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V. DE YERKEERSSITUATIE EN DE
q

BUSVERBINDINGEN

Verkeersverbindingen.
lh de diverse bijeenkomsten, die de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer
belegd heeft, kwamen steeds en uitvoerig de verkeersverbindingen in en met Gieten
ter sprake, Samenvattend doet de werkgroep de volgende suggesties:
1. H;t is dringend noodzakelijk, dat de op hànden zilnde nieuwe verkeer:sverbinding
Gieten - Rolde. gezien de onhoudbare toestand van de huidige weg, zo sner mogelijk urtgevoerd wordt.
z" vooral in het dorp Gieten bestaat er dringend behoefte aan goede trottoirs-voetpaden, aangezien deze of momenteel nietàanwezig ziin of, indien aanwezí9, zich
veelal in desolate toestand bevinden,
3, Gezien d.e sterke toeneming van het autoverkeer en de hier en daar gevaarlijke
situatie, dienen er een aantal fietspaden aangelegd te worden t'w':
a" fietspad van Eext via Zwanemeer naar GÍ.eten, omdat men nu twee keer de
verkeerswêg dient te passeren;
b. fietspad GaJselte - Cleten naast de oude verkeersweg, omdat de-werkgroep
meent, dat deze o, a, door het busverkeer en het toenemende onderlinge autoverkeer en ondanl<s de nieuwe verkeersweg druk bereden zal blijven en dus
geen afdoende oplossing kan brengen,
Bij-het voorgaande staat óo.op, daide mensen. die o" a, voor het doen van inlo- '
pen of schooÏbezoek op Gieten àangewe zen ziin. daar op de minst gevaarlijke wijze kunnen komen"

Omtrent het onder a opgenomen fietspad zal contact' opgenomen worden met de
secretaris van de Drentse Rijwielpadenvereniging,
4. De buiten de bebouwde kom ván de gemeente gètegen wegen ziin niet berekend op
het aan- en afuoeren der landbouwp-roducten. Vooral onder bepaalde omstandigheden (veel regen) is er sprake ua-.t eett onhoudbare situatie. De werkgroep AmbEchten, Bedrijven en Veikeer is van mening,, dat het creëren van een aantal dubtrele, verhardel parkeerplaatsen, die minstens 5 m breed ziin, voor de landbouwen transportbeári.iv"tt er! belangrijk zal ziin- In verband hiermede meent de groep"
dat het billijk te achten il, inaiàn áe landbouw in de kosten bij gaat dra,gen. Er is
vernomen, àat het geheel in G, S. W, -verband onderhanden genomen zal kunnen
worden"

5, De huidige situatie.r normaal 8 en soms 12 à 15 bussen op de standplaats van de
autobussen in Gj.eten vraagÍ, door de overlast en het gevaar dringend om een oplossing: t.w, de totstandkóming van een autobusstation. Volgens ingewonnen inlichtin-gen waren er voor het aritobusst,ation oorspronkelijk twee nogelijliàeden
t, vr'.

a, achter de woning van de dierenarts; deze mogelijkheid is thans vervallen;
b. op het oude sporttcrrein.
Dezè laatste mogelijkheid kan, ook wat de aan- en afuoerwegen betreft, -momen-

teel de beste opÉ"siog voor het parkeervraagstuk van autobussen in het dorpscentrum bieden, Voofhet te creèren autobusstation heeft men maximaal slechts
een strook van 25 m van het oude sportterrein nodÍg.
Uit ingewonnen inlichtingen kan geconcludeerd worden, dat de G ' A" D" O' -voorIopig íog geen plannen hËeft eentoorgaande busverbinding Winschoten - Veendam
- 3táAsÈnaat -- Assen, die de parkeeiproblemen in Gieten verlichten zou, in te
stellen. De werkgroep meent, ïat de tàtstandkoming van een busstation de hoogste
urgentie dient te krijgen"
6. SlËËhts tertoops ziinln de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer de.slechte busverbinding"nl di" bepaaldé deÈn van de gemeente o, a' Gieterveen hebben,
ter sprake gekomen"

7" De situatie bij de spoorwegovergang dient verbeterd te worden. Mocht een algehele verbetering nog niet plaats kunnen vinden, dan dienen er in ieder geval
spoorhekken te komen. waar men doorheen kan zien.
8. De Parallelweg dient door verharding verbeterd te worden"
9, Er wordt geadviseerd de bestaande zandweg langs de boerderij van Vos, als verbindingsweg tussen Julianalaan en Asserstraat, te verharden"
10. Men is algemeen van mening, dat alle in de gemeente Gieten gelegen wegen - uitgezonderd die in de kern van het dorp Gieten - dringend aan een goede oploapbeurt toe zijn" Er kan in Gieten van een groot achterstallig onderhoud van de
wegen gesproken worden" Iioev/el dit mede een gevolg is van het feit, dat de gemeente in de peri.ode 1930-1940 ni.et - zoals b. v. andere gemeenten - gesaneerd
wenste te worden, spreekt de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer het
vermoeden uit, dat de gemeente dit - wat de naoorlogse periode betreft - mede
aan zichzelï te danken heeft, Er mag gesteld worden, dat Gieten - vergeleken
met andere gemeenten met veenkoloniale gedeelten - wat de wegen betreft een
achtergrond heeft. Er wordt de mogelijldreid geopperd, dat de gemeenten bepaalde wegen zelf gaal onder:houden.
Uit de gevoerde di.scussie komt de wens naar voren, dat de gemeente een urgentielÍjst opstelt t,w" een soort 5 of 10 jarenplan voor het wegennet maakt. Begrijpelijk is, dat bij de opstelling natuurlijk ook rekening gehouden moet worden
met de noodzákeliike voorzieni.ngen op andere terreinen" Tenslotte wordt er nog
op gewezen" dat er over het algemeen van een slechte verlichting sprake is.
11, Er wordt naar voren gebracht, dat bij de "Hilte" een gevaarlijke toestand in de
weg (kruispunt) ontstaan is, die door het kappen van een aantal bomen opgelost
kan worden"
12" Met betrekking tot de pogingen, die er vanuit Stadskanaal ondernomen worden
voor reizigersvervoer per trein tussen Stadskanaal en Assen is de werkgroep
niet enthousiast omdat'
a. men niet gelooft, dat de N" S. hiertoe over zal gaan;
b. de trein geen verbetering voor Gieten in de verbinding met Assen en Stadskanaal zal brengen
In dit verband wordt nog opgemerkt, dat het grote aantal scholieren toch per
fiets zal gaan. Algemeen wordt de gedachte uitgesproken, dat er in Gieten geen
behoefte aan personenvervoer per spoor bestaat" In dit verband is het wel belangrijk om de bestaande busstopplaatsen te verharden.
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Busverbindingen.

[r de werkgr:oepen Culturele Situatie en Landbouw zijn de busverbindingen een van
de ondenrerpen van gesprek geweest, Uit de discussie in de werkgroep Landbouw
is gebleken dat voor het dorp Gieten geen wensen waren met betrekking tot de busverbindingen. Anders is het gesteld in Gieter-veen. Hier heeft men dringend behoefte
aan een frequenter busverkeer" Vooral voor de schoolgaande jeugd zijn de huidige
tijden ten enemale ongeschikt. De bus vertrekt 's morgens veel te vroeg uit GieterOok in de werkgroep Culturele Situatie is de bovenstaandè opvatting naar voren
gekomen. Deze werkgroep vindt goede busverbindingen indirect van belang voor het
culturele leven" DÍt geldt zowel voor het bezoeken van toneel-, filmvoorstellingen
en muziekuitvoeringen, als voor het volgen van.cursussen op allerlei gebied.
De verbinding van Gieten met de centra in de omgeving (Assen, Groningen, Emmen)
is goed, die van Gieteïveen echter zeer gebrekkig" De werkgroepleden zijn van mening, dat dit voor de culturele ontwil<keling van Gieterveen een belemmering vormt.
Ook i. v. m. sollicitaies van onderwijskrachten; verschillende benoemingen zijn op
het punt val busverbindingen afgesprongen.
In het nevenstaande wordt uitvoerig op de situatie van Gieterveen ingegaan:
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A.

Tegenwoordige situatie

De volEende bussen doen Gieterveen aan:

Assen
(aansluiting

(Rolde)

opN.S.)
n ,41
L5"47
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7"55

Gieten
(aansluiting
op Groningen
en Emmen)
7.18
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l.ó

7" 05
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19. r8

19.1-2

8. Z0
18. 20

830

8. 45

18, 30

L8. 45

lD

Veendam

74. 57
Aó, Dí

B" Bezwaren,
De bezwaren van deze dienstregeling springen dÍrect in het oog:
1" men kan als men 's morgens vroeg naar Assen Rolde. Emmen of Groningen
gaat, pas 's avonds om half zeven weer per bus naar Gieterveen terug.
Als rrschoolbusfi is de bus vàn 7 uur dus niet geschikt;
2. idem als men 's middags 'revenrr naar Gieten wil;
3" als men 's avonds naaf Gieten , Groningen, Emmen, Rolde of Assen gaat met de
bus van 7 uur kan men niet weer met de bus in Gieterveen terugkomen
Men behelpt zich daarom meestal met de bus over de Hilte' uurdient in beide richtingen" waarvan de halte 2 à 3 km" voor sommigen nog verder. van Gieterveen verwijderd is. Bjt yelmindert o4gelyrilfeld !4 Ctprke m4!9-49-bqzr!14C-!-a!-de we1 door
Gieterveen riÍdende bussen (zowe1 's morgens. 's middags en's avonds)"
(Bij de halte op de Hilte is geen ri.ywielstalling. De fietsen worden geplaatst in een
particuliere schuur, Deze wordt echter in het algemeen voor de laatsl,e bus uit Gieten weer afgesloten en soms al veel eerder, wat men niet tevoren weet).

De slechte busverbindrng:
a" belemmert het bezoek aan
l. uitvoeringen, lezingen en filmvoorstelling enz. in Gieten, Assen en Groningen;
2" het bijwonen van vergaderingen in Gieten;
3. cursusbezoek in Assen en Groningen (avondopleidingen o. a, );
4. ziekenbezoek in Assen en Groningen;
5" familiebezoek in Gieten en andere plaatsen (bijv. van bejaarde ouders);
b. betekent bij slecht weer en duisternis een ongewenste situatie voor hen ío. m"
vele schoolkinderen) die van de bus op de Hilte gebruik lqoelgq maken en genoodzaal<t zíjn 2 à 3 km per fiets af te leggen;
c, verhoogt de onkosten voor de organisatie van lezingen, cuïsussen., uitvoerjngen
in Gieterveen;
d. bemoeilijkt het vinden van gegadigden voor vacatures Verschillende malen is
punt van de isolatie van Gieter:. een benoeming van goede onderwiiskrachten op het
veen afgesprongen,

C, Conclusie
Deze luidt, dat overleg.gepleegd zal moeten word.en met de G. A" D. O. , door enke-

Ie vertegenwoordigers ván cieterveen en de burgemeester (die zich reeds bereid
verklaarde zijn steun te geven aan vertretering van de situatie).
Il het gesprek zal worden voorgesteld:
a, de Èl.rsÀen van de lijn Gieten-- Veendam om het uur over Gieterveen te laten rijden.
Dit zou bÍiv, betekénen, dat men in de richting Assen zou kunnen vertrekken (resp'
in die richting terugkeren) om ? uur, 9 uur, 11 uur, 13 uur. 15 uur, 17 uur,.
19 uur. 21 en/ of zz-rnr. En uit Assen zou kunnen terugkomen (resp. in de rich-
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ting Veendam vertreliÍ<en om) 8.30 uur, 10.30uur, 12.30uur, 14.30uur, 16.30
18. 30 uur, 20, 30 uur, 22, 30 uur en,/of 23. 30 uur;
de proefueriode, die zal moeten uitmaken of een dergelijke dienstregeling zal
slagen, niet 1 of 2 maanden maar tenminste een half jaar tot een jaar (in ieder
geval het hele winterseizoen) te laten duren,
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