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In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het masterplan Orvelte. Ook 
staat in de lijst van toezeggingen dat wij de samenwerkingsovereenkomst ter kennisneming 
naar de raad sturen, daar gaan we ook op in. 
 
Orvelte 
Het dorp Orvelte is als levendig monumentendorp één van de mooiste dorpen in Drenthe. 
Het esdorp dat sinds 1967 de status van beschermd dorpsgezicht heeft, trekt jaarlijks meer 
dan 200.000 bezoekers. Karakteristiek, en daarmee ook de kracht van Orvelte, is dat het een 
dorp is waar wonen, werken, ondernemen en recreëren samen gaan. In Orvelte zijn we in 
2016 gestart om samen met het dorp Orvelte een toekomstvisie op te stellen.  
Dit heeft erin geresulteerd dat u als raad op 25 april 2019 het masterplan Orvelte heeft 
vastgesteld inclusief een uitvoeringsagenda en investeringskalender. 
 
Masterplan Orvelte 
Het masterplan Orvelte geeft richting aan waar Orvelte de komende jaren naar toe wil. Het 
masterplan bestaat uit een missie en een visie en een overkoepelend thema. Dat 
overkoepelende thema is erfgoedwaarden beleven. 
Het masterplan Orvelte is redelijk praktisch opgesteld vanuit de samenleving. Er staan een 
heel aantal acties in, waar het dorp de komende periode mee aan de slag kan, met als 
uitgangspunt het thema erfgoedwaarden beleven, de missie en de visie en de gerealiseerde 
onderzoeken. 
 
 
 
 



Om uitvoering te geven aan de acties uit het masterplan is gekozen voor een werkvorm, 
waar de verantwoordelijkheid grotendeels bij het dorp ligt. In samenspraak met het dorp 
worden acties opgepakt. 
 
Afgelopen periode hebben we met elkaar de volgende resultaten bereikt: 

- Het realiseren van een speeltuin 
- Het aanleggen van een voetpad langs de Wiet 
- Het aanpassen van bebording in en om het dorp, inclusief de bewegwijzering rondom 

het dorp 
- Het vernieuwen van de bestrating in het grootste gedeelte van het dorp 
- Het plaatsen van markeringen bij de entrees van Orvelte 
- Het regelen van het gebruik van weilandjes en boomgaarden in het dorp (voor 

bijvoorbeeld schapen) 
- Veilige fietsroute van Orvelte naar Westerbork 
- Het oprichten van een vereniging voor de culturele instellingen: Vereniging 

Maandegoed 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal werkgroepen, die zich bezighouden met de voorbereiding 
van de volgende acties: 

- Het verhaal van Orvelte 
- Marketing strategie 
- De ontsluiting van de parkeerplaatsen in Orvelte 
- Het verfraaien van de toegangen in Orvelte 
- De verlichting in en om het dorp 
- Het fietspad en fietsbrug langs het Oranjekanaal en de passeerhavens richting 

Orvelterveld 
- Het opstellen van de ambitie en identiteit van Orvelte in een aanvullend rapport  

 
Al deze acties worden grotendeels opgepakt door vrijwilligers uit het dorp (inwoners,  
ondernemers en culturele instellingen) met ondersteuning van de gemeente, Het Drentse 
Landschap en/of andere organisaties. Op deze manier werken is anders dan we gewend zijn. 
De regie ligt niet bij de gemeente, maar bij het dorp. Dit betekent dat het tempo van de 
voorbereiding door het dorp bepaald wordt. 
 
Dorpscoöperatie en de samenwerkingsovereenkomst 
Eén van de acties uit het masterplan is het oprichten van een coöperatie, waarin de 
ondernemers, inwoners en culturele instellingen vertegenwoordigd zijn. Deze coöperatie 
zorgt voor slagkracht en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen Orvelte. 
De projectgroep Orvelte is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor het 
oprichten van deze coöperatie. Een goede basis (ondernemersplan) is daarvoor een vereiste, 
zodat de coöperatie ook in de toekomst bestaansrecht heeft (en financieel gezond wordt). 
 
 
 
 
 



De dorpscoöperatie is echt van het dorp. De gemeente maakt geen onderdeel uit van de 
coöperatie. Wel is het plan om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de 
coöperatie en de gemeente, waarin een aantal afspraken worden vastgelegd. 
Deze overeenkomst volgt, zodra er meer duidelijkheid is over de coöperatie. Naast een 
overeenkomst tussen gemeente en de coöperatie, wordt ook een overeenkomst afgesloten 
tussen Het Drentse Landschap en de coöperatie. 
Zodra de samenwerkingsovereenkomst is gesloten, sturen we deze ter kennisneming naar 
de gemeenteraad.  
De projectgroep Orvelte zorgt voor het overzicht van de uitvoering van de acties uit het 
masterplan. Zodra de coöperatie is opgericht en een dorpscoördinator is aangesteld, wordt 
dit bij de coöperatie gelegd. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilda Teijema, beleidsmedewerker, te 
bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via telefoonnummer (0593) 53 96 76 of via het 
mailadres h.teijema@middendrenthe.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, 
 
de secretaris,    de burgemeester. 


