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Inleiding

1.1 Aanleiding
Naast het masterplan voor Orvelte is een uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete acties die
voortkomen uit het masterplan Orvelte.
In het uitvoeringsprogramma worden de fysieke acties benoemd die invulling geven aan het
masterplan. Een groot deel van deze acties wordt geïnitieerd vanuit het dorp (inwoners en
ondernemers). Deze acties worden zoveel mogelijk in gezamenlijkheid opgepakt met de partners
(bijvoorbeeld gemeente, Het Drents Landschap, Staatsbosbeheer) Dit doet ook recht aan deze breed
gedragen visie.
Het voorliggende uitvoeringsprogramma geeft de acties weer waarmee het dorp samen met de
partners concreet aan de slag gaat.
1.2 Invulling uitvoeringsprogramma
Het masterplan Orvelte geeft de missie en visie van het dorp, samen met de partners voor de
periode tot en met 2025. Dit alles wordt gekoppeld aan het gezamenlijke thema: Erfgoedwaarden
beleven.
De missie is:
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
De visie is:
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.
In het plan zijn 5 bouwstenen te onderscheiden:
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. Verkeer – Veiligheid voorop
5. Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten
Uitwerking
In dit uitvoeringsprogramma hebben de acties uit het masterplan een concrete uitwerking gekregen.
Per bouwsteen geven we aan wat we gaan doen, wie verantwoordelijk is voor of participeert in de
uitvoering, wat de planning is en wat het eventueel gaat kosten.
1.3

Uitvoeringsorganisatie

Om de motor van Orvelte te laten draaien is een uitvoeringsorganisatie noodzakelijk. Het doel van
deze uitvoeringsorganisatie is de lijm tussen de organisaties in het dorp en een organisatie die
uitvoering kan geven aan het masterplan. Hierbij kan je denken aan de regie op evenementen, het
toekennen van een financiële bijdrage voor evenementen, het kunnen aanvragen van subsidies,
zorgen voor onderlinge afstemming en uitvoering geven aan de acties uit het masterplan.
Het is belangrijk dat deze organisatie breed gedragen is door het dorp.
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Uitwerking per bouwsteen - planning

In dit hoofdstuk worden de acties geplaatst in de tijd en waar de eerste verantwoordelijkheid ligt
voor het uitvoeren van de actie. Het masterplan Orvelte is een visie gericht op de periode tot 2025.
Hieronder volgt een opsomming van de betrokken partijen met de voor hun gebruikte afkorting:
Naam
Vertegenwoordiging van de inwoners
Vertegenwoordiging van de ondernemers
Stichting het Drents Landschap
Stichting Orvelte Poort
Nog op te richten uitvoeringsorganisatie
Gemeente Midden-Drenthe
Staatsbosbeheer
Provincie Drenthe
Uitvoeringsorganisatie

2.1

Afkorting
Vabo
OPO
HDL
StOP
UIT
MD
SBB
Prov
UO

Voor het dorp, door het dorp – blijf met elkaar in gesprek

In het dorp wonen en werken mensen. Al deze mensen hebben elk hun eigen kwaliteiten en/of
denkwijzen. Naast deze kwaliteiten is naoberschap een belangrijk uitgangspunt. Het dorp is zich
bewust dat ze wonen en werken in een authentiek Drents esdorp met een bijzondere status. Dit kan
goed ingezet worden om van Orvelte een dorp te maken waar het goed wonen, werken en recreëren
is.
In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.
Bouwsteen: Voor het dorp, door het dorp
Acties en maatregelen
Eerste
verantwoordelijkheid
De uitvoeringsorganisatie
Alle partijen
(coöperatie) nader vormgeven
Het dorp inzetten bij de
Vabo
realisatie van de plannen
We gunnen elkaar wat
Alle partijen

Betrokken
partijen
Vabo, OPO,
StOP
Vabo, OPO,
St.OP

Jaar
2018 e.v.
Continu
Continu

We gaan samenwerken waar
het kan
We delen informatie met elkaar

Alle partijen

Continu

Alle partijen

Continu

We investeren in elkaar en
verbinding met het dorp
(kwaliteiten en/of denkwijzen)
Ouderen langer in het dorp te
laten wonen “Thuisblijvers”
Samenwerking tussen
bewoners, ondernemers en
andere partijen in en buiten het
dorp verbeteren

Alle partijen

Vabo/Welzijn Continu

Vabo

Welzijn

Alle partijen

Continu
Continu
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2.2

Eén visie, één beeld – Wat is Orvelte

Orvelte is samen met zijn buitengebied een van de mooiste dorpen in Drenthe en van Nederland. De
monumentale boerderijen, de goed onderhouden woningen, de statige bomen, mooie tuinen en
straten met flinten en oude klinkers, geven het dorp een unieke sfeer.
Orvelte is een plek met een historische allure, waar iedereen zoals op geen andere plek kan ervaren
hoe een typisch authentiek Drents dorp eruit ziet in samenhang met zijn omgeving. Tegelijkertijd
staat het dorp met beide benen in het heden; het is een monumentendorp waar nog steeds
gewoond en gewerkt wordt.
In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.
Bouwsteen: Eén visie, één beeld
Acties en maatregelen
Eerste
verantwoordelijkheid
We maken gezamenlijk een
Werkgroep Het
onderscheidend, authentiek
verhaal van Orvelte
verhaal van Orvelte
We optimaliseren de
Werkgroep marketing
marketing en stemmen dit
(gezamenlijk) op elkaar af
(plan)
Samenwerking onderzoeken
Uitvoeringsorganisatie
met andere attracties en/of
verblijfsrecreatie
Bewerken van de Duitse markt Werkgroep marketing
(en de Belgische markt)
Uitzetten van GPS
Uitvoeringsorganisatie
wandelingen in en rond
(natuurwaarde) Orvelte
Inzetten op versterking
Uitvoeringsorganisatie
kwalitatief goed aanbod
Gebruik van dierenweides,
Uitvoeringsorganisatie
restlandjes en boomgaarden
Informatie bij monumenten
Uitvoeringsorganisatie
(app of game)
Verbreding aanbod door het
jaar heen

Betrokken
partijen (*)
Alle

Jaar

Alle

2018 e.v.

OPO

2020/2021

OPO

2020/2021

Alle

2020/2021

OPO, HDL

2020/2021

Alle

Continu

OPO, HDL

2020/2021

Uitvoeringsorganisatie Alle

2018 – 2019

2020/2021

(*) Hoofdlijnen, met alle, uitwerking door hoofdspeler op het onderwerp
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2.3

Openbare ruimte – Leven in erfgoed

De kwaliteit van het dorp en het omliggend gebied komt tot uitdrukking in de hoge kwaliteit van de
openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met een leeftijd bestendige inrichting, die is
afgestemd op de historische waarden.
In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.
Bouwsteen: Openbare ruimte
Acties en maatregelen

Eerste
verantwoordelijkheid
Werkgroep en
gemeente
Gemeente en
werkgroep
Gemeente en
werkgroep
Werkgroep
groenonderhoud en
uitvoeringsorganisatie
Uitvoeringsorganisatie

Betrokken
partijen
Alle

Jaar

Alle

Vanaf 2019

Alle

Vanaf 2019

MD, HDL, SBB,
onderaannemers
en boeren
HDL

Vanaf 2020

Gemeente

Werkgroep

Vanaf 2019

Gemeente
Gemeente

Werkgroep
Werkgroep

Vanaf 2019
Vanaf 2022

Waterschap
Werkgroep

Werkgroep
Alle

Vanaf 2022
Vanaf 2019

Uitvoeringsorganisatie
Alle

Alle

Vanaf 2020
Vanaf 2017

Uitvoeringsorganisatie

Alle

Vanaf 2019

Werkgroep

Alle

Vanaf 2020

Werkgroep

Alle

Vanaf 2020

Straatwerk en zandpaden buiten
Orvelte
Passeerstroken Orvelterveld

Gemeente

Werkgroep en
SBB
Werkgroep

Vanaf 2020

Dierenweide

Zie 2.2

Verbeteren van bestrating +
riolering
Voetpad langs de Wiet
Aanpak verlichting in en rondom het
dorp
Integraal onderhoudsplan voor het
groenonderhoud en afwatering
omliggende land.
Variatie in beplanting openbare
ruimte terugbrengen, openheid in
zichtlijnen vergroten
Veilige fietsroutes noordelijk deel
van het dorp, Stille kant
Oranjekanaal
Fietsbrug Orvelterveld
Fietsbrug of suggestiestroken
verbinding Middenveldsweg en sluis
Verlichting fietspad sluis
Nieuw wegenprofiel, rekening
houdend met erfgoed, gebruikers en
gewenst gedrag
Opknappen straatmeubilair
Verantwoordelijkheid nemen voor je
eigen erf en directe omgeving (o.a.
boomgaarden, heggen)
Verbeteren mobiele bereikbaarheid
en wifi-netwerk
Inrichting openbare ruimte rondom
de Kromboom
P-plaats containers verfraaien

Gemeente

Vanaf 2019

Vanaf 2019

Na 2020
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2.4

Verkeer – Veiligheid voorop

Orvelte is een authentiek, Drents esdorp. Binnen de kern Orvelte is voor een groot deel sprake van
een voetgangerszone, met uitzondering van bestemmingsverkeer en fietsers. Op deze manier
kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers vrij door het dorp wandelen. Aan de rand van het dorp
zijn 2 grote parkeervoorzieningen.
In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.
Bouwsteen: Verkeer
Acties en maatregelen
Bebording in en rondom het
dorp aanpakken
Wijzigen toegankelijkheid
parkeervoorzieningen
Onderzoeken wegstructuur
rondom P1 en P2
Aandacht voor gedrag
bestemmingsverkeer
Accentueer de toegangen in het
dorp
Toegankelijkheid mindervaliden

2.5

Eerste
verantwoordelijkheid
Werkgroep en
gemeente
HDL

Betrokken
partijen
Alle
Werkgroep

Vanaf
2019/2020
2021

Werkgroep

Alle

Vanaf 2018

Werkgroep

Alle

Vanaf 2019

Werkgroep/gemeente Alle

Vanaf 2019

Werkgroep

Vanaf 2019

Alle

Jaar

Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten

Orvelte is een dorp waar jong en oud woont. Door het aanbod voor de kinderen te vergroten, neemt
de leefbaarheid in het dorp toe, ook voor bezoekers met jonge kinderen.
In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.
Bouwsteen: Kinderen zijn de toekomst
Acties en maatregelen
Eerste
verantwoordelijkheid
Speelvoorziening
Werkgroep
speelvoorzieningen

Betrokken
partijen
Alle

Jaar
2019

Activiteiten van de VABO

Vabo

Doorlopend

Educatieve route door het dorp
en omgeving voor kinderen
Onderzoeken onderhoud Pad
van Theodoor

Uitvoeringsorganisatie Werkgroep

2020

Zie groenonderhoud

2019

SBB
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Uitwerking per bouwsteen - financiën

In dit hoofdstuk worden de verwachte kosten voor de uitvoering van de acties geraamd. Er wordt
inzicht gegeven in de totale verwachte kosten en een verdeling waar mogelijk de bijdragen vandaan
komen.
Indien er nog geen inzicht kan worden gegeven in de te verwachte kosten is PM opgenomen.
Daarnaast verwachten we bij sommige acties geen kosten, omdat een actie bijvoorbeeld procesmatig
van aard is. Dan staat er GEEN (geen kosten verwacht). In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven
wanneer de actie in de tijd is weggezet. Deze planning is voor de volledigheid ook in deze tabel
overgenomen.
Voor wat betreft de kosten genoemd bij de gemeente is het een wens. Afhankelijk van wat concreet
door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld, kan uitvoering worden gegeven aan één van de
onderdelen.
Hieronder volgt een opsomming van de betrokken partijen met de voor hun gebruikte afkorting:
Naam
Vertegenwoordiging van de inwoners
Vertegenwoordiging van de ondernemers
Stichting het Drents Landschap
Stichting Orvelte Poort
Nog op te richten uitvoeringsorganisatie
Gemeente Midden-Drenthe
Staatsbosbeheer
Provincie Drenthe

Afkorting
Vabo
OPO
HDL
StOP
UIT
MD
SBB
Prov

Naam
Nog geen inzicht in de te verwachten kosten
Geen kosten verwacht
Binnen bestaande budgetten gemeente

Afkorting
PM
Geen
BBG
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3.1

Voor het dorp, door het dorp – blijf met elkaar in gesprek

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel
uitgewerkt.

Bouwsteen: Voor het dorp, door het dorp
Acties en maatregelen
Totale
Bijdrage
kosten
gemeente

De uitvoeringsorganisatie
(coöperatie) nader
vormgeven

Het dorp inzetten bij de
realisatie van de plannen

€ 100.000
(opbouw
1e twee
jaar) + €
50.000
start
kapitaal
Geen

We gunnen elkaar wat

Geen

We gaan samenwerken
waar het kan

Geen

We delen informatie met
elkaar

Geen

We investeren in elkaar
en verbinding met het
dorp (kwaliteiten en/of
denkwijzen)

€ 5.000

Ouderen langer in het
dorp te laten wonen
“Thuisblijvers”

€ 5.000

Samenwerking tussen
bewoners, ondernemers
en andere partijen in en
buiten het dorp
verbeteren

€ 5.000

NTB

Bijdrage
HDL

Subsidies

Bijdrage
UIT

Bijdrage
overig

NTB

€ 5.000
Sociale
samenha
ng en
leefbaarh
eid
€ 5.000
Sociale
samenha
ng en
leefbaarh
eid
€ 5.000
Sociale
samenha
ng en
leefbaarh
eid

Bv. Welzijn

Bv. Welzijn

Bv. Welzijn
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3.2

Eén visie, één beeld – Wat is Orvelte

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel
uitgewerkt.
Bouwsteen: Eén visie, één beeld
Acties en maatregelen
Totale
kosten

We maken gezamenlijk
een onderscheidend,
authentiek verhaal van
Orvelte
We optimaliseren de
marketing en stemmen
dit (gezamenlijk) op
elkaar af (plan)
Samenwerking
onderzoeken met andere
attracties en/of
verblijfsrecreatie
Bewerken van de Duitse
markt (en de Belgische
markt)
Uitzetten van GPS
wandelingen in en rond
(natuurwaarde) Orvelte
Inzetten op versterking
kwalitatief goed aanbod

€ 40.000
(uitvoerin
g van
verhaal
PM)
€ 20.000

Bijdrage
gemeente

Bijdrage
HDL

Subsidies

Bijdrage
UIT

Bijdrage
overig

NTB

NTB

€ 15.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 20.000
(OPO)

€ 5.000

€ 5.000
(OPO)

€ 5.000

€ 5.000
(OPO)

€ 10.000

NTB

€ 5.000

PM

Gebruik van
dierenweides, restlandjes
en boomgaarden

Geen

Informatie bij
monumenten (app of
game)

€ 40.000

Verbreding aanbod door
het jaar heen

PM

€ 20.000

€ 20.000
(provincie?
)
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3.3

Openbare ruimte – Leven in erfgoed

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel
uitgewerkt.

Bouwsteen: Openbare ruimte
Acties en maatregelen
Totale
kosten

Bijdrage
gemeente

Verbeteren van
bestrating + riolering

€ 50.000

NTB

Voetpad langs de Wiet

€ 75.000

NTB

Aanpak verlichting in en
rondom het dorp
Integraal
onderhoudsplan voor het
groenonderhoud en
afwatering omliggende
land.
Variatie in beplanting
openbare ruimte
terugbrengen, openheid
in zichtlijnen vergroten
Veilige fietsroutes
noordelijk deel van het
dorp, Stille kant
Oranjekanaal, waaronder
fietsbrug Orvelterveld en
fietsbrug/suggestiestroke
n verbinding
Middenveldsweg en sluis
Verlichting fietspad sluis

€ 15.000

NTB

€ 5.000 +
BBG

Inbreng
eigen
kosten
begroting
(*)

Nieuw wegenprofiel,
rekening houdend met
erfgoed, gebruikers en
gewenst gedrag
Opknappen
straatmeubilair

(zie
hierboven
bij punt 1)

Verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen erf
en directe omgeving (o.a.
boomgaarden, heggen)
Verbeteren mobiele
bereikbaarheid en wifinetwerk

€ 2.500
**)

Bijdrage
HDL

Inbreng
eigen
kosten
begroting
(*)

Subsidies

Bijdrage
UIT

Bijdrage
overig

€ 5.000

Geen

€ 80.000

NTB +
BBG

PM

€ 25.000

Waterscha
p

NTB
€ 2.500

€ 50.000
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Inrichting openbare
ruimte rondom de
Kromboom

€ 10.000

NTB

P-plaats containers
verfraaien

BBG

Zie
hierboven

Straatwerk en zandpaden
buiten Orvelte
Passeerstroken
Orvelterveld tot
Ellertsweg
Passeerhavens
Orvelterveld van
Ellertsweg tot
gemeentegrens
Dierenweide

€ 5.000

NTB

€ 30.000

NTB
(****)

€ 30.000

NTB

€ 5.000

€ 5.000

*) Opdracht voor het opzetten van de samenwerking en het afsluiten van contracten
**) Jaarlijkse prijsvraag voor het beste particulier initiatief. Prijs € 500,-- /jaar
***) extra voor herinrichting, parkeren stokertje, afvalcontainers en verharden looppad
Parkeren
****) Deze passeerhavens/passeerstroken staan niet genoemd in bestaand beleid gemeente
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3.4

Verkeer – Veiligheid voorop

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel
uitgewerkt.

Bouwsteen: Verkeer
Acties en maatregelen

Totale
kosten

Bijdrage
gemeente

Bebording in en rondom
het dorp aanpakken

€ 7.500

NTB

Wijzigen toegankelijkheid
parkeervoorzieningen

€ 25.000

NTB

Aanpassen wegstructuur
rondom P1 en P2
Aandacht voor gedrag
bestemmingsverkeer

€ 50.000

NTB

Accentueer de toegangen
in het dorp

BBG

BBG

Toegankelijkheid
mindervaliden

€ 15.000

NTB

Bijdrage
HDL

Subsidies

NTB

Bijdrage
UIT

Bijdrage
overig

€ 5.000

€ 1.500 *)

€ 1.500

*) Drukkosten “huisregels verkeer”
3.5

Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel
uitgewerkt.
Bouwsteen: Kinderen zijn de toekomst
Acties en maatregelen
Totale
Bijdrage
kosten
gemeente

Speelvoorziening

Activiteiten van de VABO
Educatieve route door
het dorp en omgeving
voor kinderen
Onderzoeken onderhoud
Pad van Theodoor

Bijdrage
HDL

Subsidies

Bijdrage
UIT

Bijdrage
overig

€ 30.000
+
jaarlijkse
exploitati
e
PM

€ 25.000

€ 5.000
(parkeergel
den)

Jaarlijkse
exploitatie

€ 10.000

€ 10.000

PM zie
2.3
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