Orvelte staat op de kaart
Nog voordat de inkt droog is van het Masterplan Orvelte 2025, zijn de eerste
ontwikkelingen al waar te nemen inzake het product Orvelte.
Diverse reisbureaus hebben lucht gekregen van het product Orvelte en zijn er als de
kippen bij om reserveringen te plaatsen voor een bezoek aan het nostalgische
museumdorp Orvelte. Het pittoreske dorpje wacht nog wel enige aanpassingen om
de stroom bezoekers te kunnen ontvangen.

De provincie en gemeente Midden-Drenthe ontwikkelen op dit moment een mega
infrastructureel plan om het dorp te kunnen bereiken zonder verkeersopstoppingen.
De parkeervoorzieningen worden uitgebreid met p3 (onder p1) en p4 (onder p2). Of
dit toereikend is wordt door een vertegenwoordiger van de parkeercentrale Orvelte
ernstig in twijfel getrokken. “Het is nu al niet te doen…” aldus de
bejaarde parkeerwachter.
Het lokale vervoer verdient ook een grondige wijziging. De reeds in een plan
ontwikkelde verkeersmaatregelen, bewegwijzering en bebording zullen in meerdere
talen en symbolen worden uitgedragen naar de vele reisbureaus. De gemeente is
in onderhandeling met meerdere gegadigden teneinde het vervoer per huifkar te
kunnen uitbreiden naar 4 spannen en meerdere opstapplaatsen.
Het Drents Landschap ziet mogelijkheden om de huidige huurders van de panden
alternatieve woonruimte te kunnen aanbieden teneinde de monumentale boerderijen
geheel om te bouwen tot B&B’s dan wel een rustieke vorm van een hostel.

De gemeente stelt een budget beschikbaar voor taalcursussen voor de gidsen van
bureau TIP en Orvelte Poort.
De horeca van het dorp is er nog niet gerust op of het allemaal wel haalbaar is.
Het huidige aanbod dat overwegend bestaat uit koffie met appeltaart en warme
broodjes, zal wellicht niet toereikend zijn om het product Orvelte ook culinair een
boost te geven. Op dit moment zijn er workshops gaande over het eten van bruine
bonen met stokjes, hetgeen nog niet meevalt.
Nog voor 1 april 2019 willen de provincie en de gemeente een conceptplan
presenteren aan de inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden.
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