
      

 

         
 
         

Deventer, 31-01-2021 
 
 
College van Burgemeester en Wethouders, 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 46 RvO, omtrent voorgenomen sluiting van Nicolaaskerk in Lettele en 
Schalkhaar 
 
In diverse kranten en nieuwsberichten heeft ons het bericht bereikt dat de Heilige Lebuinus Parochie 
voornemens is om binnen onze gemeente 2 van haar drie parochiegebouwen af te stoten en de 
Broederenparochie als parochiekerk aan te wijzen. 
Een besluit die het parochiebestuur in al haar wijsheid heeft moeten nemen, maar die ongetwijfeld vele 
kerkgangers betreuren. Een besluit ook met mogelijk praktische gevolgen voor zowel de transitie richting 
de Broederenkerk, als ook voor de dorpen waarvan de kerken binnen afzienbare tijd hun deuren zullen 
sluiten. En hoewel de gemeente niet gaat over de besluiten van het parochiebestuur heeft zij wel te 
maken met de mogelijke gevolgen van deze besluiten. 
 
De fractie van CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang hebben hierover de volgende vragen: 
 

1. Is het college door het parochiebestuur op de hoogte gesteld van de voorgenomen wijzigingen?  
2. En zo ja, welk overleg heeft er plaats gevonden omtrent de praktische invulling van deze 

wijzigingen? 
 

Met betrekking tot het aanwijzen van de Broederenkerk als parochiekerk hebben wij de volgende 
vragen: 
 

3. In de visie van het parochiebestuur wordt vermeldt dat zij per 1 april a.s. afspraken willen 
vastleggen over gratis parkeren in de directe omgeving van de Broederenkerk. Is het college van 
deze voorgenomen afspraken op de hoogte? Hierbij denken wij zowel aan de zondagsdienst, 
maar ook aan de uitvaartdiensten.  

4. Over hoeveel gratis parkeerplekken ten behoeve van het eucharistiecentrum is er 
gesproken/gaat het gesprek? 

5. Welke mogelijkheden ziet het college bij het oplossen van dit parkeerknelpunt?  
 
 
 
 



      

 

Met betrekking tot het afstoten van de beide Nicolaaskerken hebben wij de volgende vragen: 
 

6. Deelt het college met ons de mening dat beide kerkgebouwen een centrale positie innemen in 
de dorpen? Welke mogelijke risico’s ziet zij in dit licht voor de sociale cohesie van de dorpen bij 
een eventuele herbestemming? 

7. Is het college al in gesprek met het bestuur omtrent het mogelijke herbestemmingstraject bij 
beide locaties? 

8. Op welke manier is het college voornemens om in het faciliteren van de gesprekken van de 
mogelijke verplaatsing van de school in Lettele dit herbestemmingsvraagstuk van het 
kerkgebouw nadrukkelijk mee te wegen in het besluit, dan wel het parochiebestuur uit te 
nodigen om hierin mee te denken? 

9. Op welke manier is het college voornemens om ook in Schalkhaar een faciliterende rol te spelen 
in dit mogelijk op handen zijnde herbestemmingsplan, ten einde de centrale rol die de kerk de 
begraafplaats en het parkeerterrein) momenteel speelt in dit dorp, te waarborgen voor de 
toekomst?  

 
 


