
 

    
    

 

 

  

    

    

 
 
 
 
 
 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

    

Uitnodiging 
3e Dorpsbijeenkomst Masterplan Orvelte in 2025  
18 en 29 januari 2018 
Locatie: Schapendrift Orvelte 

  
 

 

   

   

   
   
 

 
Geachte bewoner, ondernemer en belanghebbende, 
 

 

Uitnodiging 3e dorpsbijeenkomst  
Graag nodigen wij alle inwoners, ondernemers en belanghebbenden van Orvelte uit voor de 3e 
dorpsbijeenkomst. De 3e dorpsbijeenkomst wordt verdeeld over twee avonden, namelijk een 
inloopbijeenkomst en een dorpsavond. De inloopbijeenkomst is 18 januari. U kunt binnenlopen 
tussen 19:30 en 21:30 uur 
Op 29 januari 2018 is de dorpsavond. De bijeenkomst start om 19:30 uur. De avond wordt geleid 
door Daniël Pit. Beide avonden is de locatie De Schapendrift. 
 
Dorpsavond 29 januari - Opmars naar het Masterplan 
We hebben ondertussen al heel wat informatie: de opbrengsten uit de twee dorpsbijeenkomsten 
(verder uitgewerkt door de thema-groepen) en afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar het 
merk Orvelte, het erfgoed in Orvelte en is er ook gekeken naar het onderwerp Verkeer.  
 
Met deze informatie heeft de werkgroep, gezamenlijk met de themagroepen, de bouwstenen 
geformuleerd voor het Masterplan. De bouwstenen zijn de basis voor het Masterplan en vormen de 
thema’s. 
 
Programma van de avond 
Deze avond praten wij u bij. Wij laten zien wat er tot nu toe is gebeurd, waar we in het proces staan 
en wat de doorkijk is naar het vervolg. Ook willen wij u de bouwstenen tonen, die de basis vormen 
voor het Masterplan Orvelte.  
Tijdens deze avond wordt de werkgroep bijgestaan door gespreksleider Daniël Pit. Voor een 
succesvol plan is het belangrijk dat u uw stem laat horen. De avond sluiten we gezamenlijk af met 
een hapje en een drankje. 
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Inloopbijeenkomst 18 januari – Laten informeren over de onderzoeken  
Zoals hierboven aangegeven, is er afgelopen periode onderzoek gedaan naar het merk Orvelte, het 
erfgoed in Orvelte en het onderwerp Verkeer. Om u kennis te laten nemen van deze onderzoeken 
organiseren wij een inloopbijeenkomst. 
Tijdens de inloopbijeenkomst  kunt u tussen 19:30 en 21:30 uur binnenlopen. Wij laten door middel 
van een doorlopende presentatie de opbrengsten zien uit de onderzoeken. Ook is deze avond de 
werkgroep aanwezig en deelnemers uit de thema groepen om uw vragen te beantwoorden. De 
onderzoeken kunt u ook inzien. Deze informatie kunt u gebruiken ter voorbereiding op de 3e 
dorpsbijeenkomst.  De locatie van deze inloopbijeenkomst is De Schapendrift. 
 
Proces tot nu toe 
In het Orvelte journaal staat een tijdspad van het proces tot nu toe. Heeft u dit gemist kijk dan op 
www.overtejournaal.nl bij de speciale pagina “Masterplan Orvelte 2025”. 
 
Plan van en voor het dorp 
We blijven het zeggen: Het wordt een plan van en voor het dorp. Daarvoor is het nodig dat inwoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden van Orvelte hun stem laten horen. 
 
Laat uw stem horen door te reageren op de bouwstenen voor het masterplan: 
op de dorpsbijeenkomst op maandag 29 januari 2018 om 19.30 uur in de Schapendrift,  
Schapendrift 3 9441 PJ te Orvelte. 
Meld u aan voor 15 januari 2018. U kunt een mail sturen naar vabo1973@gmail.com. 
 
Op de hoogte blijven en nieuws(brief) ontvangen? 
Geef uw email door aan redactie@orveltejournaal.nl 
 
Graag zien we u op 29 januari 2018 op de dorpsbijeenkomst en 18 januari bij de inloopbijeenkomst. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep Orvelte 2025, 
 
Marc Hoogland – voorzitter OPO 
Sonja van de Meer – interim-directeur Het Drents Landschap 
Henk Lindhout – voorzitter VABO 
Jan Schrotenboer – gemeente Midden-Drenthe 
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