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Voorwoord 
 
Een dorpsvisie is gebaseerd op het dorpsbelevingsonderzoek  dat is uitgevoerd eind 2017 
en begin 2018. Het doel van deze dorpsvisie is het in beeld brengen van de ruimtelijke en 
sociale kwaliteiten van Valthe.  
 Daarnaast is het een door de inwoners breed gedragen visie op de gewenste veranderingen 
van het dorp voor de komende tien jaar.  
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De kern van de dorpsvisie is het handhaven en waar mogelijk het verbeteren van de 
leefbaarheid van Valthe, door: 
 

 De ruimtelijke en sociale kwaliteit en identiteit van Valthe te benoemen 
en versterken. 

 Laten zien wat de ideeën van de bewoners van Valthe zijn om de 
leefbaarheid te handhaven en te verbeteren. 

 Draagkracht creëren bij zowel de bewoners als bij de gemeente en 
andere partijen. 

 De integratie van oude en nieuwe bewoners te bevorderen. 

 Door middel van visie input te leveren voor gemeentelijk beleid. 
 
De dorpsvisie is gebaseerd op de uitslagen van het dorpsbelevingsonderzoek. 
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Aanleiding 
 
Op vrijdag 15 december 2017 zijn er 489 enquêtes uitgezet in Valthe. Totaal zijn er 191 
enquêtes ingeleverd.  
Samenvatting van de enquête is als volgt: 
 

 Volgorde van verenigingen 
96.2% Van de respondenten vindt dat Plaatselijk Belang Valthe leuke activiteiten organiseert 
binnen het dorp. Ook vindt 72% van de geënquêteerden het belangrijk om mee te doen met 
de activiteiten die in Valthe georganiseerd worden. 66.9% Van de respondenten is tevreden 
met de bereikbaarheid van het dorp met het openbaar vervoer. Een hoog aantal 
respondenten (91.6%) is van mening dat er voldoende basisscholen aanwezig zijn in de 
omgeving. 

 Verenigingsleven 
Het grootste aantal respondenten is lid van het Plaatselijk Belang Valthe (128x), gevolgd 
door de IJsvereniging (91x) en de Speeltuinvereniging (90x).  

 Dorpshuis 
Van de respondenten wordt het dorpshuis het vaakst bezocht. Hieruit blijkt dat Valthenaren 
in het Dorpshuis vaak de snackbar bezoeken, maar ook graag voor gezelligheid 
langskomen. 

 Verduurzaming van de woning 
122 Respondenten hebben aangegeven hun woning te willen verduurzamen. Bij deze vraag 
waren meerdere antwoorden mogelijk. 77 Respondenten hebben aangegeven zonnepanelen 
te willen gebruiken voor het verduurzamen van de woning.  

 Openbare verlichting 
Op de vraag: Bent u tevreden met de straatverlichting, hebben 68 respondenten aangegeven 
niet tevreden te zijn. Vooral de hoeveelheid lantaarnpalen, het aantal storingen dat de palen 
vertonen en het verkeerde type paal zijn vaak genoemd. 

 Woonomgeving 
Deze vraag is beantwoord door 176 respondenten. Het gemiddelde rapportcijfer dat de 
respondenten gaven is een 8.0, dit is ook het vaakst gegeven cijfer. Het laagst gegeven cijfer 
is een 5 en elf respondenten beoordelen Valthe met een 10. 
 
 
Gestimuleerd door de dorpsvisie kan Valthe in de komende jaren een vitale en aantrekkelijke 
uitstraling laten zien. Dan zal dit boeiende dorp in haar mooie omgeving de aandacht trekken 
en voor doorstroming  zorgen. Hierdoor geeft Valthe een zichtbaar levendig karakter aan de 
omgeving, waardoor het investeren in ondernemerschap, recreatie, wonen en de sociale 
aspecten van het leven wordt aangemoedigd.  
In de komende jaren zullen enkele zaken veranderd of aangepast moeten worden, zodat 
Valthe in 2030 de charme van een klein, levendig dorp blijft uitstralen. Dit niet alleen voor de 
huidige inwoners, maar ook voor nieuwe inwoners en bezoekers. 
Om deze visie te realiseren heeft de Plaatselijk belang de hierna volgende doelstellingen en 
actiepunten geformuleerd. 
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1.  Valthe sociaal  
 
Dorpshuis “Het Proathuus”. 
Als doelgroep werd in eerste instantie gedacht aan ouderen binnen Valthe, die mogelijk in 
een sociaal isolement dreigen te komen. Het verlies van een partner, gezondheidsklachten, 
geldproblemen enz. zouden een oorzaak kunnen zijn van vereenzaming.  
 Maar ook jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een klein of 
geen sociaal netwerk, statushouders en laaggeletterden kunnen baat hebben bij een 
moment en plek waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Doel 
 
Het verwezenlijken van de mogelijkheid om, in aanvang, structureel een dagdeel gezellig bij 
te praten tijdens verschillende activiteiten in een huiselijke omgeving. Dit om de doelgroep 
(meer) met elkaar in contact te brengen  met als achterliggend idee preventie.  
Dit kan leiden tot een win-win situatie. Omdat er een vertrouwensband gaat ontstaan tussen 
de deelnemers en begeleiders kunnen eventuele sociale en fysieke problemen tijdig herkend 
worden. 
Dit geeft voor de betreffende deelnemers winst, omdat tijdig hulp geboden kan worden en dit 
kan problemen en kosten besparen. 
Voorkomen is altijd beter dan genezen en mogelijk kan er door deelnemers onderling 
mantelzorg verleend worden. Dit heet positieve gezondheid. 
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Van de hieronder genoemde activiteiten is er inmiddels een aantal georganiseerd of wordt  
aan gedacht: 
 

 Presentaties en besprekingen van bijvoorbeeld actualiteiten uit de krant die de omgeving 
betreffen 

 Het maken of laten horen van muziek op verzoek of het in overleg verzorgen van een film of 
musical 

 Spelletjes, hiervan zijn in het dorpshuis verschillende aanwezig 

 Voorlichting over bewegen en valpreventie. Hierbij zou in overleg gebruik kunnen worden 
gemaakt van de aanwezige gymzaal en begeleiding gegeven kunnen worden door een 
fysiotherapeut 

 Begeleiding bij problemen met de computer: een toelichting van een vrijwilliger zou de 
wereld voor de deelnemer kunnen vergroten. 

 Er kunnen lezingen worden gegeven binnen het interessebereik van de deelnemers.   
Buiten het Proathuus dient het dorpshuis nog meer te betekenen voor de bewoners door 
activiteiten te organiseren om zo de onderlinge band van de bewoners te versterken. 
 
De commissie sociaal heeft verder nog op de agenda staan: 
 

 Hartveilig  

 Het maatjesproject 

 Automaatje 
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2. Verkeersveiligheid in en om het dorp Valthe 
 
 
 
 

 
 
 
De verkeersveiligheid in het dorp wordt bepaald door de fysieke inrichting en het 
gemeentelijke verkeer en vervoersplan (GVVP).  
 
Knelpunten 
 
De Hoofdstraat is een belangrijke verbindingsweg in het dorp, die van West naar Oost door 

het dorp loopt. De weg wordt gebruikt om naar Emmen of Klijndijk te gaan. De meeste 

voorzieningen zoals voetbalvelden, dorpshuis, restaurants of winkels moeten van deze weg 

gebruik maken.  

 

De volgende knelpunten zijn:  

 

A. Rotonde (Gaffel) tot de Schaapskuilweg. 

Oorzaken van het probleem. 

1. Ontbreken van een vrijliggend voetpad. 

2. Situatie is onduidelijk voor voetgangers. 

3. Een te hoge snelheid gemotoriseerd verkeer 
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B. Looakkers tot Perron. 

 

Oorzaken van het probleem. 

1. Te hoge snelheid gemotoriseerd verkeer. 

2. Voetpaden smal en ongelijk. 

3. Ondiepe parkeerplaatsen. 

4. Onduidelijke inrichting voor een 30- km gebied. 

5. Kruising Leemkuilweg/ Hoofdstraat is afwijkend. 

6. Doorgaand verkeer door de kern. 

 

C.  Kruispunt Weerdingerstraat/ Exloerweg/ Hoofdstraat 

 

Oorzaken van het probleem. 

1. Geen voorzieningen voor fietsers en voetgangers. 

2. Te hoge snelheid gemotoriseerd verkeer. 

3. Doorgaand verkeer gaat door de kern. 

4. Doorstroming Weerdingerweg, Exloerweg is onvoldoende. 

5. Onduidelijke voorrangsregeling. 

 

 

 



9 
 

 
 

 

 

 

D. Openbare verlichting 

 

Oorzaken van het probleem 

1. Straatlantaarns zijn verouderd waardoor onvoldoende licht opbrengt. 

2. Verschillende lampen. 

3. Donkere plekken tussen de lantaarns. 

4. Vele storingen. 
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2a. G.V.V.P Gemeentelijke verkeer en vervoersplan 
 
Bewoners hebben aangegeven waar de verkeersveiligheid verbeterd dient te worden.  
Deze knelpunten van het verkeer in het dorp Valthe en omgeving en hoe deze worden 
opgelost dienen besproken te worden met de Gemeente Borger Odoorn. 
Hieronder vindt u een overzicht van situaties waarvan de bewoners de conflictpunten hebben 
aangegeven die aangepakt dienen te worden. 
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3. Duurzaamheid 
 
Doel 

 "De Energie Coöperatie Valthe streeft ernaar dat Valthe in 2030 
zelfvoorzienend is op energiegebied door de opwekking, opslag en 
distributie van duurzame energie. In 2030 stoten de woningen in Valthe 
geen CO2 meer uit. We regelen dit samen, coöperatief. Op een wijze die 
betaalbaar is voor iedereen.” 
 
Valthe is in de lead. 
De werkgroep/coöperatie speelt een belangrijke rol in het verenigen van energiegebruikers in 
Valthe (eigenaren en huurders), in het uitwisselen van kennis en het realiseren van 
collectieve voorzieningen.  
De gemeente heeft daarbij een proactieve rol en denkt en doet mee als gelijkwaardig 
partner. De Pilot „Aardgasvrije dorp Valthe‟ kan wel eens een hele goede pilot/proeftuin 
aardgasvrij zijn. De komende maanden bekijken we met elkaar of we een 
gemeenschappelijk plan voor Valthe kunnen opstellen dat we in kunnen dienen zodra de 
inschrijving van het Rijk wordt geopend. Het plan voorziet in een aantal duidelijke 
uitgangspunten waarop Valthe zich dan ontwikkelt door minder afhankelijk te worden van 
aardgas, welke aanpak we hanteren en welke procesbegeleiding en communicatie daarbij 
nodig is. De pilot voorziet dan, bij toekenning, in de financiering van de procesbegeleiding en 
de communicatie.  
 
Financieringsmodel 
Of Valthe nu wel of geen proeftuin wordt: wil Valthe haar doelstelling halen in 2030 van de 
fossiele brandstoffen af te zijn, dan zullen woningeigenaren maatregelen moeten nemen 
(isolatie, zon, et cetera).  
Omdat Valthe nu al bezig is, passen de werkzaamheden van de coöperatie naadloos in het 
door de gemeente nieuw te ontwikkelen financieringsmodel. Valthe zou daarmee de eerste 
tranche (een vooraf bepaalde groep mensen die met elkaar en in een keer duurzame 
maatregelen neemt) kunnen zijn. 
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4. Wooncomfort 
 
Nieuwbouw realiseren van voldoende woningen voor alleenstaanden, starters en ouderen.  
Dit kan zowel nieuwbouw zijn als aanpassen van bestaande woningen. 
Wanneer de ruimte van de huidige voetbalvereniging van Valterboys vrijkomt, zou hier 
woningbouw een goede uitkomst zijn. 
 
Te denken valt aan het verwijderen van oude, niet meer praktische woningen en deze te 
vervangen door een nieuw complex zoals b.v. het multifunctionele gebouw de Valtherschans 
Hierover in gesprek gaan met wooncorporaties om te onderzoeken wat in Valthe de 
mogelijkheden zijn. 
 

 
 
 
Tevens is het zinvol voor de oudere bewoners om mogelijkheden te creëren om te kunnen 
blijven wonen in Valthe. 
 
De mogelijkheden van recreatie rondom Valthe verder  onderzoeken. De prachtige omgeving 
heeft veel te bieden en zeker op het gebied van sport moet Valthe voldoende mogelijkheden 
blijven aanbieden. 
In het dorpshuis zijn al veel activiteiten maar wat betreft voetbal en tennis is de kans groot 
dat er door samenwerking met andere dorpen verschraling gaat optreden. 
 
Mede door de instroom van jongere gezinnen kan de aanwezige basisschool de Lindeakkers 
bestaansrecht claimen. Ook hiervoor geldt dat, als het woonaanbod aantrekkelijk blijft of 
beter wordt, deze voorziening in het dorp kan blijven bestaan. 
 
Er zijn veel sportverenigingen in het dorp te weten: 
 
Gymvereniging DOS, Voetbalvereniging Valtherboys, DOS Volleybalvereniging 
Tafeltennisvereniging Tornado ‟65, IJs vereniging De Schaopkoel, Speeltuinvereniging Jong 
Leven, Kruisboogvereniging De Schansschutters, Schaakvereniging 
 
Deze voorzieningen maken het dorp aantrekkelijk voor ook jonge gezinnen waardoor het 
belangrijk is het woningaanbod gevarieerd te houden en maken. Tevens worden vele 
activiteiten georganiseerd door Dorpsvermaak, kermis tijdens het feestweekeinde en de 
kerstviering) en FEVA organiseert elk jaar een groot feest aan de Exloërweg in het najaar. 
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5. Sportaccommodaties (ontleend aan het rapport van het Bureau Hollema) 
 
In april 2019 is Bureau Hollema gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de 
toekomstige (buiten)sportvoorzieningen Odoorn voor voetbal en tennis, in opdracht van de 
gemeente Borger-Odoorn. Aan de hand van een inventarisatie zijn er in samenspraak met 
de gemeente uitgangspunten vastgesteld, die besproken zijn tijdens de betrokkenen  
bijeenkomst op 6 mei 2019. In dit overleg zijn diverse door de verschillende betrokkenen 
opmerkingen gemaakt die vooral te maken hebben met de financiële haalbaarheid. In een 
overleg op 3 september 2019 is door de gemeente besloten om op basis van het huidige 
beleidskader van de gemeente en de normen van de KNVB en KNLTB, schetsontwerpen te 
maken en deze door te rekenen.   
De adviezen uit het gesprek met de KNVB medio mei jl., worden hierin ook meegenomen. 
Na oplevering van de schetsontwerpen en berekeningen voor de hieronder genoemde 
onderzoekvarianten, zal de financiële haalbaarheid blijken en zal er vanuit de gemeente 
weer verder gesproken worden met de betrokkenen. Voor nu is vooral belangrijk om de 
haalbaarheid in economische zin zichtbaar te krijgen.  
 

 
 
 
 Onderzoekvarianten  
Om een goede en verantwoorde keuze voor een toekomstbestendige verbetering (10 tot 15 
jaar) van de huidige en toekomstige (buiten)sportvoorzieningen in het leefgebied Odoorn en 
omgeving te komen, wil de gemeente een tweetal varianten onderzocht hebben:  
• Variant 1 - Verbetering van de kwaliteit van de sportvoorzieningen voor voetbal in de 
huidige situatie aan de Hammeersweg in Odoorn (HOC Odoorn)  
• Variant 2 - Verhuizing van voetbal en tennis naar een nieuwe locatie aan de Dennenweg in 
Odoorn (HOC, TC Okko, Valther Boys, TC Valthe (en mogelijk ook OTC Voevke). Daarnaast 
zal er tijdens het onderzoek ook gekeken worden of andere locaties in Odoorn nog 
interessant kunnen zijn als nieuwe locatie.  
 
 Onderzoeksopzet  
Om de huidige situatie en uitgangspunten goed in beeld te krijgen is er gestart met een 
inventarisatie. Door middel van een startoverleg met de gemeente is bekeken welke 
informatie verzameld moest worden. Hierna volgde een inventarisatie met de gemeente en 
belanghebbenden. Er is in samenspraak met de gemeente een memo met gemeentelijke 
uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten zijn besproken in een betrokkenenoverleg. 
Na het betrokkenenoverleg heeft de gemeente in een overleg haar definitieve standpunten 
bepaald, waarmee de onderzoekvarianten zijn uitgewerkt in schetsontwerpen. Deze 
schetsontwerpen zijn vervolgens doorgerekend. Er is per variant een investeringsberekening 
gemaakt.  
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Op basis van bovengenoemde zijn de kaders theoretisch berekend. Na vaststelling van deze 
rapportage zal in overleg met de belanghebbenden binnen deze kaders de verdere 
planvorming en uitwerking plaats gaan vinden.  
 
DEFINITIEVE UITGANGSPUNTEN.  
Tijdens een overleg tussen Bureau Hollema en de gemeente d.d. 3 september 2019 zijn de 
volgende definitieve standpunten vastgelegd, op basis van het huidige beleidskader van de 
gemeente en de normen van de KNVB en KNLTB.  
 

1. Verbetering van de kwaliteit van de sportvoorzieningen voor voetbal in de huidige situatie 
aan de Hammeersweg (HOC Odoorn; HOC Exloo vervalt; Valther Boys senioren gaan niet 
naar Odoorn)  

 
2. Nieuw complex voor voetbal en tennis aan de Dennenweg te Odoom [voor_HOC, Valther 

Boys, TC Okko, TC Valthe en mogelijk ook OTC Voevke].  
 
 
 

 
 
 
 
 
Belangrijk is voor de inwoners van Valthe zich in het proces te herkennen en dat de uitkomst 
wordt gedragen door de sporters. Een samensmelting van verenigingen is een must om 
toekomstig bestendig te zijn, om zo de sport ook in de toekomst te kunnen uitoefenen. 
 
  
Paardensport 
 
In onze Provincie Drenthe is  dit een van de belangrijkste buitensporten die wordt beoefend. 
In de buurt van Valthe zijn maneges, zijnde Les Chevaux te Buinen, Hippisch Centrum te 
Exloo en de renbaan te Valthe. Helaas ontbreekt het aan verbindingspaden [ ruiterpaden] 
onderling tussen de maneges. Ons inziens zou dit dienen plaats te vinden. 
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6. Natuur  
 
 Knoflookpad 
Een van de bijzondere dieren in de omgeving van het dorp Valthe is de knoflookpad. Het is 
belangrijk dat zijn leefgebied wordt gehandhaafd of wordt uitgebreid. De knoflookpad is een 
zeldzame soort die nog maar op een paar plekken leeft. Door ontwikkeling van grote 
aaneengesloten natuurgebieden ontstaan nieuwe leefgebieden voor de knoflookpad. 
Knoflookpadden horen echt thuis in Valthe, nog niet zo lang geleden werden de laatsten 
gehoord. Nu er nieuwe natuur ontwikkeld is krijgt ook de knoflookpad een nieuwe kans. 
 
 

 
 
 
 
 Rivier de Hunze 
De Hunze ontspringt in Valthe Zij wordt gevoed door kwelwater uit de omgeving. Visie 2030 
geeft aan dat het de bedoeling is dat de rivier de Hunze weer helemaal meanderend wordt 
gemaakt en via het Zuidlaardermeer naar de Waddenzee stroomt. 
 

 
 
Valthe heeft ervoor gezorgd dat deze belangrijke plek in het landschap zichtbaar is. Er is een 
landmark geplaatst bestaande uit een paal van inlands lariks hout met bovenop een kleurige 
windvaan ontworpen door de landschapskunstenares Mia Zaat. Op het informatiepaneel op 
de rotonde aan de Exloërweg in Valthe is een raamwerk geplaatst.  
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7. Cultuurhistorie 
 
 Grafheuvel Eppiesbergje 
Het is een grafheuvel uit de tijd van de Enkelgrafcultuur tussen 2850 en 2450 v. Chr. Ook 
daarna zijn er nog mensen in begraven door de heuvel te verhogen en met veldkeien te 
verzwaren. Vervolgens werd er nog een derde persoon in begraven en rond de heuvel een 
greppel aangelegd 
 
Onderduikershol 
In oktober 1942 vertrekt een aantal Joden uit Emmen, na een waarschuwing voor een razzia. 
In het holst van de nacht komen ze aan bij Albertus Zefat. Hij is een kippenhouder en 
verstopt de onderduikers in eerste instantie in zijn kippenhokken achter het huis. Daar 
verbleven ze tot ze naar het bos gingen, omdat het er te gevaarlijk werd, in 1943 werd het 
hol in de bossen gegraven. Later wordt een nieuw hol van een dergelijk acht bij vier meter 
gegraven. De onderduikers leven er tot de bevrijding in 1945. 

 

 

DOEL  

Het doel is om dit monument voor de komende dertig jaar veilig te stellen. Het heeft voor de 
regio een belangrijke functie, de dodenherdenking wordt hier elk jaar georganiseerd door het 
4-mei comité maar ook voor de bezoekers van onze provincie heeft het monument veel 
waarde. De verschrikking van de laatste grote oorlog en het verhaal van de mensen moet 
blijven worden doorgegeven 

 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Valthe.nl 
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Valtherschans 
 
De onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje die zelfs tot in Drenthe heeft zijn sporen nagelaten. 
De Valtherschans is omstreeks 1621 gebouwd langs de Valtherdijk en maakte deel uit van 
de noordoostelijke  verdedigingslinie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Nadat het noorden in 1594 geheel in handen was gevallen van de Staten-Generaal, werden 
er plannen gemaakt om dit gebied te verdedigen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het 
Boertangermoeras, dat aan de oostkant  bij Coevorden aansloot bij de drassige gebieden die 
zich uitstrekten tot aan de Zuiderzee. De grensgebieden werden versterkt met een reeks 
schansen en vestingwerken. Waaronder de Valtherschans, een redoute, dat bestond uit een 
eenvoudige vierkante verdedigingswerk met uitspringende hoeken. De schans heeft een 
kleine vijftig jaar gefunctioneerd als verdedigingswerk. In 1672 brak de bisschop van Munster 
door bij de verzwakte vesting van Coevorden en liet Valthe rechts liggen bij zijn opmars naar 
de stad Groningen.  
 
Het verval 
De Valtherschans werd daarna aan zijn lot overgelaten en sleet langzaam weg uit het 
landschap. Tot in de jaren 30 zijn volgens oudere inwoners van Valthe nog sporen van de 
Schans zichtbaar geweest. Op recente luchtfoto‟s zijn de contouren van de schans nog 
zichtbaar als lichte verkleuring. De herinnering aan de Valtherschans wordt nog levendig 
gehouden door het informatiebord dat door Plaatselijk Belang in 2010 geplaatst is. 
Onder de inwoners van Valthe leeft al lange tijd de wens om de Valtherschans terug te laten 
keren in het landschap. Dit is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt 

Plaatselijk Belang Valthe is vanaf 2014, in samenwerking met BOKD, gemeente Borger-
Odoorn en historische verenigingen bezig dit plan te realiseren 

 
 
 
 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Valthe.nl. 



18 
 

Boererven-/Oud Valthe 

Het omvormen tot een boerenerf met cultuurhistorische kenmerken die bijdragen aan de 
biodiversiteit in en rond Valthe. Van oorsprong waren boerenerven sober met minimale 

sierelementen.  

Het project is een samenwerking tussen Landschapsbeheer Drenthe en gemeente Borger-
Odoorn en moet het streekeigen karakter van de streek terugbrengen. Een combinatie van 
het verleden en het gebruik van het heden. 

De elementen op erven waren vroeger veelal van nut voor het boerenbedrijf. In Oud Valthe 
had bijvoorbeeld elk erf een boomgaard en een moestuin. De boomgaard lag meestal voor 
de boerderij en de moestuin aan de zijkant, waar de keuken gesitueerd was. Om de 
moestuin werd ter bescherming vaak een meidoornhaag geplant. Langs de grenzen van het 
erf werden eiken geplant die als toekomstig bouwmateriaal en als bliksemafleider dienden. 
Als het huis op het zuiden gericht was, werden knotlindes geplant als natuurlijke 
zonbescherming. Tot slot lagen er nabij de boerderij een bleekveldje om de was te drogen, 
een kalverweide voor het jongvee en stond er vaak een walnoot tussen de keuken en het 
stalgedeelte.  

De maatregelen zijn gericht op het versterken van het sobere en functionele karakter in 
relatie tot het omliggende landschap. In het project is het mogelijk enkele sierelementen aan 
leggen. Denk hierbij aan de boeren/pluimhortensia‟s voor de boerderij. 

Elke erfeigenaar krijgt een inrichtings-/beheerplan met de gemaakte afspraken en het in de 
toekomst te plegen onderhoud. Het project kan worden gedraaid dankzij de financiële 
bijdragen van de Gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe. 
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8. Openbare ruimte 
 
De kwaliteit en gebruik van de openbare ruimte roepen bij de bewoners van Valthe diverse 
ergernissen op. Zo valt er veel te verbeteren aan de slechte bestrating van voetpaden en 
wegen of het ontbreken van voetpaden naar diverse voorzieningen toe. Het groenonderhoud 
wordt door de bewoners als slecht ervaren. 
 
 

 
 
 
9. Openbaar vervoer 
 
Het systeem van openbaar vervoer is vooral voor ouderen, scholieren en niet auto- bezitters 
een essentiële voorziening. Openbaar vervoer is een publieke voorziening. Het is belangrijk 
dat het er is, ook als je er niet regelmatig gebruik van maakt. 
 
 

 
 
 
 
Het in stand houden en ontwikkelen van een verbindend en ontsluitend openbaar 
vervoernetwerk, waarmee de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer als alternatief voor 
de auto op regionale verplaatsingen en dat is gericht op doorstroming voor het openbaar 
vervoer en comfort voor de gebruikers 
Valthe moet direct zijn aangesloten op het openbaar vervoer netwerk, zowel overdag als ‟s 
avonds 
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10. PLAATSELIJK BELANG VALTHE 
 
 

 
 
 
Plaatselijk Belang heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een vereniging die op diverse 
terreinen actief is en de belangen van het dorp behartigt, zoals gesprekspartner naar de 
gemeente (college van B&W en ambtenaren) en andere overheidsinstanties. 
Ook worden nog diverse activiteiten georganiseerd, zoals; 
 
Spek en Bonen wandeltocht, paasvuur, Neutie schieten, Wandel 4-daagse 
St. Nicolaasviering en Het plaatsen van een grote kerstboom op het Perron 
 
Tevens heeft men de laatste jaren verschillende projecten uitgevoerd, zoals het realiseren 
van een viertal wandelroutes, herstel boerenerven Oud-Valthe, het pleinplan Het Perron en 
het herstel van het onderduikershol. 
 
In het verschiet ligt nog het plan herinrichting Valtherschans, een oud verdedigingswerk aan 
de oostelijke ingang van het dorp. 
 
Ook voor Plaatselijk Belang Valthe geldt hetzelfde als bij de sportverenigingen, het is uiterst 
moeilijk een volledige bezetting te krijgen voor het vele (mooie) werk wat er ligt. 
 
Wat betreft de activiteiten welke georganiseerd worden is het de bedoeling meer en meer 
samen te werken met andere verenigingen. Dit om de (beperkte) capaciteit van de huidige 
bestuursleden niet meer te belasten dan nodig is. 
Het is dan mogelijk meer strategisch te werken richting overheidsinstanties om de 
burgerparticipatie goed te kunnen behartigen. 
Te denken valt dan aan B.V., een inniger samenwerking met het Dorpshuis betreffende spek 
en bonentocht en St. Nicolaas viering. 
 
Door de toekenning van een dorpsbudget is het mogelijk faciliterend op te treden indien 
nieuwe initiatieven binnen het dorp bestaan. Te denken valt dan aan een soort van “start-up” 
methodiek voor deze initiatiefnemers.  
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Waar gaan we voor tot 2030. 
 
1. Valthe sociaal  

Verkennen van de vraag naar meer gezelligheidsactiviteiten door het dorpshuis voor 
iedereen en meer ontmoeting tussen jong en oud.   
Verkennen van mogelijkheden om samenwerking tussen professionele organisaties 
en non-professionele initiatieven te verbeteren, met name in algemene 
informatievoorziening rondom zorg en welzijn. Onderzoek naar mogelijkheden om 
indien nodig Valthenaren te ondersteunen bij de hulp en zorg voor anderen. Het 
opzetten van de Valthenaren agenda voor vraag en aanbod op het vlak van klussen, 
hulp en zorg van Valthenaren voor elkaar [Naoberschap]. 
 

2. Verkeersveiligheid-/ G.V.V.P  
Overleg over de staat van de voetpaden en stoepen in Valthe met bewoners, de 
gemeente en het Gehandicaptenplatform Borger- Odoorn en het organiseren van 
gezamenlijke wijkschouwen met rolstoel- en rollatorgebruikers.  
Organiseren van breed overleg over de verkeersveiligheid met betrokkenen en de 
gemeente Borger -Odoorn, over knelpunten en te nemen maatregelen en over de 
vraag hoe de communicatie met de inwoners vorm kan krijgen. Denk hierbij o.a. aan 
veiligheid voor fietsers en voetgangers. Onderzoeken wanneer  de 30-kilometerzone 
in het gehele dorp wordt ingesteld. Deze 30-km zone dient te voldoen aan de 
wettelijke eisen daarvan. Deze aandachtspunten van de bewoners gaan we in het 
actieplan vertalen. 
 

3. Duurzaamheid 
De coöperatie ondersteunen met haar activiteiten, daar waar mogelijk financieel 
helpen.  
 

4. Wooncomfort   
Er is behoefte aan starterswoningen en huurwoningen, hier dient nader onderzoek 
naar gedaan worden. 
Organiseren van overleg over wonen met verhuurders, makelaars en gemeente over 
de vraag naar woningen en het woningaanbod en hoe communicatie met de 
inwoners vorm te geven 
 

5. (Buiten) sportaccommodaties   
Het verder ontwikkelen van een Valther agenda voor een overzicht van aanbod, 
activiteiten van clubs en verenigingen, actueel te houden en bekend te maken op de 
website van plaatselijk Belang in Valthe en in kaart brengen van 
samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en organisaties. 
 

6. Natuur  
Onderzoeken van mogelijkheden voor de uitbreiding van fiets- en wandelroutes 
rondom Valthe die nodig is waarbij ook banken, picknickplaatsen en spelelementen 
worden mee genomen.  
De omgeving van het knoflookpad vergroten c.q. verbeteren. 
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7. Cultuurhistorie  

 Het realiseren om de Valtherschans terug te laten keren in het landschap.  

 De oude verbinding, het pad tussen Valthe en het Klooster van Ter Apel weer te 
realiseren 

 Het in stand houden van het vernieuwde onderduikershol voor de komende 
generaties.  

 De instandhouding en het mogelijk versterken van het Perron. 

 Het boerenervenproject voor de resterende boerderijen verkennen. 

 Het karakter van oud Valthe verstevigen en daar waar mogelijk versterken.  

 De archeologische historie van Valthe koesteren en nog beter uitdragen. 

 Spoor van de NOLS richting Exloo visualiseren. 
 

8. Openbare ruimte  
Aandacht (blijven) vragen voor de kwaliteit van de bestrating in het dorp Valthe bij de 
gemeente. Afstemmen van wensen en verantwoordelijkheden in groen- en 
onderhoudsbeleid met de gemeente, bewoners en buurtverenigingen, onder andere 
door betere informatie en gezamenlijke wijkschouwen te lopen. 
 

9. Openbaar vervoer 
Verkennen hoe we zorgdragen dat het openbaar vervoer instant wordt gehouden 
voor mensen die geen auto bezitten. 
De huidige halteplaatsen voorzien van een klant vriendelijke abri. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


