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INLEIDING

De aanleiding tot het instellen van een bevolkingszelfonderzoek in de gemeente
Gieten is een daartoe ontvangen opdracht van het gemeentebestuur geweest. De ach-
tergrond van deze opdracht werd gevormd door de vraag, hoe de gemeente Gieten
zich in de toekomst za1 ontrvikkelen en welke maatregelen er genomen moeten wor-
den om tot een gezonde en harmonische groei te komen. De oiganisatie van dit on-
derzoek berustte bi; de Stichting Opbouw Drenthe en het D. E. T. I. 1). die ook geza-
menlijk dit rapport hebben samengesteld, De gang van zaken bij het bevolkingszelf-
onderzoek in Gieten verliep als volgt. Na de inleidende besprekingen met het ge-
meentebestuur en een voorlichtingsavond, voor de bevolking om kennis te maken
met de bedoeling en de opzet van het onderzoek, werd een Algemene Werkgroep ge-
vormd. 2) Bij de samenstelling van deze werkgroep, zoals trouwens ook bij die van
de ar-rdere werkgroepen, werd grote aandacht geschonken aan de representativiteit.
Zow eI t..a. v. de vertegenwoordiging van de dorpen en buurtschappen als van de be-
roepen en sociale groepen in de werkgroep werd getracht de werkelijke verhoudingen
in de gemeente Gieten zoveel mogelijk te benaderen.
De Algemene Werkgroep had tot taak te fungeren als overkoepelend orgaan bij het
onderzoek en de rapporten van de werkgroepen te bespreken en eventueel aan te vul-
len of te wljzigen" De leden van de Algemenè Werkgróep maakten tevens deel uit van
de andere werkgroepen. veelal als voórzitter of als gewoon lid. Alleen de voorzitter
en de vice-voorzitter van de Algemene Werkgroep waren niet gebonden aan een werk-
groep, In totaal is de Algemene Werkgroep ? maal bijeengeweest. terwijl zij ook een
gecombineerde vergadering heeft bijgewoond van de werkgroepen Landbouw, Ambach-
ten, Bedrijven en Verkeer. Middenstand en Wonen, die gewijd was aan het woning-
probleem en waarop een inleiding is verzorgd door de directeur van het kantoor
Assen van het Bouwfonds der Nederlandse Gemeenten N. V.

Naast de Algemene Werkgroep namen aan het onderzoek een achttal werkgroepen
deel, die ieder een bepaald aspect van de gemeente in haar bijeenkomsten behandel-
de. Deze werkgroepen w."en àu volgende:

1. Landbouw b wonen
2" Ambachten. Bedrijven en Verkeer 6" Gezondheidszorg
3. Middenstand ?, sociale verhoudingen en voorzieningen
4. Recreatie en Vreemdelingenverkeer 8_ Culturele situatie

De begeleidende instituten D. E. T. I. en Oobouw Drenthe verzorEden het secretaïraar
van de werkgroepen en stelden de respectievel ijke verslagen en-deel -rapporten op.
Uitgangspunt voor de gesprekken in dó werkgroópen was een korte samenvatting van
de ieiteliJke situatie in de gemeente Gieten B) en een vragenlijst, die als bijiage 2 in
qrï. rapport is opgenomen
_ In het onderhavige rapport is het besprokene in de werkgroepen gerangsihÍkt onder

de hoofdstukken II tot en met XVIII. Om een systematische opzet te verkrijgen zijn
als hoofdstukken gekozen de bepaalde aspecten van de samenleving in de gemeente
Gieten" Per hoofdstuk is samengebrachthetgeen de diyerse werkgroepen over het
betreffende onderwerp hebben bèsproken. Déze werlavijze heeft er toè geleid dat de
rapporten van de meeste werkgroepen niet als eenheid in dit rapport zijn verschenen,
maar onderverdeeld zijn over de verschillende hoofdstukken.

1) Bij de besprekingen in de werkgroep Landbouw is ook de gestationeerde van het
L. E. I. in de provincie Drenthe regelmatig aanwezrg geweesf,.

2) Zíe voor een lijst van de deelnemers aan het onderzoek bijlage 1.

3) In dit rapport in bijgewerkte vorm opgenomen als hoofdstuk I.
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Hieronder is vermeld waar men het besprokene in de werkgroepen kan vinden.

Rapoort van de werkgroep ls onderEebracht ln
Landbouw
Ambachten, BedriJven en Verkeer
Middenstan.l
Recreatie en Vreemdelingenverkeer
lVonen
Gezondheidszorg
Sociale verhoudlngen en voorzienlngen
Culturele Sttuatie
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Hoofdstukken I en xD( ziJn samengesteld door de begelerdende inFtituten, terwirl inhoofdsht< )o( de conclusiee .en aanbevelrng€n van de-ve.rschtuende ,""ióËË"'"it"verzameld. 'Het rapport met een aantal biJhgen beslurt.
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