

1697

Bevolkingssamenstelling:

Bedrijfsvestigingen en Instellingen:

221

Arbeidsplaatsen:

683

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden:

€44.300

Ouderen

17,3 %

Jongeren

23,5% Beroepsbevolking

59,2%

KERNCIJFERS
Lettele, Linde, Oude Molen
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Bron: Gemeente Deventer

Kerncijfers 
Lettele, Linde, Oude Molen

Arbeidsplaatsen

Totale bevolking

Bevolkingssamenstelling

Bedrijfsvestigingen en instellingen

Gemiddeld besteedbaar inkomen 
per huishouden
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Lettele 
in beeld

Lettelenaren hebben in een  
enquête aangegeven wat de sterke  
en zwakke punten zijn van ons dorp  
(zie onderstaand plaatje, hoe groter  
het woord is weergegeven, hoe  
vaker het is genoemd). 

De saamhorigheid in Lettele staat 
bovenaan: we horen bij elkaar en doen 
veel samen. Andere sterke punten: 
veel vrijwilligers, veel activiteiten en 
verenigingen, veel voorzieningen, en 
een mooi groen dorp, dichtbij de stad. 
Zwakke punten zijn het onderhoud en 
netheid omgeving, te weinig woningen 
voor starters en voor ouderen en onveilig 
verkeer. Belangrijkste kans: meer betaal- 
bare woningen, ook voor specifieke 
doelgroepen. En volgens Lettelenaren 
zijn dit de belangrijkste bedreigingen: 
sluiten voorzieningen (zoals school, kerk, 
winkels) en leegloop door te weinig 
woningen voor de jeugd.

Wij denken en hopen dat de ideeën in 
deze Dorpsvisie gebruik maken van de 
sterke punten en kansen van Lettele. En 
met de ideeën in deze Dorpsvisie willen 
we Lettele op de genoemde punten 
minder zwak maken.

 
 

Het dorp Lettele ligt qua  
grootte tussen Okkenbroek  
en Schalkhaar/Diepenveen in.  
Ons dorp heeft een basisschool, 
een kerk, een Kulturhus, sport-
voorzieningen, bibliotheek, 
meerdere winkels, openlucht 
zwembad en horeca.
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WAT 

WILLEN
WE    

DOEN?      

1.  Uitbreiding woningaanbod
Meer woningen voor starters/jongeren, ouderen, 

alleenstaanden en kwetsbare groepen
Woonwerkgroep samenstellen

2. Woonzorgcombinaties
Mensen met een beperking/zorgbehoefte (oud en jong) 

kunnen (langer) in Lettele blijven wonen
Behoefte peilen van Lettelenaren

3. Bedrijvigheid stimuleren en aantrekken
Makerslab: technische werkplaats voor 

ondernemers en jong en oud talent
Gesprek met de Ondernemersvereniging Lettele (OVL)

j g
Gesprek met de Ondernemersvereniging Lettele

4. Groots festival
 Lettele op de kaart zetten 

door een groots festival te organiseren

6. Energietransitie
Het verkennen van de 

beste duurzame opties voor Lettele

goede toegankelijke voetpaden

 Uitbreiding woningaanbod
• Meer woningen voor starters/jongeren,  
 ouderen, alleenstaanden en kwetsbare groepen 
• Woonwerkgroep samenstellen

 Woonzorgcombinaties
• Mensen met een beperking/zorgbehoefte (oud en jong)  
 kunnen (langer) in Lettele blijven wonen 
• Behoefte peilen van Lettelenaren

  Bedrijvigheid stimuleren en aantrekken
• Makerslab: technische werkplaats voor ondernemers  
 en jong en oud talent 
• Gesprek met de Ondernemersvereniging Lettele (OVL)

  Bredere fietspaden en goede voetpaden
• Tweebaans fietspaden en  
 goede toegankelijke voetpaden   Groots festival

• Lettele op de kaart zetten door een groots  
 festival te organiseren

  Energietransitie
• Het verkennen van de beste  
 duurzame opties voor Lettele
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De projecten waarmee Lettele aan de slag gaat ziet u in de onderstaande tekening:

Op de volgende pagina’s vindt u een uitwerking per project.
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 Uitbreiding woningaanbod

Wat willen we?
We willen meer betaalbare woningen 
voor Lettelenaren. Geleidelijke groei 
(in plaats van groter project door 
projectontwikkelaar) betekent dat 
goed kan worden ingespeeld op 
waar in Lettele behoefte aan is. Er is 
waarschijnlijk behoefte aan woningen 
voor jongeren die het huis uit willen en 
voor mensen die door bv. scheidingen 
een woning zoeken alsmede voor 
ouderen met een zorgvraag. Een aantal 
combinatie woningen waar ouderen 
op de begane grond wonen en een 
appartement voor jongeren erboven zou 
wenselijk kunnen zijn. Het is belangrijk 
de behoefte aan woningen scherp te 
hebben: hebben jongeren bijvoorbeeld 
behoefte aan starterswoningen of 
aan een gezinswoning waar ze langer 
kunnen blijven wonen? Onderscheid 
tussen dorp en buitengebied is van 
belang, want in het buitengebied is 
recent al meer mogelijk qua verbreding 
van het woonaanbod (Rood voor Rood, 
Vrijkomende agrarische bebouwing, 
splitsing van karakteristieke panden etc.). 

Wat is het beoogde resultaat?
Meer woningen voor starters/jongeren, 
ouderen, alleenstaanden en kwetsbare 
groepen. Het voordeel van meer betaal- 
bare woningen is dat ouderen hierdoor 
minder afhankelijk worden van buiten- 
staanders, dat jeugd/jongeren behouden 
blijven en dat er wordt gezorgd voor 
diversiteit.

Wat is de eerste stap?
De eerste stap is een woonwerkgroep 
samenstellen en dan een enquête 
opstellen om de lange termijn woon-
behoefte helder te krijgen. Ook ter  
onderbouwing van de toekomstige 
plannen. Dit geeft inzicht in het draag-
vlak voor plannen. Eventueel naast 
enquête nog andere mogelijkheden 
bedenken om woonbehoefte te peilen.  

Wie gaan dit doen?
De werkgroep zou kunnen bestaan  
uit een groep Lettelenaren, waaronder 
Plaatselijk Belang die in contact treden  
met de gemeente, woningbouw- 
coöperaties, studenten planologie,  
bouwexperts, grondeigenaren en we 
zullen in contact moeten treden met 
andere dorpen om af te stemmen hoe  
zij een en ander hebben gerealiseerd.
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Woonzorgcombinaties

Wat is het beoogde resultaat?
Mensen met een beperking/zorgbehoefte 
(oud en jong) kunnen (langer) in Lettele  
blijven wonen. En het bevordert gemeen-
schapszin en vermindert eenzaamheid.

Wat is de eerste stap?
Stap 1 is een onderzoek naar wat mensen 
willen: aan welke combinatie van wonen 
en zorg is behoefte bij jongeren, ouderen, 
kwetsbare groepen? En waar is draagvlak 
voor? We vragen mensen naar hun 
behoefte en doen literatuuronderzoek. 
Daarna gaan we vormen van woonzorg-
combinaties onderzoeken: welke vormen 
zijn er, wat zijn kansen en risico’s?

Welke personen of organisaties 
willen we betrekken?
Een werkgroep van Lettelaneren neemt 
de eerste stap (het onderzoek) en betrekt 
gemeente, provincie, zorgorganisaties.

Wat willen we?
We willen dat mensen niet uit Lettele 
hoeven te verhuizen als men behoefte 
heeft aan meer zorg. Het is nu mogelijk 
zorg te ontvangen in Lettele, maar 
soms is deze zorg niet toereikend. We 
willen wonen en zorg combineren: 
woonzorgcombinaties. Het zou mooi 
zijn als verschillende mensen op een 
plek bij elkaar wonen en elkaar kunnen 
helpen. We richten ons op verschillende 
doelgroepen (iedereen die zorg of 
begeleiding nodig heeft, jong, oud, 
kwetsbare groepen). Het vertrekpunt is 
wat mensen nodig hebben om in Lettele 
te kunnen blijven wonen (wonen, zorg, 
begeleid wonen, beschut wonen).
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Bedrijvigheid  
stimuleren en aantrekken

Wat willen we?
We willen bedrijvigheid stimuleren en 
aantrekken. De ideeën worden nog 
uitgewerkt. Een optie is de oprichting 
van een Makerslab te verkennen. Een 
Makerslab is een technische werkplaats 
voor ondernemers en jong en oud talent. 
Wij willen dit richten op de praktijk 
(middelbaar onderwijs).

Wat is het resultaat?
Als de verkenning van het Makerslab 
succesvol is, wordt bedrijvigheid 
gestimuleerd. En Lettelenaren worden 
in de gelegenheid gesteld hun creatieve 
ideeën om te zetten in producten en/of 
diensten.

Wat is de eerste stap?
De eerste stap is inventariseren wat we 
willen: wat is er, wat willen we er bij 
hebben en wie betrekken we? Daarna 
maken we het idee aantrekkelijk, maken 
we het idee wereldkundig (website).

Welke personen of organisaties 
willen we betrekken?
Het Makerslab maken we met iedereen. 
Voordat we ideeën uitwerken, verkennen 
we in een gesprek met de Ondernemers-
vereniging Lettele (OVL) het gezamenlijke 
belang. De gemeente wordt betrokken 
en de Kamer van Koophandel vragen we 
advies. 

Groots festival

Wat willen we?
We willen Lettele op de kaart zetten 
door een groots, meerdaags festival te 
organiseren. De opzet voor het festival 
wordt nog uitgewerkt. Hieronder alvast 
een aantal concrete ideeën.  
De organisatie ligt bij een clubje vast-
beraden enthousiaste Lettelenaren en 
de uitvoering ligt grotendeels bij de 
diverse buurten in Lettele. Waar mogelijk 
sluit het aan bij bestaande initiatieven 
zoals de kunstfietsroute. Spotify meets 
Youtube. Op locaties wordt muziek, 
ondersteund met unieke visuele beelden 
gepresenteerd. Muziek verandert op de 
locaties. Authentieke gerechten worden 
gepresenteerd door verenigingen 
en buurtbewoners. We willen elkaar 
versterken.

Wat is het beoogde resultaat?
Een jaarlijks festival dat bruist van kunst, 
muziek, beeldende kunst en lekker eten 
en dat mensen van buiten trekt. Bovenal 
is het aantrekkelijk voor alle Lettelenaren 
van jong tot oud. Een festival dat Lettele 
van een verrassende kant laat zien op 
diverse locaties waar iedereen aan mee 
kan doen. Lettele laat zien dat jong en 
oud elkaar versterken.

Wat is de eerste stap?
Bijeenbrengen van een groep 
enthousiaste Lettelenaren die de 
organisatie op zich wil nemen en  
ideeën verzamelen. 
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Welke personen of organisaties 
willen we betrekken?
Het organisatiecomité van Lettelenaren, 
aangevuld met een betrokken gemeente 
en provincie, maar ook lokale onder-
nemers en externe organisaties. Inhuur 
hardware. Geen foodtrucks van buiten 
Lettele. Inhuur van muziek en video, 
professionele IT omgeving en App. 
Mogelijke partners: MarketingOost, 
Saxion, Gastvrij Overijssel, Fraizle, Google 
Art, De Fundatie, IT bedrijven, etc.

Bredere fietspaden en 
goede voetpaden

Wat willen we?
We willen zorgen voor goede, bredere 
fietspaden en goede toegankelijke 
voetpaden. De ideeën hiervoor worden 
verkend. Mogelijke maatregelen: 
suggestiestroken op de wegen in het 
dorp aanbrengen, de toegangsdrempels 
veranderen in minder lawaaiïge 
snelheidsremmers en eenheid in de 
bebording voor fietspaden.

Wat is het beoogde resultaat?
Hierdoor wordt de verkeerssituatie voor 
fietsers en voetgangers veiliger, met 
name voor de schoolgaande jeugd en 
ouderen. Zowel binnen als buiten het 
dorp worden wandelpaden en fietspaden 
veiliger.

Wat is de eerste stap?
Het voorstel dient verder uitgewerkt te 
worden met een taakgroep en vervolgens 
contact leggen met de gemeente over 
onze wensen. Zorgen voor draagvlak 
onder Lettelenaren is een taak voor deze 
groep.

Welke personen of organisaties 
willen we betrekken?
Taakgroep van Lettelenaren, 
wijkambtenaar, wijkagent.

V E R V O L G  
Groots festival
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Energietransitie 

Wat willen we?
Ook Lettele moet duurzamer worden.  
Het liefst zonder overlast. De ideeën 
moeten nog worden uitgewerkt. 

Wat is het resultaat?
Een duurzamer Lettele. Mogelijk voor-
beeld: een zonne-energie cooperatie  
die Lettele kan voorzien van energie, 
zonder de omgeving aan te tasten. En 
met betrokkenheid van inwoners van 
Lettele.

Wat is de eerste stap?
Het verkennen van de beste duurzame 
opties, het draagvlak onder Lettelenaren 
en de mogelijkheden door informatie 
in te winnen bij reeds gerealiseerde 
plannen. Gevolgd door het inventariseren 
van mogelijke locaties en subsidie gelden. 
Uiteraard is het belangrijk om te onder- 
zoeken welke vorm de voorkeur heeft 
in Lettele en draagvlak te creëren in 
het dorp. Tot slot is het van belang een 
mogelijke investeerder te vinden.

Welke personen of organisaties 
willen we betrekken?
Er is een groep betrokken vrijwilligers 
nodig, mogelijk in combinatie met 
eigenaren van daken en/of grond. 
 

Aanvullende ideeën

Aanvullend op deze thema’s kwamen 
meer ideeën naar voren. Onze dorps-
genoten hadden tijdens de genoemde 
avonden niet voldoende tijd om deze 
thema’s uit te werken. Maar ze zijn wel 
genoemd en kunnen erg belangrijk zijn 
voor de toekomst van ons dorp. Hierbij 
kunt u denken aan:
•	 De sporthal van Kulturhus de Spil 

uitbreiden
•	 Glasvezel in de kern
•	 Voorkomen sluiten voorzieningen  

zoals school, BSO, kerk, café, winkels
•	 Markt met lokale producten, groente/

fruit
•	 Andere inrichting: bomen weg 

langs Bathmenseweg, zandbult bij 
binnenkomst dorp weg, schoolzone 
aangeven, etc.

•	 Onderhoud en netheid omgeving: 
onkruid, onderhoud, hondenpoep/
uitlaatplek, minder rommelig, wegdek, 
aangezicht bebouwing, schone 
verkeersborden

•	 Verkeersveiligheid, minder hard rijden, 
minder geluidhinder

•	 Zorgen voor genoeg vrijwilligers
•	 Spin in het web van alle 

zorgvoorzieningen, zorgcoördinator
•	 Dorpsgids waar je alles kan vinden en 

een app om elkaar te bereiken
•	 Dorpse karakter behouden:  

nabij stad, in het groen

We nodigen iedereen uit mee 
te werken aan deze thema’s! 
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Hoe gaan
we verder?
Met deze Dorpsvisie komen we als 
Lettele zoals gezegd tot een gezamenlijk 
beeld van de toekomst. De Dorpsvisie 
is een lijst van wensen en ideeën 
vanuit het dorp, die ook uit te voeren 
zijn. Met de genoemde ideeën gaan 
(groepen) Lettelenaren samen aan de 
slag. Natuurlijk gaat het om het echt 
uitvoeren van de ideeën. Maar door 
de groepen Lettelenaren worden eerst 
vragen beantwoord zoals: Wat is de 
onderbouwing van de genoemde ideeën 

en wat is de behoefte bij dorpsgenoten? 
Wat is het beste idee en waarom? Kunnen  
we dit idee echt uitvoeren? Wat is daar-
voor nodig en welke partijen willen we 
betrekken? Welke stappen gaan we eerst 
zetten? Als er redenen zijn om een idee 
niet uit te voeren (geen draagvlak, niet 
uit te voeren), dan hoeft dat ook niet erg 
te zijn.

Voor het beantwoorden van deze vragen 
is in deze Dorpsvisie een eerste stap 
gezet. Wij wensen iedereen veel succes en 
plezier bij het uitwerken en uitvoeren van 
de ideeën.


