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Hou jij ook zo van Lettele? Denk mee
over de toekomst van ons dorp!
Draag jij Lettele ook een warm 
hart toe? Vind je het belangrijk 
dat Lettele een schoon, gezond, 
veilig, duurzaam en sociaal 
dorp blijft voor iedereen? Met 
voldoende woningen, een 
goede plek voor de school, 
passende (zorg)voorzieningen 
en fijne activiteiten? Meld je 
aan om mee te denken over het 
dorpsplan voor de toekomst. 

Samenwerken is onze kracht
Het is niet vanzelfsprekend 
dat een klein dorp als Lettele 
ook op de lange termijn voor 
iedereen een fijne plek is om te 
wonen, op te groeien, te werken 
of te recreëren. Daar moet je 
wel iets voor doen. Door de tijd 
verandert het dorp. Om Lettele 
voor iedereen een prettig leef-
baar dorp te houden, maken 
we een dorpsplan. Natuurlijk 
doet Plaatselijk Belang dat niet 
alleen. Belangstellenden uit 
het hele dorp worden uitgeno-
digd om mee te denken, want 
samenwerken is de kracht van 
Lettele. Dat hebben we al vaker 
bewezen. Dus meld je aan! Je 
hebt vast goede ideeën voor 

wat we met elkaar kunnen gaan 
aanpakken om ervoor te zorgen 
dat Lettele ook in de toekomst 
een heerlijk dorp blijft.

Wat houdt dat meedenken in? 
Plaatselijk Belang heeft een 
overzicht gemaakt van de 
thema’s die de komende tijd 
aandacht verdienen. We willen 
aan de slag met werkgroepen 
over deze onderwerpen. Zie 
pagina 23 voor een overzicht. 
De bedoeling is om in een korte 
periode van enkele weken 
gezamenlijk met andere geïn-
teresseerden plannen uit te 
werken. Ook is er afstemming 
tussen de werkgroepen, zodat 
je een goed totaalbeeld krijgt 
van het geheel. 

Waar kan ik me aanmelden?
Vanaf half maart gaan de werk-
groepen (waarschijnlijk online) 
van start. Wil je meedoen, 
meld je dan uiterlijk 1 maart 
aan voor een of meerdere werk-
groepen via pb@lettele.nl Heb 
je vragen over het dorpsplan? 
Mail of bel martin.obdeijn@
lettele.nl, (0655) 071 359. 

Prachtkans voor Lettele
Een degelijk plan voor een 
sterke toekomst is een 
prachtkans voor Lettele, mede 
omdat provincie Overijssel dit 
initiatief steunt en investeert 
in de leefbaarheid van het 
platteland. Diverse regelingen 
bieden kansen om onze leef-
omgeving samen met anderen 
te ontwerpen en er een (meer) 
duurzame invulling aan te ge-
ven. De organisatie Stimuland 
begeleidt het proces van het 
dorpsplan Lettele. 

De gemeente Deventer heeft 
plannen voor grootschalige 
zonneweides en windmolens. 
Inwoners van Lettele en 
het bestuur van Plaatselijk 
Belang zijn inmiddels in een 
participatietraject betrokken 
bij de energieplannen van de 
gemeente. Hierbij gaat het om 
de Regionale Energie- 
strategie (RES) en het vastge-
stelde Energieplan. 

Reactie op energieplannen
Omdat de gemeente nu vraagt 
te reageren op de energie-
plannen, hebben wij een brief 
gestuurd naar de gemeente. In 
de brief hebben wij de gemeen-
te gevraagd de energieplannen 
voor het buitengebied stop te 
zetten. Wij vinden een duur-
zaam en energieneutraal 
Deventer ook belangrijk, maar 
de plannen van de gemeente 
zijn eenzijdig en te omvangrijk. 
Het is de doodsteek voor de 
landbouw, ons mooie land-
schap, de leefbaarheid, econo-
mische kansen en aantrekke-
lijkheid van een groot deel van 
de gemeente. 
De bezwaren van Plaatselijk 
Belang op de gemeenteplannen 
kun je lezen op de website: 
lettele.nl/plaatselijk-belang.

Enquête 
Wij willen alle inwoners van 
Lettele, Linde en Oude Molen 
vragen om onze enquête over 
duurzame energie in te vullen. 
Met de resultaten van deze 
enquête kunnen wij een 
duidelijk signaal geven in de 
gesprekken met de gemeente.  
Voor wie de enquête nog niet 
ingevuld heeft:  die vind je 
eveneens op 
lettele.nl/plaatselijk-belangWaarom ik van Lettele hou: 

Super Lettele

Waarom ik van Lettele hou:
Kinderkookcafé

Waarom ik van Lettele hou: 
Zonnebloemactie

Energie-
plannen
gemeente


