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Een verrijking voor het dorp 

Een dorpsplein in Lettele 
Ooit was Lettele niet veel meer dan een kruispunt 

met een kerk. Inmiddels is Lettele een flink dorp. 

Nog steeds is er ‘het kruispunt’ tussen Oerdijk en 

Bathmenseweg. Maar een echt centrum, een cen-

traal plein, heeft Lettele nooit gehad. Hoe mooi zou 

het zijn als Lettele een dorpsplein zou krijgen?  

Een gesprek met Tonny Daggenvoorde.

Door: Wilma ScheperS – Tonny Daggenvoorde heeft 

een droom: een dorpsplein voor Lettele. Wie 

Tonny beter kent, zal dat niet bevreemden. Voor 

wie hem niet kent: Tonny is geboren en getogen 

Lettelenaar en voert de scepter over Bouwkundig 

Adviesbureau Daggenvoorde. Hij woont inmid-

dels in Bathmen, maar is nog volop bij ‘het Let-

telse’ betrokken en zo ontkomt hij er niet aan 

om zijn ‘bouwkundig oog’ over Lettele te laten 

dwalen. 

Sinds 23 oktober 2017 is Tonny lid van het be-

stuur van de stichting Vrienden van de Heilige 

Nicolaaskerk in Lettele. Samen met zijn collega’s 

in het bestuur ziet hij mogelijkheden om het 

idee van een dorpsplein te combineren met een 

toekomst voor de Nicolaaskerk. Ik bezoek hem 

in zijn kantoor in Deventer en vraag hem te ver-

tellen over dit plan.

Buiten de lijntjes denken

‘Vijfentwintig jaar geleden heb ik al eens met de 

gemeente om tafel gezeten om te praten over 

een dorpsplein’, vertelt Tonny. In die tijd wer-

den er plannen gemaakt voor nieuwbouw aan 

de Wichinksweg. ‘Als we nog ooit een echt plein 

voor het dorp zouden willen, moeten we er nu 

bij zijn, dacht ik toen. De gemeente wilde wel 

meedenken, het zag er goed uit, maar jammer 

genoeg is het toen uiteindelijk niet doorgegaan. 

De gedachte liet me niet los. Langzaam maar ze-

ker ging ik voor me zien hoe we een dorpsplein 

voor het front van de Nicolaaskerk zouden kun-

nen realiseren. Dat kan, maar dan moeten we wel 

buiten de lijntjes durven denken.’  

Terwijl Tonny vertelt, ontvouwt hij een schets 

van de omgeving van de kerk. Daarin heeft hij 

een plein getekend en de plaatsen aangegeven 

waar woningen gebouwd kunnen worden. Ik zie 

dat hij het plein dwars door bestaande kavel-

grenzen heeft getekend. Ik vraag om uitleg.

Iedereen kan meepraten

Voor hij uitleg geeft, wil Tonny benadrukken 

dat hij spreekt als bestuurslid van de stichting 

Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk. Hij is dan 

wel de initiator, maar het bestuur van de stich-

ting is de drijvende kracht en presenteert dit 

plan omdat het bijdraagt aan het behoud van de 

Heilige Nicolaaskerk. 

Tonny: ‘Wat hier voor ons ligt is nog geen  con-

creet voorstel, het is een idee. We presenteren 

het nu, omdat we graag willen dat iedereen er-

over mee kan praten. Het hoeft er in de toekomst 

ook niet per se zo uit te komen zien zoals ik op 

deze tekening heb aangegeven. Je kunt je ook 

een andere indeling voorstellen. Inmiddels heb 

ik al flink over de details nagedacht, maar de uit-

werking kan nog alle kanten op. Daarom wil ik 

het nu bij de hoofdlijnen houden: de twee uit-

gangspunten waaraan we willen vasthouden en 

de voorwaarden waaraan we moeten voldoen.’

Uitgangspunten

‘Het eerste uitgangspunt is dat we de Nicolaas-

kerk een prominente plek in het dorp willen 

geven. Volgens Christelijke gewoonte is het 

kerkgebouw Oost-West gericht met het pries-

terkoor in het Oosten. Daarom is de ingang 

van de kerk in onze ogen vreemd gesitueerd. 

De kerk lijkt buiten het dorp te staan. Het is 

de vraag hoe lang de kerk nog zijn functie als 

parochiekerk zal houden. Er komt een moment 

dat het gebouw afgestoten zal worden door de 

Lebuinusparochie in Deventer. De stichting wil 

graag dat het kerkgebouw dan behouden blijft 

voor het dorp en een maatschappelijke functie 

kan vervullen. Daarvoor moet het meer in het 

centrum van het dorp liggen.

Het tweede uitgangspunt is dat ik een groene 

zichtlijn wil creëren vanaf het hoogste punt 

van de enk naar de ingang van de kerk. Het 

lijkt me prachtig als je over de Oerdijk het 

dorp nadert, je de kerk in zijn geheel kunt 

zien liggen.’

De voorwaarden

‘Voor we het dorpsplein echt kunnen realise-

ren, zie ik een aantal voorwaarden. De eerste 

voorwaarde is het eigendom van de grond. Ik 

heb het plein uitgewerkt op grond van Huis 

in ’t Veld en Groot Koerkamp. We kunnen niet 

eens fantaseren over een dorpsplein als zij er 

niet over willen meedenken. Ik heb met beiden 

gesproken en ze staan redelijk positief tegen-

over het idee. Al zal een en ander natuurlijk 

wel afhangen van de concrete uitwerking.

De tweede voorwaarde is de financiering. Een 

dorpsplein kost natuurlijk geld. Ik heb bere-

kend dat het plein gerealiseerd kan worden 

uit de projectontwikkeling voor de te bouwen 

huizen. Die woonhuizen – ik denk zo’n dertig 

stuks – zijn ook nodig om van het plein een 

plein te maken. Het zou gek zijn om een kerk-

plein midden in de weilanden te maken.

Een derde voorwaarde is het akkoord van de 

gemeente en het waterschap. We hopen dat de 

gemeente bijdraagt in de vorm van voorfinan-

'In de nabije toekomst zullen we – samen  

met plaatselijk belang – gespreksavonden 

organiseren voor de bewoners van het dorp.'
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ciering. In het gesprek met de gemeente zijn in-

middels weer openingen om te praten over het 

uitbreiden van het aantal woningen in Lettele.  

De vierde en heel belangrijke voorwaarde is dat 

de bewoners van Lettele het plan ook zien als 

verrijking van het dorp. Daar hopen we natuur-

lijk op en het eerste en laatste woord daarover 

zijn vast nog niet gezegd. We zijn in gesprek 

met Plaatselijk Belang Lettele, Linde en Oude 

Molen. Samen met plaatselijk belang zullen we 

in de nabije toekomst voor de bewoners van het 

dorp gespreksavonden organiseren. Daar kun-

nen we meer op de details van het plan ingaan. 

Ik stel me voor dat mensen bij het lezen van 

dit verhaal honderd-en-een vragen hebben. Op 

zo’n avond hebben we alle tijd en ruimte om 

die te beantwoorden. En ik ben ook benieuwd 

naar de ideeën en aanvullingen van de dorpsbe-

woners. We hopen als bestuur van de stichting 

Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk van harte 

dat iedereen komt meepraten.

Wilt u meedenken over het dorpsplein?. Houd 

dan de berichten op Lettele.nl en in De Letter in 

de gaten. Daar zullen de gespreksavonden aan-

gekondigd worden.

In de kerktoren van ons kerkgebouw, 

de Heilige Nicolaaskerk in Lettele, is 

asbest geconstateerd. Dit is een feit 

waar we niet omheen kunnen.  

Het parochiebestuur van de Lebuinus- 

parochie heeft dit gegeven met het be-

stuur van de stichting Vrienden van de 

Heilige Nicolaaskerk onlangs gedeeld.  

Een geluk bij een ongeluk is dat de ver-

plichting om asbest te verwijderen uit het 

dak (voorlopig) van de baan is. Begin juni 

sneuvelde het wetsvoorstel hierover in  

de eerste kamer. 

Het ligt echter in de verwachting dat het 

probleem van het asbest in onze kerk- 

toren ooit wel verwijderd zal moeten  

worden. In de tussentijd hoeven we ons 

geen zorgen te maken over de gezondeid 

van Lettelenaren. Zolang er niet geboord 

of gezaagd wordt in het asbest, zal het 

zich niet in de omgeving verspreiden. 

We hebben nu meer tijd om samen te 

zoeken naar een oplossing die passend is. 

Bovendien is de verwacting dat er in de 

toekomst nieuwe methodes ontwikkeld 

zullen worden om asbest te verwijderen 

en dat die nieuwe methodes goedkoper 

zullen zijn dan nu het geval is.

De Stichting Vrienden van de Heilige 

Nicolaaskerk vindt dat het kerkgebouw 

beeldbepalend is voor Lettele en van 

grote betekenis is voor de parochianen en 

inwoners van Lettele. Zij voelt zich dan 

ook betrokken om het asbestprobleem 

samen met het parochiebestuur en de 

dorpsbewoners aan te pakken.

Victor Munster, Voorzitter 

Asbest in de kerktoren

Op deze tekening kunt 

u de bebouwing aan de 

Oerdijk en Bathmenseweg 

en het kerkgebouw her-

kennen. 

De Letteler Leide wordt 

verlegd, er komt een nieu-

we vijver. Rondom is er 

ruimte voor het bouwen 

van woningen.
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De stichting Vrienden  
van de Heilige  
Nicolaaskerk

Activiteiten 

Wilt u zich aanmelden bij de stichting als donateur? Vul dan (een kopie van) dit formulier in en stuur het op 

naar: stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk, t.a.v. Victor Munster, Oerdijk 186, 7434 RC Lettele

Naam: _______________________________________________________________________________________

Adres: ______________________ Pc:____________ Woonplaats: ____________________________________

E-mailadres: __________________________________________________________________________________

Meldt zich aan als donateur van de stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele,

voor een bedrag van:  0  € 20,00 /  €30,00 /  € __________ per jaar 

   0  Eenmalig een bedrag van € _________

Ondergetekende verleent machtiging aan deze stichting dit bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

Mijn IBAN-rekeningnummer is: _______________________________________________________________

Plaats: ____________________ Datum: _______________ Handtekening: ____________________________

Religieuze markt
Jaarlijks wordt door het bestuur van de Vrienden 

van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele een religi-

euze markt georganiseerd tijdens de Lettelse Ker-

mis in het eerste weekend van augustus. Op deze 

markt worden religieuze artikelen verkocht die 

door schenkers zijn ingebracht. Mensen schenken 

religieuze artikelen om een steentje bij te dragen 

aan de goede werken van de stichting. En reli- 

gieuze artikelen doe je niet bij het afval. 

Dit jaar vindt de religieuze markt plaats op 3 en 

4 augustus. Heeft u religieuze artikelen die u wilt 

schenken aan de stichting Vrienden van de Heilige 

Nicolaaskerk te Lettele? Neem dan contact op met 

Victor Munster, (06) 25 067 603.

ANBI-status
De stichting Vrienden van Heilige Nicolaaskerk 

is door de belastingdienst als Algemeen Nut  

Beogende Instellingen (ANBI) erkend en is daar-

mee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. In-

dien u een schenking doet of een legaat nalaat, 

kunt u 125 procent van het bedrag opgeven voor 

giftenaftrek.

Meer informatie kunt u vinden op: 

www.vriendenvandenicolaas.nl.

U kunt contact opnemen via:

T: (0) 625 067 603 

E: info@vriendenvandenicolaas.nl

Wilt u meehelpen bij de religieuze 

markt? Neem dann contact op met Diny 

Meijerink, T: (06) 12 644 518.

Deze foto werd gemaakt tijdens de expositie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de kerk.
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