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. Na al hetgeen, dat in de voorgaande hoofdstukken is betoogd zou het hier deplaats zijn_ om vanuir obiectieve criteria te trachten de ontwilkkelingsii;"àí i" a"toekomst door te trekÈEi-en n--èláái-loe de structuur van de gemeente Gietenover b. v, een tweetal decennia zal zijn geworden,
Basis voor een dereeliike prognose zou zijnde bevolkingsgroei. Indien geentoevallige factoren Íet ïeeia.rËrstor"tr, lJ rtJ-àóàrr:r. om vanuit de groei in hetverleden te komen tot een schatting van het aantal-in*oners op een bepaald toe-koms-tig tijdstip. Dat een dergelilkË r"rr"tir"g ààï on"et 

""t "iàs-argà-r"f t"rrtt""is echter begrijpeliJk, Ook voor.-Gieten zor,t ío,n prognose opgesteld kunnen worden,waïe het niet dat zíc]'';ier nu juist een toevallige facior heetf voorgedaan, die hetresultaat van een bevolkingsprognose volkomen onbetrouwbaar zou maken. Metd-eze toevallige factor worát hiei bedoeld de overname van de Exportstachterr;udema N. v. door het un ever-concern. Deze gebàurtenis, die ptaats vond tijoensde periode van het bevolkingszerfonderzoek, zai naar atte waarsir,ilnrijkh;iJ ''
:"-1:j:::ji_1i:1:-1lll}" uitbreidins van het betrokken bedrijf met ziËh á""t""ng"".Aangezren overdracht van de- exportslachterij pas korle tijd geleden gereatiseËrd
y:_19_:-",-q: ontwikketing va.n fret^bedrijf 

"og "iói "*a"t 
g"r,ó"g nepaald"kan worden,

I:_ï3::.-11,".-"e de mogelijkheid om deze toevalige faótor té inóorporeren in eenDeïorKrngsprognose voor de gemeente Gieten. omdat aan de anderè kant de N. v.Udema voor de groei van het inwonertal van Gieten van grote betekenis is en eenprogllose van dit laatste, zonder daarin de uitbreidingen van dit bedrijf daarin opte nemen, van weinig waarde zou ziin, hebben de saÀenstellers van dit rapportgemeend vooï Gieten af te moeten zien van het maken van een prognose,
, ^ -?o-?1",:g,ud" 

gememoreerd heeft de oveïname van de Exporàf aEfrie"i: Udema N. V.ooor de Unilever plaats gehad, terwijl de gesprekke' in de werkgroepen goeddeelswaren afgesloten.
Dit hield in dat in de groepen dit punt niet meer aan de orde kon komen, Bovendien
Y:^":^,:,:"1f" nu nog te weinig bekend van de definitieve plannen voor dit bedrijfrn oe naaste toekomst. De conclusies waartoe de workgroópen zijn gekomen en de
::i:^",_1_!: d*,"in-zijn g-euit, houden daarom geen rekàning -et áe irÀgeii;ke ont-wrKKelrng van de N. v" udema. Iir dit opzicht is het rapporl dus nÍet mËer ïp-to-dáte.Morht dit bij een andere werkwijze een groot Aezwaàr ziJn, bij het bevolkingszetf_onderzoek 

-is het minder groot, bmdat hïerbij het rápport zelf niet het hoofddoervan het onderzoek is,

- .,?",1i"y" sÍtuatie bij de exportslachterij en de daaruit te verwachten ont_
ii: :t_tlg 

kunnen van grote invloed zijn op de structuur van de gemeente Gieten"
:ï91..t-:1:"reming van het aantal werkkrachten bij Udema plátst de gemeen_scnap drrect voor een aantal belangrijke vragen. Bijv.: Hoe moeten deáan tetrekken werknemers met hun gezinnen gehuiËvest wàrden? Is het gewenst om dezewoningbouw te concentreren in het dorp-Gieten of moet een deel daarvan elders in ,

de gemeente - of zelfs daarbuiten - geplaatst rà"a""1 wat moet de middenstanddoen om zich aan te passen bij deze íièuwè ontwikkeline ? Hoe zullen de nieuw_
\ï:ï:^": -opgeïangen 

en_Íngepast worden in de Gieter geÁeenschap?
welke verbeteringen dient het woonkrimaat te ondergáan? Hoe staat het met deaccomodatie in de sociare en curturele sector ars ei een enigszins belangrijketoeneming van de bevolkinE oDtreedt?

P^il 
,,!"_,"?,*it] ekeurig enkéle vragen, die gesteld kurnen worden als de plarmnen

van de.N, V, 
-Udema gerealiseerd zullen worden en waarop de GÍeter gemeenschap

een antwoord zal moeten geven. I| dit verband kan het aanbevelinE verdienenom zrch 1.2.t. - wanneer er meer bekend is omtrent de plannen rán de export_slachterij --bij wijze van follow-up in een ol -"À" gà"prèt"groepen te beradenover de problematiek verbonden aàn de nieuwe ontr.vikkeling ïn Gieten,
In het algemeen kan gesteld worden dat in Gieten de ontwikkelinE van de land-
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bouw zal gaan in de richting van toenemende mechanisatie en bedrijfsvergroting 
'

t"óijt uoï" het gebied vante Oostermoerse Vaart een ruilverkaveling niet on-

Áàg"il:t en in ieáer gevaT zeer gewenst voorkomt-' De industrie in Gieten wordt

i" gïtË mate beheerlt door de Jxportslachterii. In de toekomst is uitbreiding van

áitï"á"iif - zoals reeds hierboven vermeld - te verwachten' Voor de middenstand

zullendekomendejareninhettekenstaanvandenoodzakelijl*reidomzich.aante
;;;;; ;"" de eisen van de rnoderne verkooptechnieken en van de noodzakelijkheid

om te komen tot meer samenwerking onderiing en met andere groeperingen van

áá g"^""rr""t.p, kr de sociale en crilturele sector za1 de aandacht gericht moeten

*oidun op het geven van voorlichting op velerlei gebied en het op peil brengen
-rrur à" lroïrri"iingen in dit deel lmt"tt"ï maatschappelijke leven. Bij het-onderwiis

,"ftoo"uf de beróepskeuzevoorlichting geinteisivèe,rd moeten worden' Voor wat

h"i woonkli-aat ali geheel betreft zal"dé belangstelling gericht moeten blijven

àp rrài 
""rtupp"n 

van loede woonmogelijkheden, 
-met naáé ook voor de bejaarden

àl op au ve'rgroting á" au .à""á"tïeve mogetilkheden- Nauw verbonden met dit
laatste is ook het stimule"Ln ,ru.t ft"t u""uirduiitrg"nuerkeer, waarbij gelet dient

te word.en op het behoud van het karakter van Gieten'
Kort samen'gevat kan gesteld worden dat de Gieter gemeenschap in de komende

iu"l" s""t.li zal worien voor de taak de leefbaarhóid zodanig te verhogen dat,

daarmede een basis uoo" 
"èr, 

gezonde ont wikkel ing van de gemeente Gieten tot

in lengte van dagen zeker wordt gesteld.


