
Bestuur IJssellandschap gaat ervoor
Op 23 maart jl. heeft het bestuur van IJssellandschap 
groen licht gegeven voor het verder voorbereiden 
van een bieding op de gemeentelijke gronden in het 
Linderveld. In de aanloop hiernaartoe hebben ook 
de partners: Sallands Erfgoed, Platform Schalkhaar, 
Plaatselijk Belang Lettele, LTO Salland aangegeven 
achter de plannen te staan. 

hard gewerkt aan de uitwerking 
en financiële onderbouwing van 
het plan. Daarnaast zijn de ideeën 
verbeeld in een bidbook. Dit 
bidbook bevat niet de letterlijke 
bieding, maar biedt een wenkend 
perspectief aan gemeente, 
inwoners, ondernemers en alle 
partijen als uitnodiging om samen te werken aan een 
mooie toekomst voor het gebied. Het bidbook is in te 
zien en te downloaden via de website 
www.heerlijkheidlinde.nl

Vooruitblik 
De gemeente Deventer heeft de gronden in het 
Linderveld inmiddels in de verkoop. Voor 1 juni moeten 
biedingen binnen zijn. Om de Heerlijkheid te kunnen 
realiseren gaat IJssellandschap voor een bieding op het 
totaal aan aangeboden kavels. 

De komende maanden staan in het teken van 
communicatie met het gebied, de omgeving en de 
Deventer politiek. Dit doen wij om mensen te informeren 
en steun voor ons initiatief te vinden. 

Als de gronden aan ons gegund worden, gaan we verder 
met het maken van een concreet plan voor Heerlijkheid 
Linde, samen met het gebied. Tot die tijd hopen we 
dat ons enthousiasme voor dit prachtige gebied en ons 
toekomstperspectief aanstekelijk werkt. Doet u mee? 

Op 23 mei as. is er een brede informatiebijeenkomst 
voor alle inwoners van de Vijfhoek, Lettele, Schalkhaar 
en Deventer en andere geïnteresseerden. U bent van 
harte welkom op deze bijeenkomst. Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie:  De Koerkamp te Lettele

NIEUWSFLITS HEERLIJKHEID LINDE APRIL 2017
Met deze nieuwsflits brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Linderveld.  

Linderveld wordt ‘Heerlijkheid Linde’
Deelnemers aan het Atelier Ruimtelijke Kwaliteit 
vonden dat er een andere naam moest komen voor 
het Linderveld. Omdat de naam voor dit gebied niet 
juist is, maar ook vanwege de negatieve lading die 
de naam heeft door het recente verleden. Toen er 
een historische kaart opdook met de termen Linde 
en Heerlijkheid, was de nieuwe naam snel gevonden: 
Heerlijkheid Linde. Een naam die uitstraalt wat we 
met het gebied voor ogen hebben: een aantrekkelijk 
landschap waarin landbouw, natuur, recreatie en 
maatschappelijke functies op ontspannen wijze 
samengaan. 

Terugblik
De afgelopen maanden is er samen met de beoogde 
ondernemers, Christian en Sanne Klein Koerkamp, 


