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Datum: 20 december 2016

Uitnodiging om mee te denken over
Orvelte in 2025

Geachte bewoner, ondernemer en belanghebbende,
Wij nodigen u uit om op de dorpsbijeenkomst van 17 januari 2017 om 19.45 uur in de
Schapendrift te Orvelte uw ideeën en wensen kenbaar te maken over de toekomst van
Orvelte. De inloop is vanaf 19.30 uur. De avond wordt geleid door Jan Schrotenboer van de
gemeente Midden-Drenthe.
Bij het opstellen van het Masterplan Orvelte 2025 is voor een nieuwe aanpak gekozen.
Normaal gesproken werkt het zo: iemand in een gebied heeft een plan en zoekt contact met
de gemeente om het te realiseren. Als initiatiefnemer en gemeente het eens zijn worden
bewoners geïnformeerd.
In Orvelte hebben we voor een andere aanpak gekozen. We hebben een werkgroep
gevormd met belanghebbenden in Orvelte: bewoners, VABO, ondernemers, Het Drents
Landschap en de gemeente Midden-Drenthe. Op deze manier willen we tot een breed
gedragen plan komen voor de ruimtelijke inrichting en het beheer van de infrastructuur van
het dorp en zijn directe omgeving.
Meegenomen wordt de vraag hoe een optimaal ondernemersklimaat ontstaat en wat
ondernemers in de recreatieve markt nodig hebben m.b.t productontwikkeling en promotie.
Maar ook sociaal en maatschappelijke aspecten komen aan bod zoals duurzaamheid,
veiligheid, woon- en leefgenot. Door dromen te delen willen we samen verder komen. De

werkgroep voert de regie en wordt ondersteund door de gemeente. Het moet een plan
worden van en voor het dorp. Daarvoor is het nodig dat inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden van Orvelte hun stem laten horen.
Het traject ziet er als volgt uit:





dorpsbijeenkomsten om de ideeën samen te brengen en terug te koppelen;
in de werkgroep (met ‘vertegenwoordigers’ vanuit bewoners, ondernemers en het
Drents Landschap en de gemeente Midden-Drenthe) ideeën verder uitwerken;
waar nodig in kleine projectgroepen met belanghebbenden zaken doorpraten;
de uitgewerkte ideeën terugkoppelen in een tweede dorpsbijeenkomst en via het
Orvelte Journaal;

Een exacte planning kunnen we op dit moment nog niet maken, want een proces als dit
moet de ruimte krijgen en niet onder tijdsdruk staan. Wel hopen we voor de zomervakantie
van 2017 een aantal flinke stappen gezet te hebben.
Laat uw stem horen op de dorpsbijeenkomst op dinsdag 17 januari 2017 om 19.45 uur in de
Schapendrift, Schapendrift 3 9441 PJ te Orvelte.
Geef u op door vóór 10 januari 2017 een mail te sturen naar vabo1973@gmail.com of
onderstaande antwoordstrook in te vullen en te bezorgen bij Grietje Doorten Brugstraat 21
in Orvelte.
Op de hoogte blijven en nieuws(brief) ontvangen?
Geef uw email door aan redactie@orveltejournaal.nl

Graag zien we u op 17 januari op de dorpsbijeenkomst!
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Orvelte 2025,
Marc Hoogland – voorzitter OPO
Erwin van Liempd – directeur Het Drents Landschap
Henk Lindhout – voorzitter VABO
T. Baas
Burgemeester
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Opgaveformulier
Ja ik kom/wij komen op 17 januari 2017 naar de dorpsbijeenkomst!

Voornaam: ……………………………………………………………………………

Achternaam: ………………………………………………………………………..

Voornaam: ……………………………………………………………………………

Achternaam: ………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………….

Geef u op vóór 10 januari 2017 door deze antwoordstrook in te vullen en te bezorgen bij
Grietje Doorten Brugstraat 21 te Orvelte.
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