Werkgroepen voor het Dorpsplan Lettele
1. Binnensport:
Een sporthal voor Lettele. Die wens leeft
al lang, maar is echt niet eenvoudig te
vervullen. Het Bestuur van KDS heeft
zich er wel in verdiept, er zijn zelfs al
tekeningen en begrotingen. Het bestuur
wil hierin graag samenwerken met het
dorp en hoopt dat het dorpsplan kan
bijdragen. Denk mee over de vragen: hoe
krijgen we dit voor elkaar, welke sporten
zou je nog kunnen bedenken en welke
functies zou een sporthal kunnen hebben
naast sport.

2. Buitensport:
Lekker buiten in beweging zijn! We
hebben een prachtig sportcomplex voor
zwemmers, voetballers, tennissers en
handballers, jeu de boules, bootcamp.
Maar kunnen we hier nog meer uit halen?
Wat hebben we daarvoor nodig? Kom in
beweging en meld je aan!
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1. MEER BETAALBARE WONINGEN

4. Nieuwe basisschool Lettele:
In Lettele wordt binnen 1 of 2 jaar een
mooie nieuwe school gebouwd. Het
schoolgebouw wordt kleiner. Dit gebouw
kan op de huidige locatie komen maar
ook ergens anders in Lettele. Samen
met het schoolbestuur en de gemeente
Deventer willen we onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. Wat vinden de kinderen en de ouders ervan? En de andere
inwoners van Lettele? Hoe gaat dit er dan
uitzien?

6. ZONNE-ENERGIE

AAN
DE
SLAG!!

2. WOONZORGCOMBINATIES

NIEUWE

BEDRIJVIGHEID
5. BREDERE FIETSPADEN
EN GOEDE VOETPADEN

3. Kulturhus:
VAN, VOOR en DOOR Lettele zo kwam het
huidige Kulturhus tot stand. Het Kulturhus wil een plek zijn voor allerlei activiteiten en bijeenkomsten en dat lukt aardig.
Inmiddels wordt het Kulturhus overdag
en ‘s avonds door heel veel Lettelse clubs
en verenigingen gebruikt en overdag ook
door verschillende organisaties en bedrijven van buiten Lettele. Maar misschien
kan er nog veel meer en zijn er ideeën in
het dorp. Kom met je ideeën, bijvoorbeeld
voor theater, exposities, workshops of
andere creatieve uitspattingen. Misschien
kunnen we het samen mogelijk maken.
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4. GROOTS FESTIVAL

Zin om ergens aan mee te helpen?
Meld je aan bij: pb@lettele.nl

5. Woningbouw:
Het lijkt erop dat de komende 10 jaar
ongeveer 150 woningen gebouwd gaan
worden in Lettele. Hoe wil Lettele hier
invulling aan geven? Woningen voor wie?
Ouderen, jongeren, starters, doorstromers, gezinnen, eenzame mensen? Aan
welk type woning is behoefte?

6. Duurzaamheid:
Veel bewoners van Lettele vinden het
belangrijk om duurzaam met zaken om te
gaan. Zoals energie maar ook voedselproductie, meer eigendommen samen delen
of zo veel mogelijk hergebruiken. Wat,
hoe en waarmee kunnen we bijdragen
aan een duurzaam Lettele?

7. Woon-zorg:
We willen graag allemaal oud worden
en het liefst in Lettele. Maar we hebben
waarschijnlijk ook wel een beetje meer
zorg nodig als we ouder worden. Hoe
gaan we dat regelen? Kunnen we een
‘Knarrenhof’ realiseren?

8. Bedrijvigheid, ondernemers en de
Dorpswinkel:
Geen dorp zonder bedrijvigheid. Door
bedrijvigheid ontstaat er meer contact.
En contact is een van de smeermiddelen
voor het dorp. Wat kunnen we doen om
meer bedrijvigheid in Lettele te krijgen?
Wat is ervoor nodig?

9. Reuring in het dorp:
Het wonen in Lettele is wel leuk, maar
de activiteiten zoals de jaarlijkse kermis,
paasvuur, carbidschieten en de revue
maken het geweldig! Wat kunnen we hier
nog meer aan toevoegen, uitbreiden of
verbeteren?

10. Fiets- en wandelpaden en openbaar
groen:
Goede fiets- en wandelpaden zijn in deze
tijd erg waardevol gebleken. Wat kunnen
we verbeteren of uitbreiden? Bermen
en openbaar groen kun je ook anders
inrichten zodat het een toevoeging wordt
voor de omgeving. Hoe willen we dit
inrichten?

11. De Kerk gaat in 2025 dicht:
Het besluit van het kerkbestuur van de
Lebuinus parochie om uiterlijk 1 januari
2025 tot kerksluiting over te gaan raakt
niet alleen de geloofsgemeenschap van
Lettele maar het dorp in zijn geheel.
We willen graag het kerkgebouw en
bijbehorende pastorie behouden voor
Lettele. Wat zijn de mogelijkheden? En
hoe kunnen we dit realiseren?

NUMMER 4 • FEBRUARI 2021 •

• 23

