
Tijdspad Masterplan 
 
September 2015 
Op initiatief van het dorp en na bemiddeling van burgemeester Ton Baas zitten de Stichting Orvelte 
Poort, de Ondernemersvereniging Promotie Orvelte, Het Drents Landschap en de VABO met elkaar 
aan tafel. In zowel onderlinge gesprekken als in overleg met het college en de ambtenaren van de 
Gemeente Midden Drenthe wordt gewerkt aan het bouwen van een goede onderlinge 
verstandhouding. 
 
Oktober 2016 
In het Orvelte Overleg - alle partijen uit Orvelte met het voltallige college - wordt op 24 oktober 2016 
de aftrap gegeven om in samenspraak met alle partijen in Orvelte toekomstplannen voor Orvelte te 
ontwikkelen. Opzet daarbij is dat de plannen niet van het bureau of de tekentafel van de gemeente 
Midden Drenthe komen maar door het dorp Orvelte zelf worden geformuleerd. 
 
Januari 2017 
1e Dorpsbijeenkomst Masterplan Orvelte 2025. 
Ongeveer 70 deelnemers leveren in 7 brainstormgroepen hun ideeën over de toekomst van Orvelte 
aan de hand van een aantal thema’s. De ideeën worden in vier thema’s verder uitgewerkt. 
 
1. Dagelijkse levensbehoefte 
2. Recreatie & toerisme en ondernemerschap 
3. (Be-)leefomgeving 
4. Welzijn 

 
Tijdens deze avond hebben de eerste bewoners zich aangemeld om deel te nemen aan een 
themagroep. 
 
Maart 2017 
Themabijeenkomst Masterplan Orvelte 2025 
Alle leden van de themagroepen, gemeente en Het Drentse Landschap - in totaal 25 mensen - 
vormen gezamenlijk het netwerk dat nu en in de toekomst vaker ingeschakeld zal worden om 
belangrijke beslissingen in het kader van het Masterplan Orvelte 2025 voor te bereiden. 
Op deze avond zijn de flap-overvellen van de dorpsavond met in totaal 35 onderwerpen gebundeld 
tot 19 onderwerpen waarvan de acties en het gewenste eindresultaat zijn vastgelegd. 
Ook is het volgende afgesproken: 
 

- er wordt onderzocht hoe de toerist naar Orvelte kijkt; 
- in en om het dorp wordt een verkeerstelling gehouden; 
- er wordt een aanzet gegeven om een motor overleg te starten met alle partners in het dorp: 

Het Drents Landschap, de stichting Orvelter Poort en natuurlijk ook de VABO en OPO. 
 
April 2017 
Het Orvelte Motor overleg gaat van start. 
Door de contractwijziging tussen Stichting Het Drentse Landschap en de Stichting Orvelte Poort komt 
het Orvelte Motor Overleg (OMO) versnelt tot stand. Op de dorpsavond in januari 2017 en daarna in 
de themagroepen is nadrukkelijk de wens naar voren gekomen om de samenwerking tussen 
bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten het dorp te verbeteren. Met als doel: een 
prettig leefklimaat en meer begrip voor elkaar in Orvelte. Van af dit moment komt een deel van de 
parkeeropbrengsten ten goede aan de sfeer, levendigheid en de inrichting van Orvelte. 
De samenwerking biedt ook mogelijkheden om andere financieringsbronnen aan te boren. Besluiten 



over de besteding van deze middelen aan bijvoorbeeld evenementen of dorpsactiviteiten worden 
voortaan genomen binnen het OMO. 
Deze samenwerking is bekrachtigd door het tekenen van een gezamenlijke intentieverklaring. 
 
Mei 2017 
2e Dorpsbijeenkomst: Themagroepen aan het woord . 
De vier themagroepen presenteren in de vorm van een markt de voortgang van hun werk. Heel veel 
ideeën, opmerkingen en meningen uit de eerste dorpsavond zijn gebundeld en verder uitgewerkt. 
Hier kon door middel van formulieren op worden gereageerd. Van deze mogelijkheid is veel gebruikt 
gemaakt. Daarnaast werd natuurlijk in een informele sfeer over Orvelte gepraat. Een goede manier 
om van veel mensen ideeën dan wel aanvullingen te krijgen. 
 
Ook is een missie en visie voorgelegd. Deze is als volgt: 
 
Missie: 
Orvelte is het meest authentieke Drentse esdorp, waar erfgoed wordt behouden, waar bewoners fijn 
kunnen wonen, waar ondernemers goed kunnen ondernemen en waar toeristen, jong en oud, 
kunnen leren en genieten. 
Visie: 
In Orvelte worden erfgoedwaarden behouden en waar mogelijk versterkt, maar tegelijkertijd staat 
Orvelte niet stil en beweegt het met de tijd mee. Hierdoor blijft Orvelte uniek en onderscheidend, en 
aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en toeristen. 
 
Omdat het Masterplan Orvelte 2025 tot doel heeft verder vooruit te kijken, stelt de werkgroep voor 
een tweetal onderzoeken en een adviesvraag aan specialisten voor te leggen, namelijk: 
 

- Onderzoek "Wat wil de toerist” en 
- Onderzoek "Hoe zien we de erfgoed waarden in de toekomst en welke ruimte is er voor de 

ontwikkeling van Orvelte, waarbij wonen, ondernemen en recreëren samengaan” 
- Advies vraag "Wat is de beste oplossing m.b.t. de verkeersproblematiek”. 

 
November 2017 
16 november 2017 
Themabijeenkomst: Terugkoppeling onderzoeken en themagroepen 
Afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar het merk Orvelte, het erfgoed in Orvelte en is er ook 
gekeken naar het onderwerp Verkeer. De bureaus die deze onderzoeken hebben uitgevoerd, geven 
deze avond een presentatie over de 3 onderwerpen. Ook de themagroepen hebben verder gewerkt 
aan de verschillende onderwerpen. Zij praten ons bij over de stand van zaken. 
 
21 november 2017 
Themabijeenkomst: Opmars naar het masterplan Orvelte 2025 
We hebben ondertussen al heel wat informatie: de opbrengsten uit de dorpsbijeenkomsten (verder 
uitgewerkt door de thema-groepen) en de 3 onderzoeken. 
Deze avond gaan we met een gespreksleider aan de slag om met alle informatie die we hebben 
wensbeelden te formuleren. 
Aan het eind van de avond liggen er concrete ideeën / afspraken die bruikbaar zijn voor het 
masterplan 2025 en op de 3e dorpsavond worden voorgelegd aan alle inwoners van het dorp. 
 
Januari 2018 
3e Dorpsbijeenkomst.  
Beleef en behoud authentiek Orvelte, deze slagzin voor het Masterplan Orvelte 2025 bleek op de 
derde dorpsavond de prijswinnende zin te zijn. 



Als eerste worden de hoofdstukken voor het Masterplan door het dorp vastgesteld: 

1. Voor het dorp, door het dorp - Blijf met elkaar in gesprek 
2. Eén visie, één beeld - Wat is Orvelte? 
3. Openbare ruimte – Leven in erfgoed 
4. Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten 
5. Verkeer – Veiligheid voorop 

Als aanvulling op deze punten is door de bewoners aangegeven dat het buitengebied van Orvelte in 
de plannen meegenomen moet worden. Bij de verdere uitwerking zal Staatsbosbeheer dan ook 
worden uitgenodigd. 

Vooruitlopend op het definitieve Masterplan zijn er verschillende actiepunten vastgesteld. Er hebben 
zich 20 mensen opgegeven om deze punten uit te werken. 

- Voetpad naar de bushalte langs de Wiet realiseren 
- Buitengebied met aandacht voor de wegen, de Orvelterbrug en het fietspad langs het 

Oranjekanaal. 
- Aanpak verlichting in en om het dorp 
- Accentueren van de toegangen in het dorp 
- Speelvoorzieningen voor kinderen realiseren 
- Verkeersborden in en rondom het dorp optimaliseren 
- Een authentiek verhaal van Orvelte in combinatie met de marketing voor Orvelte 
- Verbeteren toegankelijkheid parkeervoorzieningen 
- Verbetering van bestrating en riolering 
- Integraal onderhoudsplan groenvoorzieningen 

Mei 2018 
voortgang bijeenkomst van de werkgroepen. 
De projectgroep van het Masterplan heeft alle trekkers van de werkgroepen uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op 15 mei. Tijdens deze bijeenkomst geeft de projectgroep een toelichting op de 
voortgang van het Masterplan en rapporteren de werkgroepen over de voortgang van hun 
werkzaamheden. Onderling wordt ervaring uitgewisseld en waar nodig activiteiten afgestemd. 

Juli 2018 
4e dorpsbijeenkomst 
Er wordt een beknopt beeld gegeven van het verloop van het proces om te komen tot het definitieve 
Masterplan Orvelte 2025. Onderstreept wordt de belangrijke rol van de verschillende werkgroepen. 
Hoewel de feitelijke uitvoering van het masterplan pas begint nadat het in de raad is voorgelegd en 
goedgekeurd, kon door trekkers van de verschillende werkgroepen al verslag worden gedaan over de 
plannen en concrete stappen die zijn gezet om gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. 

Na de pauze ligt het accent op de uitvoering van het masterplan. Ook hier zullen we zelf als dorp de 
verantwoordelijkheid nemen en een uitvoeringsorganisatie moeten opzetten die de uitvoering de 
komende jaren gaat begeleiden, controleren en aansturen. Over de vragen hoe die organisatie er uit 
zou moeten zien, wie er deel van uitmaken en welke verantwoordelijkheden bij de organisatie 
komen te liggen, wordt in een uitgebreide "brainstormsessie” goed nagedacht en gesproken. 
Voordat het plan in de gemeenteraad wordt behandeld en vastgesteld, zal er in oktober nog een 5e 
dorpsbijeenkomst plaatsvinden, waarin het concept wordt gepresenteerd en een eerste schets wordt 
gegeven van de uitvoeringsorganisatie. 



oktober 2018 
Werkgroepen Masterplan hard aan het werk 
Op 2 oktober komen de werkgroepen van het Masterplan Orvelte bij elkaar om de balans van de 
gemaakte vorderingen op te maken. Ook wordt geïnventariseerd wat de diverse werkgroepen nog 
nodig hebben om plannen en ideeën verder uit te werken. Het blijkt dat diverse werkgroepen en de 
medewerkers van de gemeente met veel inzet en enthousiasme werken aan een mooi(er) Orvelte. 

november 2018 
5e dorpsbijeenkomst 
Nadat op de dorpsbijeenkomst van 29 januari gezamenlijk de bouwstenen van het Masterplan zijn 
vastgesteld is nu het concept Masterplan gereed. Het geheel wordt nu gepresenteerd. Daarna geeft 
de werkgroep “Het verhaal van Orvelte” een toelichting op de kapstok voor het verhaal en geeft de 
werkgroep informatie over de verdere wekwijze. 
Tot slot komt aan bod welke stappen er de afgelopen periode zijn gezet om de uitkomsten van de 
brainstormsessie in juli te vertalen naar een uitvoeringsorganisatie. 


