
 

      
     
    
     
     
 
 
 
 
 
 

    
  
    
     
     
     
    
     
    

      
   

 
   

Datum: 9 mei 2017   

2e Uitnodiging  
Masterplan Orvelte in 2025 

  

  
   
 
 
Geachte bewoner, ondernemer en belanghebbende, 
 
 

Wij nodigen u uit om op de 2e dorpsbijeenkomst van 23 mei 2017 om 19.45 uur in de Schapendrift te 
Orvelte. Deze avond praten wij u bij over de uitwerking van de ideeën uit de 1e dorpsavond en 
informeren wij u over de laatste stand van zaken. De inloop is vanaf 19.30 uur. De avond wordt 
geleid door Jan Schrotenboer van de gemeente Midden-Drenthe. 
 
Orvelte 2025 
In Orvelte is een begin gemaakt met het opstellen van het Masterplan Orvelte 2025. 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. In het plan wordt ook een antwoord geformuleerd op de vraag hoe we in deze tijd 
omgaan met het cultureel erfgoed in Orvelte en hoe een optimaal ondernemersklimaat ontstaat in 
samenhang met sociaal en maatschappelijke aspecten zoals duurzaamheid, veiligheid, woon- en 
leefgenot. 
 
Uitkomsten 1e dorpsavond 
Tijdens de 1e dorpsavond heeft u ideeën aangedragen over de vier thema’s: dagelijkse 
levensbehoeften, (be-)leefomgeving, recreatie, toerisme en ondernemerschap alsook welzijn. 
De flap-overvellen van de 1e avond zijn door de themagroepen verder uitgewerkt.  
 
Uitwerking thema’s door themagroepen. 
De vier themagroepen hebben zich de afgelopen maanden gebogen over 19 verschillende 
onderwerpen (zie de bijlage). Ze hebben de ideeën verder uitgewerkt en bepaald waar behoefte is 
aan aanvullend onderzoek. De resultaten zullen op deze avond worden gepresenteerd en u krijgt 
ruimschoots de gelegenheid vragen te stellen en te reageren. 
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Programma van de avond 
Het eerste deel van de avond is gezamenlijk. 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 meenemen in de missie en 
visie van het Masterplan Orvelte.  
Daarna is er een markt, georganiseerd door de thema groepen. Zij laten hun resultaten tot nu toe 
zien. Op deze markt is er ruimte voor het stellen van vragen, het geven van aanvullingen of het 
plaatsen van opmerkingen. 
Dan sluiten we nog gezamenlijk af met uitleg over glasvezel (de nieuwste ontwikkeling en een 
toelichting op de verandering van de providers) en met een hapje en een drankje. 
 
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 voorstellen van de themagroepen: 
op de dorpsbijeenkomst op dinsdag 23 mei 2017 om 19.45 uur in de Schapendrift, Schapendrift 3 
9441 PJ te Orvelte. 
Geef u op door voor 16 mei 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 23 mei 2017 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 
Jan Schrotenboer – gemeente Midden-Drenthe 
 
 
Bijlage: Opgave formulier 
 Opbrengst Themawerkgroepen 1e dorpsavond 
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___________________________________________________________________________ 
Opgave Formulier 
Ja ik kom/wij komen op 23 mei 2017 naar de dorpsbijeenkomst! 
 
Voornaam: ……………………………………………………………………………  
 
Achternaam: ……………………………………………………………………….. 
 
Voornaam: ……………………………………………………………………………  
 
Achternaam: ……………………………………………………………………….. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………. 
 
Geef u op voor 16 mei 2017 door deze antwoordstrook in te vullen en te bezorgen bij Grietje 
Doorten Brugstraat 21 te Orvelte. 
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Opbrengst Themawerkgroepen 1e dorpsavond 
Onderstaand een overzicht van de 19 thema’s die zijn ingebracht op de 1e dorpsavond in januari 
2017. Bij de thema’s is het belang aangegeven door de themagroepen  en de likes welke zijn 
uitgedeeld op de 1e dorpsavond 
1. Parkeerbeleid: 

Zeer belangrijk met 15 likes  op de dorpsavond 
Thema: Beleefomgeving met dagelijkse levensbehoeften 

2. Verkeerssituatie in en om het dorp: 
Zeer belangrijk met 1 like op de dorpsavond 

3. Verbetering van bestrating: 
Zeer belangrijk met 3 likes  op de dorpsavond 

4. Beeldkwaliteit, uitstraling entree van het dorp en respect historische waarde: 
Zeer belangrijk met 15 likes  op de dorpsavond 

5. Wonen in het dorp en het buitengebied: 
Zeer belangrijk met 9 likes  op de dorpsavond 

6. Groenonderhoud: 
Zeer belangrijk met 5 likes  op de dorpsavond 

7. Gebruik dierenweides, restlandjes en boomgaarden in het dorp en buitengebied: 
Zeer belangrijk met 8 likes  op de dorpsavond 

8. Verlichting: 
Zeer belangrijk met 1 likes  op de dorpsavond 

9. Verbetering samenwerking tussen alle partijen in Orvelte / Ontwikkelen motor 
Zeer belangrijk met 4 likes  op de dorpsavond 

10. Verbreding aanbod voor toeristen: 
Zeer belangrijk met 6 likes  op de dorpsavond 

11. Belevingsroute en informatie monumenten: 
Zeer belangrijk met 2 likes  op de dorpsavond 

12. Mobiele bereikbaarheid: 
Korte termijn met 9 likes  op de dorpsavond 

13. Standplaats en rol reclassering in het dorp: 
Korte termijn met 0 likes  op de dorpsavond 

14. Toeristen uit België en Duisland aantrekken en vernieuwen website: 
Lange termijn met 1 likes  op de dorpsavond 

15. Verbreding en kwalitatief aanbod voor een breder publiek. 
Variatie in aanbod ambachten met 6 likes op de dorpsavond 
Kwaliteitsproducten met 4 likes op de dorpsavond 
Theater Brandaan met 3 likes op de dorpsavond 
Schaapskudde door het dorp met 2 likes op de dorpsavond 
Aantrekkelijk maken voor scholen met 1 like op de dorpsavond 

16. Dorpshuis met meer activiteiten en in standhouden tradities 
Lange termijn met 9 likes  op de dorpsavond 

17. Verbetering aanbod voor kinderen van toeristen alsook toeristen 
Lange termijn met 15 likes  op de dorpsavond 

18. Randvoorwaarden om Ouderen langer in het dorp te laten wonen “Thuisblijvers”: 
Lange termijn met 1 likes  op de dorpsavond 

19. Juiste duiding van het dorp  
Lange termijn met 1 likes  op de dorpsavond 

. 


