
 

 
UITNODIGING 

Basisschool Lettele nodigt inwoners uit 
om mee te denken over de toekomst 

digitaal overleg op woensdag 2 juni 2021 om 19.30 uur 
 

 
Moet basisschool Sancta Maria op dezelfde plaats herbouwd worden óf is een andere locatie in Lettele 
meer geschikt? En waarom? Dat zijn de vragen die het bestuur van ‘Mijn Plein’, waaronder ook de 
basisschool in Lettele valt, wil voorleggen aan inwoners van het dorp.  
Bart de Grunt: “Het gaat om de toekomst van de kinderen van Lettele, daarom vinden wij het van belang 
dat inwoners en (toekomstige) ouders hun ideeën kunnen inbrengen. Het doel is ophalen van suggesties 
en voor- en nadelen voor de locatie. Nu er onder begeleiding van Stimuland gewerkt wordt aan de 
actualisatie van het dorpsplan Lettele, is het een goed moment om inwoners ook te betrekken bij de 
nieuwbouwplannen van de school. Dit zouden we het liefst persoonlijk doen, maar door de COVID-
maatregelen is dat helaas niet mogelijk.  
Daarom houden we op woensdag 2 juni 2021 om 19.30 uur een digitale sessie waarbij we het e.e.a. toe 
zullen lichten en er ook ruimte is voor vragen.  
Vervolgens zet Stimuland een enquête uit die door iedere geïnteresseerde ingevuld kan worden. Wij 
streven ernaar om (mede op basis van de input van inwoners) uiterlijk eind juni een helder beeld te 
hebben van de meest geschikte locatie voor de basisschool.  
Gemeente Deventer vindt het belangrijk dat er goede voorzieningen blijven in Lettele. Wij zijn blij met het 
budget dat de gemeente voornemens is te investeren in de nieuwbouw van de basisschool. Het huidige 
schoolgebouw voldoet niet aan de moderne eisen. Het gebouw heeft een capaciteit voor 8 groepen (circa 
200 leerlingen), terwijl het aantal in de komende 15 jaar schommelt rond de 100 leerlingen. Met 
vervangende nieuwbouw zal de school teruggaan naar een acceptabel aantal m2.  
We zullen als schoolbestuur samen met het gemeentebestuur bepalen wat de beste locatie is voor de 
basisschool, daarin nemen we de uitkomsten van de enquête mee. In feite zijn daar drie opties voor: 
herbouw op de huidige plek, herbouw in aansluiting op De Spil of herbouw ergens op een andere locatie 
in Lettele. Daarover horen wij graag de mening van inwoners van Lettele.” 
 
 

Agendapunten digitaal overleg met inwoners op 2 juni 2021: 

• Toelichting van participatietraject binnen proces dorpsplan Lettele (Heidi Mensink, Stimuland) 

• Aanleiding participatie van inwoners en wat is bepalend bij de locatiekeuze?  
(Bart de Grunt, bestuurder Sancta Maria) 

• Filosofie van de school en kansen van het participatietraject  
(Karin van Beurden, directie Sancta Maria) 

• Mogelijkheid tot stellen van vragen door deelnemers (er vindt geen discussie plaats) 

• Werkwijze enquête toelichten en aangeven welke stappen er volgen (Heidi Mensink, Stimuland) 

Aanmelding via: info@stimuland.nl. U ontvangt dan ruim voor het overleg een link voor deelname. 
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