
IV DE MIDDENSTAND

De ontwikkeli4g-ye!Àe-!q,dd94Êt4!d-!n hel!: slgemeen'

op één der bileenkomsten van de werkgroep Middenstand heeft de rijksmiddenstands-
conËutent in de proviacie Drenthe. de heér C. Stauttener, een inleiding over de huidi-
ge onhvikkeling-in de middenstandssector gehouden. Er is gebleken dut d"-l:^q"
iweede wereldóorlog stijgende koopkracht van de consument. waaraan nog steeds geen

eind.e gekomen is, d1 oíiwikkeling ln sterke mate bepaald heeft' De ontwikkeling in

de middenstandssector ttttg u"À"tï."lagend genoemdworden' Door de stijgende koop-

kracht bij en de toenemendé eisen van de consumenten neemt de vraag naar een groter

assortiment steeds toe., hetgeen voor de middensta'nder een vergrotÍn€ van de-voor-

raad inhoudt en daarmede eËn bedrerging van de rentabiliteit vormt' Deze gang van

,"f."; *"rLf ook áó 
" 

or',cer',tratie in ,Jlfbádi enings zaken., supermarkets en grote vr'aren-

huizen in de hand.
Bij deze ontwikkeling kan de middenstander op het platteland, omdat het een eis van

de consument wordt. niet achterbli.lven Dezá kapifaalsvergroling kan echter a-Ileen

opgevangen worden , indien de omlo'opsnelheid cler pr-oducten (b' Y d?91-i-"^:Iame ) ver-
gióot kaï worden, Dit is één van de moeilllkste problemen van de middenstander'
opgemerkt mag nog woroeí ;;t J; ; jk;;ádtttitand""ot.tsulent gec-on'stateerd heeft '

dat de Drent graag met ergàn kapitaal ïerk11 hetgeen in fette niet altijd juist behoeft

te zrjn. Men kan door -d';;;;"iJï!iiirufi'" t"ïrt"" bevorderen' dat men eerder met

zi;n ti'|d mee kah komen ,-_- ^-À,,ir-r,
Men kan de vraag stellen: "Hoe kan de kleine wmkelier zich tegen deze ontwikkeling

wapenen ? "
Opgemerkt. dient te worden dat cle middenstander veelal het gevaar niet ondeÏkent'
Er kan b. v, geconstateerd worden dat vele middenstanders á[gen willen b]ijv-en staan

en zich b. v. hoogstens itt it'tt àoprrer."igingen combineren' Hierin schuilt een groot

gevaar, De middlnstander dient kennis te nemen van de huidige ontwikkeling en van

zijn positie daarin Er moet belangstelling zi,ln voor de artikellen in de pers en de vak-

bladen. tenvijl men de "ig"" 
pà"iiï" fÍnanËleei en bedri jfsecono-i.q"h tg"l 

^l-Tl^t:, ^. -overzien, Hieraan ontbreekt nog wel het een en ander. Gelukkig zijn er tegenwoorolg -
naast de diverse landelirke middenstandsverenigingen en standsorganisaties - veel

instituten. die de middenstander over allerlei o.td""*etpett kunnen inlichten en ook

op andere wijze behulpzaam kunnen zijn zoals.
1- het Economisch Insl il,uut voor de Middenstand - verricht onderzoekingen en geeft

adviezen aan middenstande rs;
2. het Centraal Orgaan voor de bout unt Middenstandspanden - geeft advÍezen omtrent

de bouw van winkelpanden;
3" de Nederlandse Middenstandsbank - verstrekt garantiecredieten;
4., het Algeme"n wuu.to"grottà" I bámiddelt o. a. li1 overname van middenstandsza-

,ken;
5- het Drents Borgstellingsfonds - verstrekt kleine credieten aan middenstandsbe-

drijven in aangesloten gemeenlen.
Er wordt regelmatig gesteld, dat er in het eerstvolgende decennium o" a- als-gevolg

van de schaalvergroting in Nederland rond 30.000 ;iddenstandsbedrijven" t'w" 3' 000

per jaar. zullen d.ienen t" t;;á;ij;;; Hoewel het begrilpeli;k is."datdez,e vooruit-
zichten voor de daarbi; rechtstreêks betrokkenen nieí piózieiig zi;n' 9]:i:..T^": 

t"t
de reatiteit, t. w. dat h.t l;à;;á;;J geschieden zal ernstig-relening te,h.o-uden- Voor-
al het platteland zal hierdoor getroffán worden en vele bedri.Jven zullen hierdoor on-

overdraagbaar gemaakt worden.
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De positie van de middenstand in de gemeente Gieten"

Over dit onderwerp is in de diverse bijeenkomsten van de werkgroep Middenstand
levendig gediscussieerd.
Samenvattend kan het volgende worden gesteld,
1. De geringe toeneming van de bevolking"

In totaal is de bevolking van de gemeente Gieten van 1946 t/n1960 met 342 perso-
nen gegroeid. Deze geringe groei is te wijten aan het vertrekoverschot gedurende
de beschouwde jaren. Voor de middenstand houdt deze ontwiHreling in, dat de ex-
pansiemogelijlóeden zeer beperkt zijn,, De werkgroep Middenstand was van mening,
dat de gemeente, gesteund door de plaatselijke belanghebbenden w" o. de midden-
stand, alles in rt werk dient te stellen om de industrialisatie te bevorderen en het
woonklimaat te verbeteren, waardoor de gemeente elders in rt land meer bekend-
heid krijgt.
}r de discussie IsÀ/am echter tevens naar voren, dat er momenteel waarschi.jnlijk
weinig kans op het aantrekten van industri.e 1) Ís. Men spreekt echter de verwach-
ting uit, dat er zich na een aantal jaren - hetgeen zích dan echter tot het aantrek-
ken van enkele kleinere bedrijven zal beperken - meer mogelijkheden zullen voor-
doen.
Plaatselijke initiatieven hiertoe moeten gedragen worden door een zo groot moge-
lijke kring van belanghebbenden, Samenwerking met verschillende instanties, ver-
enigingen en groeperingen in de gemeente is in deze zeer gewenst'

2. De ligging van de gemeente Gieten tussen de centra Groningen. Assen en Ve,endam.
De zuigkracht van deze koopcentra wordt door de middenstand in Gieten terdege
gevoeld. Het is bijzonder moeilijk om hieraan het hoofd te bieden, omdat de mid-
denstand in de genoemd centr:a als totaliteit een grotere variëteit kan bieden, ter:-
wijl de afzonderlijke zaken zich vergaand kunnen specialiseren.
Door de huidige technische ontwildreting en het gunstig verloop van de welvaart is
de mobiliteit van de plattelandsbevolking sterk vergroot. De intrede van de auto
en de bromfiets heeft het isolement opgeheven"
Voor de middenstand in deze agrarische gemeenschap betekent deze ontwildreling,
dat haar monopoliepositie sterk wordt aangetast, De stad oefent ook op de boer
een grote aantreldringskracht uit voor wat betreft het doen van inkopen,
Er wordt op gewezen, dat het soms een ware uittocht is, waarbij het ook voor
producten gebeurt, waarvoor het helemaal niet nodig is. Begrijpelijk is, dat men
graag eens een dagje gezellig naar het grotere koopcentrum wil en hieraan het doen
van inkopen koppelt. Er is echter een groep van de bevolking, die dit regelmatig
doet. Opgemerkt wordt nog, dat dit veelal niet de prettigste klanten zijn.
De we'rkgroep Middenstand meent, dat het niet onmogelijk geaiht moet worden,
dat hierbij ook andere Íactoren zoals assortiment en service in het spel zíin (zíe
ook ad. 3). Voorts wordt geconstateerd, dat de prijzen in de stad voor bepaalde
producten, door welke oorzaken ook, belangrijk lager liggen.
Er wordt in de werkgroep MiddenstaÍid ook de mening naar voren gebracht, dat er
in Gieten, hoewel er een veranderende tendens te bespeuren is, van te weinig con-
currentie sprake is.
Uit het voorgaande volgt, dat er een klimaat geschapen dient te worden, waardoor
het prettig wordt in Gieten te kopen.
De mÍddenstander dient niet te vergeten, dat de huisvrouw tegenwoordÍg minder
dan vroeger aan de detaillist gebonden is. De tijd is voorbij, dat men zeggen kon:
"Dit gaat mij niet aan".

1) Opgemer|t wordt nog, dat het overnemen van de Exportslachterij Udema door de
Unilever en de grote veranderingen, die zich hierdoor in Gieten zullen gaan voor-
doen, niet in de beschouwingen van de werkgroep verwerkt zijn.
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In de discussie hierover komt naar voïen. d.at. hoewel de middenstand hieraan wel
het een en ander doet, men algemeen van mening is, dat er meer activiteiten ont-
wikkeld dienen te worden" Hierbij wordt ook gedacht aan goede voorlichting zo mo-
gelijk in samenwerking met de in Gieten aanwezige vrouwenverenigingen. Dit laat-
Áte i<lemt temeer omdat men tevens van mening is. dat de smaak van de consumen-
ten verbeterd dient te worden,
wel meend.e men in het dolp Gieten duideli.tk te kunnen constateren. dat de outilla-
ge verbeterd wordt.

3. De branchevervaging.
Dtt GTet versch+rsel, dat de mi6denstander zi6n waí betreft zijn verkoopassorti -
ment niet meer houdt aan ziin eigen brànche; een ontwikkeling waaraan men op het
platteland, ondanks de eisen vàn de vestigingswet, niet ontkomt. Dit verschiinsel
brengt grote investeringen, bestemd voor het aanleggen van voon'ad en. van.vele
artikelón, met zich mee, terwitl hoge eÍsen worden gesl eld aan de vakken is van
de.middenstander .

Met. betrekking tot dit punt wordt uttvoerig gediscussieerd over het feit' dat ook
niet-leden vrilwel alles bij de melkfabriek kunnen kopen. Hierbij komt in de werk-
groep ook nogde te voeren produclen en de bevoegdheid tot verkoop ter sprake
ÀIgemeen is men echter van mening dat de middenstand zich tegen deze concur-
retttie het beste kan wapenen door een service te verlenen die nog groter is dan
die van de zuivelfabriek. DÍt moet in de prakti;k altild mogelijk zi jn'
In de vergadering met de rii ksmiddenstandsconsulent ís naar voren gebracht. dat
de van relgerings-zi jde gewijàÍgde vestigingsei sen. de paralleli sati e 

-en 
de branche-

vervaging de cóncentratietènd-ens in de hana werkt. Men kan zich afvragen of dit
voor het platteland een gunstige ontwikkeling inluidt,. Er is toen door de rijksmid-
denstandÀconsul ent de suggestie gedaan dit probleem eers in de Handel sverenigi ng

door te praten- Men zou tussen e.t binnen bepaalde bedrijfsgroepen .- vooral i v m'
de grote concerns in bepaalde bedrijfst.akken een ontzettend moeilijk probleem -

tot èen afspraak omtrent de te voeren producten moelen trachten te komen Het
lijkt de werkgroep in ieder geval het proberen waard,

van de het

Het voorgaande overziende moet veïwacht worden' dat in de toekomst verschillende
winkel- en ámbachtsbedrijven het platteland zullen ver:Iaten. Hoewel er voor het Honds-
ruggedeelte - zeker na de overneming van de N. V. Udema door het Unilever-concern -
nog wel gunstige mogelijkheden aanrr'ezig zÍjn, lig1, het in het veengedeelte geheel an-
deis" Ho-ewel ór divérsé gwstige factorèn ái in., zoals de welvaartsstijging. gaan de
bedrijven daar relatieÍ achteruit" Daar zullen dan ook ongetwijfeld de zwaarste klap-
pen vallen, Er kan geconstateerd worden, dat in het veengedeelte a1 regelmatig be-
drijven verdwenen tijn en er nog zullen verdwijnen" Ook vindt er overplaatsing van
bedrijven naar de wai grotere kérnen zoals Stadskanaai en Emmen plaats, Men zal er
dus rókenÍ.ng mee dienón te houden,.dat de zwakste bedri iven in de toekomst steeds
meer zullen verdwijnen, IIet is ook- zo, dat de middenstànders nu b' v. nog genoegen

nemen met een inkomen tussen de f aOOO, -- en j e000,, -- maar da[ dit over l0 jaar
b.v, f 10.000, -- zal moeten zijn
Uit và de rijksmiddenstandsconsulent verstrekte gegevens blilkt, dat terwiil er per
1-l-1960 voor Nederland 55 inwoners per vestigingsplaats zijn, dit aantal voor Gieten

slechts 43 bedraagt. Dit is toch wel een aanwiiting, dat er hier iets gebeuren moet of
wel c,: koude s"n"iing ( opvolgingskwestie) moet hièr zijn werk doen" Geconstateerd
wordt, dat er per t-l-tó60 in Cieten 17 kruideniersbedrijven waren, hetgeen echter
-gezíen bepaalde zaken- minder erg is dan het lijkt' Door de koude sanering zal in de

náaste toeÈomst een aantal van de 17 bedrijven verdwi;nen. Samenwerking vàn een

aantal zou wenseliik ziin"
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Nieuwe vestigingen,

Ondanlrc het voorgaande was de werkgroep Middenstand van mening, dat" indien er
personen gevonden kunnen worden, die het aandurven en de eerste, misschien moei-
lijke, jaren overbruggen kunnen, voor enkele branches in het dorp Gieten nog wel mo-
gelijkheden zullen zijn.
Hierbij wordt gedacht aan een viszaak, een fotograaf (b.v. bestaande drogist) en een
melkzaak. 1)
VoorJs wordt de vestiging van een tandarts 1) wenselijk geoordeeld"

De middenstandsverenigingen.

Ln de gemeente Gieten blijken twee verenigingen van middenstanders te zijn t. w.
één in het dorp Gieten met + 50 leden en êén in Gieterveen + Bonnerveen met.1 30
leden. Hieruit ïolgt, dat het merendeel der middenstanders ln Gieten georganiseerd
is, Het blijkt, dat de vergaderingen in Gieten slecht tot matig bezocht worden, ter-
wijl het bezoek in GÍeterveen behoorlijk genoemd kan worden" Er wordt de wenselijk-
heid uitgesproken, dat de middenstandsverenigingen zich bij een landelijke midden-
standsorganisatie aansluiten; de middenstand is nog steeds niet voldoende bekend met
de voordelen, die men, door het georganiseerd zijn, heeft.
Mede gezien de belangrijke problemen, die zich door de zeer snelle ontwikkeling
reeds voor de middenstanders vootdoen en nog voor zullen gaan doen, wordt de wen-
selijkheid uitgesproken, dat de middenstanders zich regelmatig via de handelsver-
enigingen door deskundigen zoals de middenstandsconsulent en vertegenwoordigers
van de landelijke middenstandsbonden laten voorlichten'
Er wordt doof de werkgroep Middenstand opgemerkt, dat er meer samengewerkt
moet worden om gezamenlijk tot resultaten te komen. De activiteiten mogen zich niet
beperken tot het gezamenlijk organiser:en van een St. Nicolaasactie. Er vÍndt een uit-
voerige discussie plaats over dé verschillende prijzenacties, die via de Handelsver-
eniging georganiseerd worden en de diverse moeilijkheden, die zich hierbij voordeden,
Men is het er algemeen over eens, dat hier een goede regeling tot stand zal dienen
te komen.
Als een argument voor het slechte bezoek van de vergaderingen wordt naar voren ge-
bracht het feit, dat de belangen van d.e diverse middensta:rders te ver uiteenliggen,
hetgeen ook een rem op een vruchtbare samenwerking vormt" Voorts is gedi.scus-
sieerd over de vraag of het juist is, dat een niet-middenstander de belangrijke functie
van voorzitter van de handelsvereniging vervult. Men verwacht, dat het vergaderbe-
zoek in de toekomst nog verder zal teruglopen.
De werkgroep Middenstand meent, dat er ook samenwerking tussen de twee midden-
standsverenigingen dient te komen. Ter sprake lnvam b"v. de moeilijkleden met be-
treld<ing tot de middenstandscursus. Ook hierbij zou een nauwere samenwerking tus-
sen de twee middenstandsverenigingen gewenst zijn.
Het blijkt nl" dat men zjch uit Gieterveen voor het volgen van dergelijke cursussen
vnl. op 'i[ildervank oriënteert
Hoewel er een goede verstandhouding met het gemeentebestuur bestaat, is de werk-
groep Middenstand van mening, dat deze nog verbeterd dient te worden' Men zou een
periodiek contact b, v, via de middenstandsverenigingen buiiengewoon op priis stel-
Ien" Hierbij zouden djverse voornemens van het gemeentebestuur b,v. uitbreidings-
plannen, mêt de middenstand besproken kunnen worden, terwijl deze groep ook advies
en stimulansen zou kunnen geven.
In een vergadering van de Algemene Werkgroep is opgemerktu dat deze suggestie
nog uitgebreid kan worden tot andere bevolkingsgroepen' Het gemeentebestuur zou
terzake van belangrijke beslissingen, zoals bijv. uitbreidingsplannen, een algernene

1) Deze vestiging zal tot stand komen.
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voorlichtingsavond kunnen organiseren
Tijdens heionderzoek zijn dJverslagen van de werkgroep Middenstand in_de leden-
veïgadering van de Handelsvereniging ter sprake geweest. Er is echter niet gebleken,

dat hierdoor bepa.alde nieuwe facetten naar voren gekomen zijn.

Komplan.

Met betrekking tot het hoofddorp Gieten meent de werkgroep Middenstand, dat de

concentratie van de winkelstand ln het gebied Schoolstraat/Stationsstraat (komplan)
wenselijk en verantwoord zal zíjn,
In verbánd met het feit, dat de wegen tegenwoordig of in de naaste toekomst om de

dorpen heengaan. is het enige wapen hiertegen - ook de zuigkracht van d,e grotere
cenlra dient tegengegaan te íordèn - te komen tot een concentratie van de bedrijven
in het centrum """ itét dorp. Er mag voorts gesteld worden" dat ook de consument
behoefte aan de concentratietendens heeft d'w. z. men wil niet meer naar diveise
zaken'verspreid in het dorp. Men wil de winkels graag bij elkaar hebben. De werk-
groep Midd'enstand begrijpi, dat gezíen de huidige situatie realisatie niet eenvoudig
áat iiin en, o. a. omdát in het genoemde deel van het dorp Gieten nog ni'euwe'wonin-
gen stïan, eerst geleidelijk aai verwezenlijkt zal kunnen worden" Er wordt ander-
Zi5a" rct*i5t"ta oí er, voor:al van buiten Gièten 1), veel belangstelling voor het.cen-
tóm van Gi eten zal ,i;n. lt"tt vraag\' zidn nl, af of de grondprijs tezarfien met het
te stichten winkelpand in verhouding tot de omzet niet te hoog zal worden'

Huis*aan:.huis-lrrant.

uÍtvoerig zijn de mogelijkheden van een huis -aan-huis -krarrt Ín de werkgroep ter'
sprake geóesï- Hierbii wàrdt gedacht aan een soort familieblad (advertentie en tekst)'
waarin áe sportspiegel àpg.notti"n wordt en dat speciaal bestemd is voor de gemeente

Gieten en ttè zanágeáeeltèí van Anlo en Gasselte- Oorspronkelijk waren de 
^initiatief-

nemers van gedaJhte, dat er voor dit wekelijks te verschijnen krantje J 0' 9-5-P.er

kwartaal gev-raagd diende te worden, Hieromtr:ent bestond in de werkgroep Midden-
s.rand geei eenstémmigheid" Een deel der werkgroep betwijfelt nl. 

_ 
of er wel voldoen-

de abo:nnementen zullen komen, terwijl een ander deel naar voren brengt, dat een

blad met dezelfde opzet: "De Hunzestioom,' wel voldoende abonnementen heeft" Er
bestaat ook nog de mogelilk}eid van combinatie met "De Hunzestroom"'
Naar aanleiding van een uitvoerige bespr:eking van dit punt Ín de Algem_ene Werkgroep
- waarbij ook geen eenstemmigheid bestond - wordt besloten het geheel door d.e ver-
schillende orgánisaties, die belang hebben bij de huis -aan-huis -krant, in samenwer-
king met de gámeente rrit tu laten íerken- Vooral met betreld<ing tot_ de verschijnings-
vor-m bestaai nogal wat verschil vàn mening. De ene groep acht combinatie met een

der bestaande bladen het beste uitgangspunC, terwijl éen andere opvatting het vooral
zoekt in het specifieke karakÍer,
WeI is men afoemeen van mening, daI zo'nkrant in eerste instantie gratis vérspreid
dient te worde-n. De belangrijkstá voorwaarde hierbij is echter, dat er -wekelijks
voldoende advertenties 

"trïód"d.titrgen 
komen om het geheel financieel rond te krij-

gen, waaromtrent een deel der werkgroep niet gerust is"
iild"tt" de besprekingen in de werkgioep Middenstand is de uitgave van de huis-aan-
huis-krant tot stand gekomen,
Aangezien er nu dive-rse moeilijkheden te overwinnen zijn, stelt de.werkgroe,P-voor:
1. eerst contact opnemen met andere verenigingen en instanties, die belang hebben

bij en belangstelling voor de huis-aan-huis-krant,
2" daarna indien noodzakeiiSk 

"am"ttwerking 
te zoeken met I'De Hunzestroom" zonder

hier: beoaalde voorwaarden aan te verbinden.

1) Mogelijkerwijs wordt de situatie door de opneming van de N"V" Udema in het
Unileverconcern gewi.jdigd"
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Omdat men algemeen, ook in de Algemene Werkgroep. van mening is, dat het bestaan
van een piaatselijk krantje in de gehele gemeenschap grote betekenis heeft, wordt te-
vens de wenselijkheid uitgesproken, zo nodig, een nieuw krantje met een bredere
basis tot stand te brengen,

De koopavond.

Men is algemeen van mening, dat de consumenten de op donderdag te houden koop-
avond prettig vinden, Bij de middenstanders is er echter verschil in appreciatie tus-
sen de winkels voor de dagelijkse behoeften (kruideni.er, bakker, groenteboer, e,d. ),
die er geen voorstander en de winkels voor de duur:zame goederen (textiel, huishou-
delijke adikelen, radio's, e.d. ), die er wel voorstalder van zijn"

De weekmarkt.

De weekmarkt is tot stand gekomen door een door de organisat,ie van de marldkoop-
lieden aan het gemeentebestuur gedaan verzoek" Hierover is door het gemeentebe-
stuur weer contact opgenomen met de handelsvereniging" Door: bepaalde branches
nl" groenten en bloemen wordt er een nadelige invloed van de markt verwacht, aan-
gezien men meent, dat er in Gieten voor deze branches reeds voldoende verkoop-
plaats en aznw e zíg zíjn.
De werkgroep Middenstand is echter van mening, dat de weelcnarkt, wanneer deze
attïactief is, door zijn aantrekkingskracht voor de mi.ddenstand meer: voor- dan na-
delen tengevolge heeft. Voorts dient hierbij niet vergeten te worden, dat indÍen het
gemeentebestuur van Gieten niet tot de markt overgegaan was, er pogingen tot ves-
tiging van een marl,-t in Gasselte of Zuidlar:en - die zeker geslaagd zouden zijn -
ondernomen zouden ziÍn. Nu is er voor de organisatie van de marlrthaldelaren de
verplichting elders in de omgeving g."n -"rÉ tot stand te brengen,

Middelen ter verbetering van de positie vaqde mÍddenstand"

Zeer uitvoerig is men tijdens de besprekingen ingegaan op de maatregelen" die de
middenstand zou moeten treffen om het gehele woonklimaat en in het bijzonder de
positie van de middenstandssector daarin te verbeter:en" Zoals reeds naar voren ge-
komen is, hangt een welvarende middenstand voor het grootste deel af van het aantal
consumenten. dat men kan bedÍenen.
Het bevorderen van het woonklimaat is derhalve van direct belang voor de midden-
stand, omdat op deze wijze het areaal van consumenten vergroot kan worden. Aan
de andere kant is het stimuleren van het woonklimaat alleen nog niet voldoende" De
middenstand moet zich daarboven aanpassen aan de behoeften der consumenten, ook
wat de koopgew oonten betreft.
L:n dit kader kan gedacht worden aan consumptiestimuleri.ng door het aantrekkelijk
neerzetten van de aan te bieden artikelen en de consumenten zonder enige verplich-
ting laten rondkijken.
Wat betreft de verbetering van het woonklimaat moet men samenwerking zoeken met
andere verenigingen en gemeenteinstellingen om te komen tot goede propaganda" Zeer
uitvoerig is hierbij aan de hand van verschillende voorbeelden gediscussieerd over
de hoge kosten, die een goed verlichte etalage (speruren of verhoging vastrecht) met
zich meebrengen. Er wordt ook op gewezen, dat deze kosten voor de stad Groningen
Iager zijn"
Men is algemeen van mening, dat hÍeraan iets gedaan dient te worden.
Er zijn en worden verschillende acties ondernomen, zoals via de handelsvereniging
Delfzijl en de afdeling Drenthe van Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond.
Via deze laatste organis aïíe zal het bij de Minister van Economische Zaken aange-
sneden worden" Naast contact hieromtrent met Groningen wordt het ook wenselijk
geoordeeld het op initiatief van de rijksmiddenstandsconsulent ingestelde, geweste-
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Iijke permanente contactorgaan van de 4 m iddenstandsverenigingen íC. C, D. M. ) trier-
bij in te schakelen. Tenslotte zal er zorg voor gedragen worden, dat de bekend zijn-
de gevallen van hoge kosten voor etalageverlichting verzameld en aàn de burgemees-
ter doorgegeven worden.

Ook stimulering van het vreemdelingenverkeer is van belang voor de middenstand'
In de besprekingen is durdeliik naar voren gekomen dat het dorp Gieten toeristlsche
mogelijkheden heeÍt- Door de ontwikkeling van de industriali satiekernen de vri;e
zaterdag en de geografische ligging Ís de Hondsrug van betekenis geworden en biedt
mogelijkheden" die de middenstand - door zÍch daar op in te gaan stellen - uit dient
te buiten. Ook liggen er voor de middenstanders bepaalde mogeliikheden brj het zui-
vere toerisme. maar ook dat vraagt vs.n de middenstand bepaalde elsen" Hterover
dient het nodige overleg plaats te vinden"

Uitvoerig wordt stilgestaan bij het stimuleren van het pensionwezen en de V. v' V' .

Het blijkt. dat er aanzienlijk meer aànvragen zijn dan de bestaande pens ionbedri iven
op kunnen vangen. Er moeten hier theoretisch dus mogelijkheden liggen. Er wordt
echter betwi jfeld of er in Gieten ook werkeli'ik mogeli jkheden zullen zi1n. d. w- z' of
er particulieren bereid gevonden zullen worden pensiongasten op te nemen. Men is
er van overtuigd. dal de verhoging van het aantal bedden in pensi onbedri,;ven slechts
langzaam zal kulnen plaat.s vinden-

Naar aanleiding van mededelingen over de ontwikkeling van het vreemdel ingenver-
keer in Roden ls Ër op initiat.ief án de werkgroep Midrlenstand in samenwerking met
de werkgroep Recreatie en Vreemdelingenverkeer een bespreking belegd met verte-
genwoordigeis van de werkgroepen Reciealie en Vreemdelingenverkeer en Miclden-
ótand, rte Éandelsverenigin! en 

-vrouwenorg&nisàties. 
waar enkele personen uit Ro{eq

van hun ervaringen vert,eld hebben. Hoewel het pràctische resultaat van deze biieen-
komst in eerste lnsÍantie niet groot geweest is, meent de werkgroep Middenstand dat'
hoewel men 

""o"tt 
evsrtuigd is. clat het een moeili jke weg is, voortgegàan dient te

worden het vreemdelingenverkeer ook via verhoging van het aàntal pens ionbedrijven
te bevorderen.

Uitvoerig werd gerdiscuss:eerd over de verhouding Handelsvereniging-V" V. V, en
de grotere financiële sleun die de V. V. v- behoeft,' ook vÍrn de zijde van de midden-
stand, Men is ervan overtuigd, dat er meer belangstelling voor het werk van V' v V-
dient te komen, Er moet op gewezen worden dal de Handelsve reni ging als eens ge-
tracht heeft meer contact met de v, V. V te kriigen. Dit is toen echter op de houding
van de V. V. V. , dle het geheel niet economisch wilde zrlen doch ideeel wilde houden-
afgesprongen. In de moderne opvàttÍngen over het V, V. V, -werk moet.en de economi-
sche motieven een belangrijke rol spelen- In het bestuur van de V. V" V, moet de
middenstand vertegenwoord.igd zi jn,

Met betrekking tot het oude sportlerrein wordt de suggestie gedaan, gezÍen het
feit. dat het terrein nu practisch nier gebruikt wordt en er al een bepaalde accomo-
datie is. het als campingterrein te benutten. Hiervoor :-a! zeker belangstelling be-
staan; men denkt hieibifspeciaal aan het kortere bezoek. Opgemerkt wordt nog dat
hierover in het. verleden al eens coitact met het gemeeniebestuur geweest is, maar
toen was het in verband met andere plannen niet mogelijk.

Het wordt wenselijk geacht aan het huidige karnpeerterrein bij het Zwanem,eer de
nodige verbeteringen 1) aan te brengen en het terrein te vergroten' Er is wel eens
een klacht vernomen. dat de accomodatie van dit terrein te gering is'
Tenslotte moet er gedurende de zomermaanden meer aan de vreemdelingen geboden
worden" Men denkt daarbij aan eenvoudr'ge dingen zoals b"v, een georganlseeroe
wandeltocht"

1) De plannen hiertoe ziin gereed en zullen binnenkort uitgevoerd worden.
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Wensen

In de diverse besprekingen is naar voren gebracht" dat de totstandkoming van de
centrale bakkerij - slechtere producten en geringere service - geen verbetering
voor de consument genoemd mag worden, Hierbii wordt ook geopperd of de verkre-
gen monopoliepositie niet gevaarli.yk is. omdat het elk initiatief kan doden, Ander-
zijds wordt opgemerkt dat de geopperde bezwaren in het verleden. toen er nog af-
zonderlijke bakkerijen waren. ook bestonden terwijl ook bepaalde voordelen van de
centrale bakkeril opgesomd worden, Het verschil is echter. dat men in het verleden
bij bezwaren naar een andere bakker kon stappen" Er wordt voorts nog op gewezen.
dat bepaalde bezwaren een gevolg ziJn vÍrn de op het gekozen ogenblik enig moge-
lijke opzet, Bij de discussie hierover werd gesteld, dal het brood door het bezorgen
zo duur js. Hoewel men algemeen van mening is dat di1 bezorgen op den duur door
diverse oorzaken w. o. personeelsgebrek niet meer mogeli jk zàI ziin vindt men
dat de tijd hiervoor in Gieten nog niet gekomen is Er wordt gesuggereerd dat de
centrale bakkerij di1 vraagstuk voor het dorp GÍeten eens met de vrouwenorgànisa -
ties opneeml.

Ook wordt er met betrekking tot de producten van de zuivelfabÍiek critiek geuit.
Er wordt geconstateerd dat de bevolking over het algemeen te weinig critiek durft

te uilen. Er is te weinig of in het geheel geen contact tussen middenstand en consu-
ment,

Er wordt adhesie betuigd met de opmerking van één der andere werkgroepen t w

over de noodzakelijke verbetering van de voetpaden in hel dorp Gieten. die vooral
bii slecht weer onbegaanbaar zijn. Er wordt echter op gewezen. dat het karakter
van het dorp - geen tegels - bewaard. dient te blilven De proef met de gele steen
vindt men algeÀeen geslaagd, l) Dezelfde klachten met betrekking lot de voetpaden
bestaan in Gieterveen

Met betrekking to1 de in A. W verband àangelegde sportvelden wordt gevraagd na
te gaan of deze velden - b. v, voor een proeftrtd van 1 jaar - ook voor andere evene-
menten. die ook voor de middenstand van belang kunnen z.ijn drenstbaar gemaakt
kunnen worden.

1) ln de gemeenteraad is inmiddels een voetpadenplan aangenomen.


