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.
2.
3.
4.

Dagelijkse levensbehoefte
Recreatie & toerisme en ondernemerschap
(Be-)leefomgeving
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
Bijeenkomst alle themagroepen: Terugkoppeling onderzoeken en uitwerking 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
Bijeenkomst alle themagroepen: Opmars naar het masterplan Orvelte 2025
Het verzamelen van informatie is nu afgerond. Op tafel liggen de uitwerking van de opbrengsten uit
de dorpsbijeenkomsten (verder uitgewerkt door de thema-groepen) en de 3 onderzoeken.
Onder begeleiding van een gespreksleider is het uitgangspunt voor het masterplan 2025 besproken.
Op de 3e dorpsavond wordt deze voorgelegd aan alle inwoners van het dorp.
Januari 2018
18 januari 2018
Inloopbijeenkomst van 19.30 – 21.30 met informatie over de onderzoeken.
29 januari 2018
3e Dorpsbijeenkomst om 19.30 uur in de Schapendrift.

