
Het arbeidskrachtenprobleem.

Indien men de in Gieten aanwezige industriëre vestigingen overziet, kan geconsta-
teerd worden dat naast één grote industrie t.w. Exportsiachteri i udema, waar rond
300 arbeidskrachten w o een z0-tal vrouwen. werkàaam zip ei slechts een viertal
kleinere industrieën in deze gemeente bestaan, nl. :re de steenfabriek en kaikbranderij 'De TVee provinciën'. waar een zo-tar mannen

werkzaam zi'1n;,
2e de betonfabriek en het zandzuigbedriif van H Jonker en ZoneÍ" waar een l5-ta1

mannen werkzaam zi.;n;
3e. de centrale bakkerij "Gieten - Bonnen" waar een lg-tal mannen werkzaar';- ziln;4e de coóp Zuivelfabriek" "Gieten - Bonnenr'. waar eveneens een 1g-tal mannen

werk vinden;
uit het voorgaánde zou de conclusie kunnen worden getrokken" dat van het in de ge-
neente Gieten reeds aanwezige en in de toekom.st bàschikbaar komende arbeidsover-
schot- 10. a" door de groei van de beroepsbevolking en door de uitstoting uit de landbouw,y
nloeilijk_ter plaatse - dit geldt speciaal voor het ieengedeelte - werk g:evonden zal kun-
nel.) wolden_
Enig inzicht in het arbeidsoverschot in de gemeente Gieten Eeeft ons de in onderstaan-
de tabel opgenomen mannelilke w erklooshei-clsgegevens over áe laatste vier ;aren

Tabel 1

III DE AMBACHTEN EN BEDRIJYEN

Mannelitke werkl ens van de e Gieten over een reeks
\'an laren.

r 958 1959 1960 1961

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
.JUt 1

Augustus
September
October
November
December

111
113

92
85
76
69
OD

57
ót
34
70

103 .

7L4
L23

77
74
46
oo
63
È,t

),7
48
98
98

L04
103

65

32

44
24
L4
4

10

58
61
43

36
22
12
L2
'lo

4I
Jaargemiddelde 76 67

In pct. van de mannelijke
bevolking (cieten ) óo 3,1 z- L 1,8
In pct, van de manneli;ke
bevolking lDrenthe) 3,3 2,0

't+

Uit deze ci.;.[ers kan geconstateerd worden:
1. Het beschikbare mannelijke werklozenareaal is nier groot,
2. Dit areaal is sedert 19b8 regelmatig teruggelopen,
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3, De over 1962 reeds beschikbare gegevens wettigen de verwachting dat het aantal
manneli3ke werklozen nog verder terug zal lopen.

Indieti er daarnaast nog rekening meegehouden wordt, dat een gedeelte van het beschik-
bare werklozenareaal niet voor opneming in de nijverheid geschikt zal zip. dan mag
zonder meer geconstateerd worden, dat het voor deze tak van het bedri;fsleven op dit
moment nog beschikbare arbeidspotentieel gering zal ztyt.
Begrilpelilk is dan ook. dat er in de werkgroep Ambachten. Bedrilven en Verkeer op
gewezen werd. dat het enige grote industriëIe bedrilf in Gieten genoodzaakt is veel ar-
beidskrachten (+ 50 pct van de personeelsbezett ing ) van buiten aan te t.rekken. Indien
de woonplaatsen van deze van buiten de gemeente komende arbeidskrachten nagegaan
worden. blijkt rond 60 pct uit de omliggende gemeenren Anlo. Rolde. Gasselte. Onst-
wedde en Wildervank afkomstig te ziJn. terwrJl de overige 40 pct in gemeenten als As-
sen, Borger, Oude- en Nieuwe Pekela. Meeden, Veendam Westerbork en Zuidlaren
woonach{ig is
De wepkgroep Ambachten,, Bedrijven en Verkeer meent, dat hierbiy ook het feit" dat
het "minderwaardig'r gevonden wordl in de plaatselijke industrie - en dan speciaal ge-
zien de aard van het werk in deze industrie - te werken, een rol kan spelen Ook moet
hierbij niet vergeten worden. dat het ter plaatse aanwezige werk - in de industrieker-
nen is veel meer differentiatie - de mensen ook moet liggen De vooropleidrng (tech-
nische school) en de beloningsfactor kunnen bij dit laatste ook een rol spelen.
Hoewel er in de werkgroep Ambachten Bedri.lven en Verkeer nog geopperd wordt- dat
de krachten. die uit de landbouw dienen af te vloeien liever niet naar de industrie zul-
len gaan" doch werk in de ambachtelijke sector zu1len zoeken, blijkt men ook in die
sector echter geen of moeilijk personeel te kunnen krijgen Voorgaande wil echter niet
zeggen, dat het uit de landbouw vrilkomende arbeidspotentieel dus niet in beiangri;kè
mate via het ambacht af zou vloeien De biJ indust rialisatie ook regelmatig optredende
verschuiving maakt een duidelijk inzicht onmogelilk

Na uitvoerige discussie meent de werkgroep het volgende te mogen stellen:
1, het standsgevoel kan tot gevoig hebben dat men werk buiten de woongemeente gaat

zoeken;
2. de landbouwsfeer, waaruit men aÍkomstig is kan bij het bepaleu van het werk een

rol spelen;
3. de zandbevolking is meer geporteerd voor lichter en schoner werk terwijl de veen-

bevolking door historische achtergronden reeds veel meer op de industrialisatie in-
geschoten is;

4. de zandbevotking kijkt meer naar het werk en minder naar het loon. terwijl de veen-
bevolking matericli st ischer ingesteld is:

5. de Oostermoerse Vaart vormt bij het voorgaande nog steeds de grens.

Industriële ontwikkelingsmogel iÍkheden_

Bij de bespreking van de industriêle ontwikkelingsmogeliikheden komen twee factoren
naar voren t. w.
1. zijn er momenteel in Gieten theoretisch bepaalde mogelijkheden?
2. ihdien er mogelijkheden ziJn, d.ient men deZe dan te benutten of moet men dit aan de

industriekernen zoals Veendam, Assen en Stadskanaal overlaten?
Nadat met betrekling tot het eerste punt in eerste instantie enig verschil van mening
in de werkgroep Ambachten. Bedrijven en Verkeer bestond en dan met name met wat
betreft het vrouweiijk arbeidspotentieel (werk voor halve dagen)" is de groep uiteinde-
lijk van mening, dat de industriemogeli jkheden op korte termijn in Gieten niet erg
groot zullen zijn, Er kan gesteld worden, dat het op het ogenblik nog steeds zo is. dat
de provincie Drenthe en het aangrenzende Groningen - vergeleken met het westen -
over een ruime arbeidmarkt kunnen beschikken, tenvi;l de industrieën, die zich hier
willen vestigen om diverse redenen vnl. naar de industriekernen gaan. Er mag aange-
nomen worden, dat ook hier na een aantal Jaren het verzadigingspunt bereikt za\ wor-
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den. zodla dit IEt geval zal ziJn komen er misschÍen meer mogelijkheden voor het plat-
teland. Anders gesteld: men mag verwachten, dat na verloop van een aantal jaren zich
in Drenthe hetzelfde zar gaan voordoen als nu in het westen, Noord-Brabant én Gelder-
land, waarbij dan naast b, v" Schoonebeek, Beilen en Smilde ook Gieten wel enige mo-
gelijkheden op industrieel terrein zal krijgen. Een belangrljke rol hierbij kan dè ver-
keerstechnisch gunstige ligging op een kruispunt van tweé bólangrijke ueikeer"w.g"r,
en aan een spoorlijn spelen-
Met betrekking tot de vrouwenbehoevende industrie ligt het erg moeilijk, omdat er ook
in Drenthe al van een tekort sprake is,
Er kan ook hier vastgesteld wàrden, dat het op het zandgedeelte moeilijker ligt dan op
het veengedeelte, omdat men op het zand het werk van dè vrouw in de industrie nog te
veel als een soort degradatie ziet. verwacht mag echter worden. dat over een aantal
jaren ook hier misschien wel mogelijkheden voor Gieten aanwezig zullen zijn.
Een belangrijke vraag is: voelt men er in Gieten iets voor om in àe toekomit deze in-
dustrie me.de op te vangen?
Na uitvoerige discussie meent de werkgroep Ambachten, Bedrijven en verkeer te mo-
gen stellenr
1" ]let in het uitbreidingsplan gereserveerde industrieterrein dient niet alleen gehand-

haafd" doch, aangezien het nog geen ha groot is, ook vergroot te worden.
2. De bevordering van de industrialis atie zal goed - ook mentaal - voorbereid dienen

te worden. Men is algemeen van mening dat hoewel er al wat veranderd is, er nog
meer zal dienen te veranderen.

3. Men is voorts van oordeel, dat indien zich in de naaste toekomst een niet te groot
bedrijf (20 à 25 man personeel) aandient, het benodigde personeei toch wel beschik-
baar zal komen,

Pendel- en mÍgratieproblemen,

_ Er is getracht na te gaan hoe groot het aantal personen zal zijn, dat uit de gemeente
Gieten elders werk vindt. Hiertoe zijn gegevens verstrelrt door het arbeidsbuieau Bor-
ger 1) en de N.V. c.A.D. O. 2)
Met betrekking tot de eerste gegevens kan opgemerkt worden, dat deze niet volledig
zijn omdat:

.1. geen gegevens van Groningen bekend ziln;
2" deze alleen lrctrekking hebben op werkneàers

huwde jongeren),
Hoewel dus bekend is, dat de gegevens
worden, dat:
1. de uitgaande pendel, met name voor de mannen" voor Gieterveen - mede eezien het

aantal inwoners - belangrijk groter is dan voor Gieten. Dit is begrijpelijk] aange-
z-ien_de werlonogelijkheden in Gieten belangrijk groter zijn dan in Gièterveen;
Uit deze gegevens zou men kunnen concluderen 4), dat irGieten de inkomende de
uitgaande pendel ver zal overtreffen, terwijl voor Gieterveen zich het tegengestel-
de voor zal doen;

2" de bevolking van Gieten - en dan vnl" het veensedeelte - zich voor de industriële
arbeid meer op Veendam/Stadskanaal 

".t 
vooráe administretieve beroepen - vnl.

het dorp Gieten - zich meer op Assen oriënteert:
3. de aantrekkingskracht van Philips-stadskanaal momenteel nog gering is.

1) Zie bijlage 17.

2) Zie bijlage 18.

3) De werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer schat,
pendelaars met hogere inkomens zullen zijn.

4) Uit tabel 2 blijl*, dat dit voor Gieten niet geheel klopt.

3) met lagere inkomens (vnl. onge-

niet volledig zijn, kan hieruit geconcludeerd

dat er nog + 10 uitgaande
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De werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer is wel de mening toegedaan, dat
bij voortgaande uitbreiding van Philips-Stadskanaal ook de zuigkracht op Gieten toe
zal kumen nemen.

Er moet aangenomen worden, dat ook de via de G,A.D. O, verstrekte gegevens niet
volledig zullen zijn t. w.
1. ook in de winterperiode zullen er altijd pendelaars zijn, die van andere vervoers-

middelen dan de autobus gebruik zullen maken;
2. het is niet bekend in hoeverre de pendelaars, die van de D. A. B. O.,zE. D. S. (lijn

Emmen-Groningen) gebruik maken, in de verstrekte gegevens verwerkt zijn;
3. tenslotte wotdt erop gewezen, dat de G. A. D, O, geen splitsing naar mannen en

vrouwen kan maken:
Uit de verstrekÍe gegevens kan geconcludeerd worden, dat:
1. de door het arbeidsbureau verstrekte gegevens onvollediger zijn;
2. er in Gieten een klein pendeloverschot 1) en in Gieterveen een ldein pendeltekort 1)

is (in werkelijldreid zal dit waarschijnlijk - gezien de korte afstandpendel - allebei
groter .zijn);

3. de jeugdige bevolking uit Gieten - ook als men rekening houdt met de omvang van
deze groep - in veel sterkere Ínate dan die van Gieterveen van de elders gevestig-
de opleidingsmogelijkheden gebruik maakt. Bij de beoordeling van deze gegevens
moet nog gedacht worden aan de invloed van de in het dorp Gieten gevestigde u. l. o. -
school. Bovendien zullen zij niet geheel met de juiste toestand in overeenstemming
zijn, omdat een deel van de kinderen ook in de wintermaanden de fiets als vervoers-
middel zal gebruiken.

kr de onderstaande tabel zijn de verstrekte gegevens sÍrmengevat,

Tabel 2.

Het verschil van de woon- en werkforensen en de inkomende en uitgaande scholieren
in de maand februari 1961 over het dorp Gieten. Gieterveen en gemeente Gieten.

Gieten dorp Gieterveen Gemeente Gieten

'rVeek/rrrd
abonn,

Scho-
Iieren

Week/nurd
abonn,

Scho-
Iieren

Week/rnnd.
abonn.

Scho-
lieren

Veendam
Wildervank
De Hilte
Bareveld
Gasselternijveen
Assen
Stadskanaal
Eext
Aruren
Gasselte
Groningen
Zuidlaren
Gas selternijveensemond
Emmen

-19

44
32

-33

-5
-32
L7

q

-LZ

-6

1

'!
1

-.t D

;
-o

-2
-4

2
8
o

-t2
-t

-6

ó
-1

-2

-11

-l

2
-23

7

38
-+D

-8
-5

-38

L2
-ló

-8

I
Á

-t:

i
-18

2
-7

11 -93 -8 3 -11,0

1) Bij een pendeloverschot overtreft het aantal inkomende personen het aantal uitgaan-
de; het tegengestelde geldt voor een pendeltekort,
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Uit de voorgaande tabel kan geconstateerd worden:
1" De verstrekte gegevens kunnen - daar zij alleen op het vervoer per autobus betrek-

king hebben - niet volledig zijn. aangezten het zeer onwaarschi.;nlijk is, dat het
dorp Gieten een pendeltekort zou hebben met Eext en Annen.
Voorts is het hoogst onwaarschijnli jk . dat het pendeltekorl met Veendam en Wilder-
vank - vooral met betrekking tot Gieterveen - zo gcrilrg z.ott z.i\'|
Aangenomen dient te worden, dat de geringe afstand en de minder gunstige vervoers-
mogelijkheden per autobus hierbij een belangriike rol zullen spelen

2, Het dorp Gieten heeft een belangriik pendeioverschot met Bareveld, Gasselterni;-
veen en Zujdlaren en een groot pendeltekort met Assen Groningen. Wilder-vank en
Emmen-

3. Het dorp Gjelerveen heeft een pendeloverschot van enige b€tekenis met Bareveld
en Gasselterni jveen en een pendeltekort van enige betekenis met Assen en Groningen.

4- Hel is zonder meer duideltik. dat vooral Assen en in mindere mate GroninEen als
onderwj Jscent rum voor de gemeente Cieten van betekenis is

_ Ondanks het in de werkgroep Ambachter.r. Bedrijven en Verkeer geconstateerde te-
kort aan - vooral goede - arbeidskrachten, vindt er in Gieten, en dan Juist niet alleen
in het verleden. een regelmatige afstoting van arbeidskrachten en toekomstige arbeids-
kracht.en plaats" hetgeen geillustreerd wordt door de onderstaande tàbel-

Tabel 3.

Vesl igi nssove rschot_lflq&!qL_Ce49g_19? 0

1921 - t925
1926 - 1930
1931 - 1935
r936 - 1940
1941 - 1945
1946 - 1950
r951 - 1955

-184
-z6r
- 85
-r07
-82
- r27
- 77

1956
1957
1958
1959
1960

1956 - 1960

- 61
-20
-29

6
-90

-194

Hoewel het - mede in verband met het" in samenwerking met B. O"D. /D, P. M, in te
stellen aparte migratieonderzoek in de gemeenlen Borger:" Gieten en Gasselte -
ons niet dienstig lijkt hier op de migratie diepgaand in te gaan, worden in de onder-
staande tabellen de via het arbeidsbureau Borger verstrekte gegevens vermeld-

rc!-€I-4.

Uterare_rq9r_cqtA:_q@
r -r -1960 - 

-1j-_12 
-_I!:6 !.

M. Totaal

Zerdcgdee]Ie

Veengedeelte

Gieten

vestiging
vertrek
overschot

vestiging
vertrek
overschot

overschot

44
79

L4
z9

-15

-50

49
68

-19

eq

-u
-aa

oa

L47

QO

68
-29

-83
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Tabel 5,

Lr 1960 vertrold<en productieve bevolking.

Gieten Gieterveen

M. M"

West Nederland
Oost Nederland
Drenthe
Groningen
Overig Ned"
Buitenland

Totaal

9
o

24
10

7
5

3
7
2
1
2

1

3

i

1

3
7

;
61 I

De vraag of de mensen zo zij elders werk gevonden hebben, in Gieten blijven wonen
of - zo er elders mogelijkheden zijn - met hun werk mee trekken, heeft in de werk-
groep Ambachten, Bedrijven en Verkeer aanleiding tot uitvoerige discussies gegeven,
Il de bespreking kwam naar voren, dat er in Gieten drie bevolkingsgroeperingen zijn:
1. De bevolking in het veengedeelte, die van oudsher bewegelijk is en gemakkelijk

met het werk meetrel<t.
2. De bevolking van het zandgedeelte, die niet snel aan verhuizen denkt. 'fiiel moet er

ïekening mee gehouden worden, dat ook deze bevolking door bepaalde omstandig-
heden (de kinderen die groter worden en om bepaalde onderwijsvoorzieningen vra-'
gen) na verloop van een aantal jaren naar de werkgemeente zullen verhuizen.

3, De importbevolking, die de binding met de gemeente niet kent en zo gauw als mo-
gelijk is naar de wer:kgemeente zal verhuizen.

Opmerkelijk is, dat de in de tabellen 4 en 5 vermelde gegevens de grotere bewegelijk-
heid van de veenbevolking niet ondersteunen" Het is nattiurlijk mogelijk, dat de cijfers
voor L960 niet maatgevend zijn. Voorts is het mogelijk, dat bij de bewoners van het
zandgedeelte - gezíen de afstand tot de nieuwe werkgemeente - de noodzakelijkheid
tot vertrekken gr:oter was dan bij de bewoners van het veengedeelte. Tenslotte kan
bij deze gegevens de omstandigheid, dat de importbevolking in het zandgedeelte groter
zal zíjn dan in het veengedeelte, een rol van betekenis gespeeld hebben,
De werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer is voorts van mening, dat bij het al
dan niet wegtrekken de leeftijd van invloed zal zíjn t.w, de jongeren zullen veel snel-
ler wegtrekken dan de ouderen, Men dient nlet te vergeten, dat het geheel momenteel
door de heersende woningproblemen versluierd wordt. Immers de omstandigheden dat
men in Gieten veelal sneller aan een woning kan komen dan b. v" in Assen, Veendam
of Stadskanaal "of" indien men in Gieten een woning heeft, moeilijk met een woning uit
een industriekern kan ruilen, zullen een rol van betekenis gespeeld hebben,
Er kan als conclusie, die echter niet door de gehele werkgroep Ambachten, Bedrijven
en Verkeer volledig onderschreven is, gesteld worden, dat hoe aantrekkelijk het dolp
Gieten voor het wonen ook Ís, men er toch vanuit zal moeten gaan, dat - en dit geldt
dan vooral de handarbeiders - de bevolking ook in de toekomst wel zal blijven trekken.
Anderzijds werd met betrekking tot tabel 5 de verwachting uitgesproken, dat indien
er voldoende huizen gebouwd konden worden, een belangrijk gedeelte van de naar het
westen getrokken arbeidskrachten terug zou komen. AIs compensatie zal daar echter
tegenover stáan, dat er een andere groep - een in de toekomst mogelijk groeiende
groep - zal zíjn (b.v. industriëlen, stafleden, gepensionneerden), die het dorp als
woongebied gaat zoeken. In dit opzicht zijn er voor het dorp Gieten in de toekomst
mogelijkheden om tot een forensendorp uit de groeien (overgang van fiets naar brom-
fiets en auto).
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Met betrekking tot het woonforensisme komen in de werkgroep Ambachten, Bedrijven
en Verkeer nog de volgende vragen ter spra-ke:
1" Is de in het uitbreidingsplan vastgelegde terreinoppervlakte per bungalow niet te

groot?
2, Zíjn d,e bouwvoorschriften niet te star en worden zij - zoals elders - soepel genoeg

geihterpreteerd ?
Om de gunstige functie van Gieten als woondorp volledig uit te buiten, dient volgens
de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer aan een aantal voorwaarden voldaan
te worden:
1" een zo groot mogelijke variatie in de woningbouw moet mogelijk zijn;
2. het bouwen moet in Gieten zo attractief mogelijk gemaakt worden, waardoor ook

voor het middenkader in Gieten woonmogelijkheden geschapen worden;
3. de bouwvoorschriften dienen zo soepel mogelijk gehanteerd te worden;
4. er moeten - Índien dit binnen het gereedgekomen uitbreidingsplan niet mogelijk is -

mogeliildteden voor bungalowbouw met een geringe ter:reinoppervlakte gecreëerd
'vrcrden" Als geschikt terrein hiervoor wordt naar voren gebracht een stuk grond
tussen Eexterweg en Asser:straat tegenover de u. 1. o. school"

Voorlichting"
Algemeen is de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer varr mening, dat er

teveel jongens naar de u. l. o, en te weinig jongens (speciaal uit het dorp Gieten) naar
de technische school 1) gaan. De werkgroep is unaniem van oordeel, dat de aanwezig-
heid van een u" 1. o. in Gieten het bezoeken van deze school zal stimu,Ieren,
Naar aanleiding van een vraag of de resultaten van de beroepskeuzetests uitwijzen,
dat meer jongens voor de u, l. o, dan voor de technische school geschilrt zijn, wordt
medegedeeld, dat dit beslist niet het geval is, De gegeven adviezen worden helaas
Iarg niet altijd door de ouders opgevolgd"
Er wordt algemeen naar voren gebracht, dat er nog teveel dethitte boordjes"-menta-
IÍteit bestaat, waardoor ook de jongens, die daawoor uitermate geschÍkt zijn, niet
naar de I.t. s. gaan, Men is van mening" dat de ouders er over het algemeen weinig
voor voelen, dat de kinderen het geld met hun handen moeten verdienen, hetgeen door
de reeds gememoreerde aanwezigheid van een u,1. o, in de hand gewerkt wordt. Uit-
voerig is, aan de hand van beschikbare gegevens, van gedachten gewisseld over de
jongens, die na enige tijd op de u, l. o, -school mislukken.
Volgens inlichtingen van de in Gieten gevestigde u. 1, o, -school geven de 88 in 1957
tot de lste klasse toegelaten leerlingen na 4 jaar het volgende beeld:

geslaagd
niet geslaagd
gedoubleerd
naar ander onderwijs
vertrokken 24
bedrijf 4

88

Tussen 195? en 1961 hebben echter in totaal 46 van de 88 leerlingen, w. o, 18 doublu-
res, die van school gingen toen bekend werd, dat ze bleven zítten, de u, 1, o" -school
in Gieten voortijdig verlaten, waaÍvan

9 = ]-0,2 7o naar };Let middelbaar onderwijs
8 = 9, 1 7o naar lnet lager technisch onderwijs

13 = 14,8 Vo naar lnet huishoud-onderwijs
2 = 2,3 Vo naar het lager landbouwonderwijs

1) Volgens ontvangen inlichtingen bezoeken 23 leerlingen uit Gieten de 1" t" s. te
Assen,

d
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8=
3,4 V6 raar elders gevestigde uitgebreid lager onderwils
I .I lo naar het bedrilfsleven
3"4 % onbekend

46 = 52.3 lo
Hieruit volgt, dat verschillende leerlingen op de u, I o terecht komen die daar niet
thui s horen dan wel deze school benutten voor een geleldeli1ke overgnng naar andere
vormen van voortgezet onderwijs. Volgens mededeiingen van het arbeidsbureau Bor-
ger komen de op de u, I. o. mislukte leerlingen veelal toch ill kiintoorbanen terecht,
lr verband hiermede ireeft de werkgroep Ambachr,en Bedri.jven en Verkeer zich aïge-
vraagd of deze leerlingen niet beter direct naar een val<school hadden kunnen gaan en
of er in Gieten geen behoefte aan een lagere technische school en een landbouwhuishoud-
school zal z i.;n.
Na uitvoerige discussie is de werkgroep Ambachten Bedriiven en Verkeer van mening
dat er in Gieten. mede gezÍen de ligging t. o v reeds bestaar.rde scholen maar nog
meer als gevolg van het beschikbare bevolkings -areaal - nlet voldoende loeloop naar
die scholen zal ziin.
Er dient speciaal gewezen te wol:den op de doorstromingsmogeli Jkheden die de lagere
techmsche school (u, t, s- -h" t" s. -OBAo-Ierareroplelding) bieden kan
Men is algemeen van mening. dat deze mogelilkheden nog veel te weinig bekend ziyn.
Een intensieve voorlichting zowel aan het onderwijzend personeel als aan de ouders
zal zeer gewenst zijn
Wat de ber:oepenvoorl ichting betreft wordt unaniem naar voren gebracht dat het beler
zo]u zí:n a1s het resultaat van de test in plaats van door een ambtenaar van het arbeids-
bureau door plaatselijk bekende personen in een gesprek met de ouders medegedeeld
wordt.
Men is algemeen van mening. dat een goede voorlichting uitermate gewenst is, Het
is echter een kwestie van groei. Voorgesteld wordt in elk geval iaarlilks een voor-
iichtingsbijeenkomst te beleggen.
Voorls is men van mening, dat het wenseli 1k zal ziin,, speciaal voor mersl-esr een ge-
specialiseerde opleiding voor kantoor b,v. gddurende een opleidingsperi ode in een
soort leerlingsteiselverband il dag per week) te creëeren als vervolgopleiding na de
u. l. o. Er zou nagegaan dienen te woLden of in Gieten met een proefoplejding gestart
zou kunnen worden,
AIs conclusie kan gesteld worden. dat de werkgroep Ambachten, Bedrilven en Verkeer
het belang van beroepe 'oorlichting uitermate groot acht en zii stelt aan het gemeen-
tebestuur voor alles te doen om dit ook plaàl.seliik te doen aanslaan

Follow-up commissies

Ir enkele besprekingen van de werkgroep Ambachten, Bedri jven en Verkeer heeft
de vraag, of het wenselijk zal ziin om in Gieten na afloop van het onderzoek een per-
manente adviescommissie of een welvaartscommissie tot stand te brengen onder-
werp van uitvoerige discussie uitgemaakt,
Men wor:dt het er over eens. dat het, zoals elders wel gebeurt J geen industrie-
commissie dient te worden., omdat dat veelal niet aanslaat. In de groep Ambachten.
Bedrijven en Verkeer blijkt er in eerste instantie een deel te zijn. die niet inziet.
wat zorn commissie voor taak kan hebben.. Van andere zijde uit de groep worden de
mogelijkheden voor zo'n commissre naàr voren gebracht" die zo talriik kunnen zijn.
dat men uiteindelijk algemeen toch wel een taak voor zo'n commissie ziet.
Behalve het adviseren van het geaeentebestuur zouden ook andere organisaties van
raad gediend kru:nen worden, terwijl zij ook in de particuliere en semi-particuli ere
sfeer initiatieven zou kunnen stimuleren. Opgepast dient te worden dat een dergelij-
ke commissie niet het duplicaat wordt van de gemeenleraad of op hàar stoel gaaï zit-
ten. Er wordt nog de suggestie gedaan de bestaande werkgroepen tot 2 commissies
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(max" 9 à 10 leden) samen te treld<en t,w. één voor de sociaal-economische proble-
men en één voor de sociaal-culturele problemen.
Het nut van één of meer coÍnmissies voortvloeiend uit het onderzoek kan zÍjn, dat
hierdoor de belangstelling, die door het onderzoek gewekt is voor allerlei zaken in
de gemeente, Ievend gehouden wordt"
Tenslotte wordt de wenselijkheid uitgesproken, ook als werkgroep na afloop van het
onderzoek af en toe b.v" 1 of 2 x per jaar bij elkaar te komen" Men wil nl. graag op Êde hoogte blijven wat er met de uitgebrachte adviezen gebeuren gaat.
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