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VII

DE HUISVESTING 1)

Algemeen beeld van de huisvesting,
Uit statistische gegevens, welke aan de Woningtelling 1956 konden worden ontleend.
valt af te leiden, dat 24 pct,. val het totaal aantal wouingen in de gemeente Gieten tot
de 1- en 2-kamerwoningen gerekend moet worden. Dit percentage steekt ongrrnstig
af bÍj de overeenkomstige verhoudingscijfers van de omliggende gemeenten en van
de provincie Drenthe,
Vooral in de buurtschappen Zandvoort, Streek en Bovenstreek en Nieuwediq) is de
situatie in dit opzicht zeer ongunstig. Daar werden respectievelijk 48 pct,, 42 pct.
en 34 pct. 1- en z-kamerwoningen geregistreerd,
De werkgroep Wonen was algemeen van gevoelen" dat de slechtste wonrngen naar
verhouding het meest door uit de plaats zelf afkomstige Gietenzrren bewoond werden.
Als oorzaken worden o. m. Eenoemd:
a. de relatief Iage inkomenJ van deze groep:
b,, de extra-kosten verbonden aan de aanscbaf van nieuwe meubelen bij het betrekken
van een nieuwe " ruimere woning;
c. de weerstand tegen rijenwoningen en tegen het prÍjsgeven van het bebouwen van
een bij het huis liggend akkertje en het houden van een geit,
Naast algemene bouwproblemen veroorzaken derhalve ook de financiêle omstandigheden en cle mentaliteit een relatief slechte woningtoestand bij deze grogp Gietenar:e4"
De werkgroep was overigens we1 van mening. dat de stijging der lonen in vele gevallen een hogere huur mogelijk moet maken" De bevolking zaI zich erop in moeten
stellen, dat bij toenemende welvaart betere woningen een groter deel van het inkomen zullen vragen,
Omvang van het woningteko4.
Eén der leden van de werkgr:oep Wonen heeft in sarnenwerking met het gemeentebestuur een overzicht samengesteld van het tekort aan woningen en de spi:eiding van
dit tekort over de gemeente.
In totaal bl eken in het voorjaar 1961 82 gezinnen (w" o. 40 van buiten Gieten) en 5
ongehuwden in Gieten een woning te zoeken,
In het dorp Gieten betrof dit 36 gevailen (w.v, 14 zonder woning), in Gieterveen 9
gevallen iw, v, 1 zonder woning) en in Nieuwediep 6 gevallen (w, v" 1 zonder woning).
Vele gevallen hadden betrekking op te kleine en te oude wonjngen,
Van de gegadigden werkten 22 bij Udema (w.v" 12 buiten Gieten wonend)" terwijl
voorts 12 landarbeiders, 13 chauffeurs en 10 ambtenaren onder de aanvragers vielen'
Bij de inventarisatie bleek nog, dat er in Gieten 6 onbewoonbaar verklaarde doch
nog bewoonde woningen zijn. Het totaal aantal krotwoningen in de gemeente Gieten,
dqt voor vervanging in aanmenking komt, is op ca" 60 te stellen.

Huidig tekort aan_4le${e woningen
Theoretisch zou in een aantal gevallen door verschuivingen een aanvaardbare opIoss:ing kunnen worden verkregen. Er zouden dan nog 60 - 65 nieuwe woningen nodig
zijn om in het tekort te voorzièn, Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de
noodzakelÍjke vervanging van krotwoningen en een noodzakelijke reserve aan wonlngen.
1) De slotvergadering van de werkgroep Wonen werd mede bijgewoond door Ir. A" Vos,
directeur van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de provincie Drenthe, die
t, a.v" verschillende punten advies en voorllchting heeft verstrekt,
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De werkgroep wonen kwam tot de conclusie, dat de veronderstelde verschuivins
op practische gronden in feite niet mogelijk is.

Zo zijn kleiner wordende gezinnen er 6li5kens de ervaring dikrvijls moeilijk toe te

Dewegen een kleinere woning te betrekken om daarvoor voor andere gezinnen een
meer passende woning te verkrijgen.
lrtussen was men tevreden over het werk van de Woonruimte-Commissie. Zij
doet wàt mogelijk is om tot een zo rechtvaardig mogetijke verdeling te komen,

Woningverdeling en woningbouw"
Door_ de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer wordt naar voren gebracht,
_
dat
indien er geen voldoende woningen aán die plattelandskernen, die induslrieën
hebben, worden toegewezen, de kans bestaat, d,at der" industrie'ën weg gaan trekken,
Mlen begrijpt, dat hier - gezien ook het kleine te verdelen contingent --vóor het provinciaal. Bestuur, dat het woningbouwcontingent jaarlijks verdeelt, een zeer moeiIijke dilemma ligt,
lf1ners. enerzijds hebben de nieuwe industrieën in de kernen, vooral in het begin,
oocn ook de reeds gevestigde, uitbreidende, industrieën wonÍngen nodig, hetgeen
naar een zo sterk mogelijke concentratie van de woningtoewijzing in de industriet(ernen wijst, Anderzijds mag echter niet vergeten worden, ook aan het platteland
vordoende woningen toe te wijzen, omdat anders de daad gevestigde bedrijven en tevens de middenstand gedupeerd zal worden"
Algemeen is de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer van mening, d.at er
voor het platteland, dat industrie heeft, in ieder geval een doelcontingent 7a1 moeten zijn, waarbij echter niet vergeten mag worden, dat de industrie ook zeli in toenemende mate daadwerkelijk aan de woningbouw zal moeten medewerken. Aangezien
de premies zeer moeilijk verkregen kunnen worden, zal er noodgedwongen ste-eds
meer in de vrije sector gebouwd dienen te worden.
In verband hiermede komt ook de cobperatieve vorm van bouwen ter sprake, die op
initiatief van de werkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer gezameilijk met de
werkgroepen landbouw middenstand en wonen en het Bouwfonds Nederlandse Ge"
meenten aan de orde gesteld
is.

Dit pgnt is vanzelfsprekend uitvoerig in de werkgroep Wonen besproken. Daarbij
..
bleek, dat het uitgesloten moet worderi geacht, daihet woningtekor? op korte termijn

zou kunnen worden opgeheven" Het gaat-hier om een landelijÈ vraagstuk, waarbij
vooral de tekorten aan bouwvakarbeiders en materialen lcreipunten-vormen. De regering heeft daarom ook de niet gesubsidieerde woningbouw àan beperkingen gebonden, Kenmerkend voor de verhoudingen biqnen de provincie is, dat er inL96i voor
3600 wo_ningen goedkeuring is verkregen doch dat ,lele van deze woningen nog nibt
gebouwd ziin"
, Hierbij dient men er rekening mede te houden, dat de huidige woningen, gezÍen
de zlch wijzigende eisen, snel verouderen en bij voorbeeld in Gieten vermoedelijk
cre harve woningvoorraad binnen 40 - 60 iaar moet worden verva.ngen.
_De werkgroep V,bnen kwam tot de conciusie, dat de ernstige teÈorten vermoedelijk
a-11e9-n
_kunnen verdwijnen door over te gaan tot fabriekmatigé bouw van woningen.
Bij de
bespreking van de mogelijkhedln lflMa-ïnen ook de v-olgende punten naar voren:
a. Woningwetbouw" Aangezien per jaar 2 woningwetwoningen voor krotopruiming
worclen toegewezen zit hierin geen mogelijkheid om op dit terrein het vereiste
tempo te verkrijgen,
Ge.zien de grote behoefte aan woningen voor de zich uitbreidende plaatselijke
industrie en het totaal aantal toegeiezen woningwetwoningen valtàlleen eèn op-

Iossing van het woningtekort te verwachten indien de toewijzing aanmerkelijk
wordt verruimd.
b. Premiebouw, Deze ontwikkelt zich traag in Gieten. Meestal moet men 2 jaar

c.

d.

e.

op
de premietoezegging wachten.
Vriie bouw. Deze bouw gaat vlotter. Hier gaat het om een toewijzing van bouwvolume" Gezien de eerder vermelde lange wachttijden bij premiebouw en de voortdurende stijging der bouwkosten is dikwijls deze vr:ije bouw aan te bevelen"
FinanciëIe steun van de industrie" Blijkens verkregen inlichtingen woïdt in een
aantal gemeenten de woningbouw gestimuleerd door financiële steun van de indwtrie
bij vrije en/of premiebouw. Hierbij kan zowel aan spaarregelingen als aan voorschotten en bijdragen à fonds perdu worden gedacht,
Ook in Gieten zou onderzocht moeten worden in hoeverre de plaatselijke industrie
de woningbouw financieel zou kunnen stimuleren, Hierbij wordt wel aangetekend,
dat een dergelijke steun voor het plaatselijke woningtekort weinig betekent indien
slechts ver weg wonende arbeidskrachten daarmede geholpen zouden worden,
MogeliÍl*teden via het Bouwfonds van de Nederlandse Gemeenten, In de bespreking met het Bouwfonds kwam naar voren, dat dit instituut in bepaalde gevallen
ook te Gieten de totstandkoming van nieuwe woningen kan helpen bevorderen" Gedadf wordt o. m. aan de financiëIe faciliteiten, welke het Bouwfonds aan individuele bouwers biedt (door lening bij tenminste L57o eígen geld), Voorts zou een
door werkgevers op te richten wooncoóperatie (met de werknemers als leden)
voor een aantal gevallen een oplossing kunnen geven. Van de zijde van het Bouwfonds werd nog naar voren gebracht, dat gestreeÍd wordt naar een goede kwàIiteit
woningen. In de groep zelf lnvamen bezwaren naar voren tegen de uniforme woningtypen.
Aangenomen wor:dt, dat de plaatselijke bouwers bij voorkeur rechtstreeks voor
de eigenaren bouwen. Van die zijde moet dan ook niet op veel medewerking worden gerekend.

Voorlichting oveX bouwmogelijliàeden"
De werkgroep Wonen was van mening, dat de bouwmogeli jkheden" die hierboven
worden genoemd, onvoldoende bekend zijn en meer voorlichting dringend is gewenst.
Gedacht wordt daarbij aan voorlichtingsavonden voor: adspirant-woningeigenaren.
De avond, welke op L2 apríI 1961 door het eerder genoemde Bouwfonds werd verzorgd, was zeer: nuttig. In de toekomst zou geregeld voorlichting over de bouwmogelijk*reden gegeven moeten worden, waarbij ook aandacht dient te worden geschonken aan andere mogelijkheden dan via dit Bouwfonds.
Van bijzondere betekenis acht men ook duidelijke bekendmaking van beschikbare,
bouwrijpe percelen" Daarbij zal er niet alleen moeten worden aangegeven dat er
bouwgrond te koop is, doch men dient ook duidelijk te maken waar en hoe er gebouwd
zal worden,
Indien de bestaande maquette op de Brink of in de naaste omgeving hiervan, onder
glas geplaatst zou worden, zou dit voor de Gietenaren en voor de belangstellende
vreemdelingen een aantrekkelijke informatiebron voor. de toekomstige ontwÍkkeling
van Gieten kumen worden,

Huisvesting van beiaarden.
Dit punt is in enkele vergaderingen van de werkgroep Wonen uitvoerig besproken.
De mogelijkheden in Gieten werden daarbij belicht aan de hand van enkele voorbeelden, welke de leden van nabij bekend zijn.
Zo werd gewezen op de "Middelhorst" te Haren" dat naar een Deens voorbeeld
werd opgezet. Bij de financiering is rijkspremie genoten, terwijl ook een lening
bij het Bouwfonds van de Nederlandse Gemeenten werd gesloten,

Het betreft hier overwegend zelfstandige huishoudingen" Er is geen verzorgingscentrum, wel een ziekenzadtje, dat weinÍg wordt gebruikt, Er wordt een recht op
bewoning geschapen, dat kan worden overgedragen. Hierdoor worden overdrachtsrechten e.d. vermeden, Bij de bouw kon men voor ca" J a"000,-- een woning krijgen" Thans bedraagt de prijs rond Í 12.000, --" Er is grote bela:rgstelling voor
deze woningen. Het instituut bedruipt zi.ch financieel zelf.
De 'f Blinkerd'r te Haarlem, welke eveneens werd vermeld, bevat een aantal zelÍ.standige woningen met een verzorgingshuis op de achtergrond.
Tenslotte werd gewezen op de speciale woningen voor bejaarden, die in verschillende Drentse dorpen zijn gebouwd. Die blijken in een aantal gevallen goed te voldoen voor hen die in hun agrarische omgeving willen blijven wonen. Er is echter
geen bijzondere verzorgingsmogelijktreid, terwijl ook de verwarming voor de bejaarde bewoners djl<v/ijls een moeilijk punt is,
In de besprekingen kwamen wel de volgende punten naar voren:
a. blijkens de ervaring zal rnen er naar moeten streven ca. 5-6 pct" van de bejaarden onder te brengen in tehuizen, pensions e"d.;
b. soms is het mogelijk door samemverking van verschillende instanties (bijv. diakonieën) een tehuis tot stand te brengen" Hierbij zal vooral aandacht moeten v/orden geschonken aan de minder draagkrachtige bejaarden;
c. de exploitatie van deze tehuizen is veelal een moeilijke zaak" Yan de exploitatielasten gaat ca" L/3 in de bouw en 2/3 íL de voeding, personeel e. d, zitten" Bij
premiebouw moet rekening worden gehouden met de afloop der premies,
d. bejaardenwoningen bieden minder risicois, voor:a,I indien een zekere spreiding
wordt nagestreeld;
e" worden bejaardenwoningen op voet van de Woningwet gebouwd dan geldt in praktijk, dat per toewijzing van 2 woningen 3 kleine bejaardenwoningen gebouwd kun-

f.

g.
1.

2.
3"

nen worden;
slechts bij woningwetbouw gaat de bouw ten koste van het toegewezen bouwvolume;
bij de bejaardenhuisvesting zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de
daarbij betrokken belangen van de middenstand,
De werkgroep Wonen kwam tot de volgende voorlopige conclusies:
het huidige bejaardentehuis (uitgaande van de diakonie) is niet doelmatig, relatief
duur en biedt geen verdere plaatsingsmogelijl*reden;
in verschillende delen van Gieten zullen een aantal bejaardenwoningen moeten
worden gebouwd voor hen, die in hun oude omgeving willen blijven wonen;
er zaI een nader onderzoek moeten worden ingesteld naar de mogelijkheid en

wenselijkheid van andere bejaardenhuisvesting in Gieten" Daarbij zal rekening
moeten worden gehouden met de hierboven onder at/m g genoemde punten. Voorts
zal moeten worden onderzocht in hoeverre bejaarden van buiten Gieten belangstelIing zullen hebben voor Gieten als aantrekkelijke woonplaats. 1)
\foningen voor de importbevolking.
Hieronder vallen zor.vel de huisvesting voor hen, die door hun werkzaamheden aan
Gieten gebonden worden als huisvesting voor hen, die elders werken en in Gieten
willen wonen (de zgn" forensen). Voor de eerste groep woiden niet voldoende woningen gevonden waardoor het voor de industrie dikwijls moeilijk is de benodigde
goede vakmensen aan te trekken, Men zal er overigens van uit dienen te gaan, dat
niet allen die in Gieten werken ook in Gieten moeten wonen" Men moet de werlmemers in dit opzicht vrij laten, Het zou voor Gieten en zijn inwoners niet aantrekke1)

Bij het nemen van initiatieven met betrekking tot de huisvesting van bejaarden zal
het wenselijk zijn contact op te nemen met de Provinciale Commissie voor de
Bejaardenzorg (Stichting Opbouw Drenthe, Stationsstraat 11, Assen).
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lijk zijn

indien de werloemers van één bedrijf als inwoners een te ztryaar stempel
op de gemeente zouden zetten" Spreiding van werken en wonen verdient de voorkeur,
De groep der forensen, die zich in Gieten vestigen? zal vooral worden aangetrokken door de aantreld<eli jkheid van deze plaats. Voor de middenstand betekent dit
verdere ontplooiihgsmogelijkheden" De grotere gevarieerdheid der bevolking die
hiervan het gevolg is wordt door sommigen eveneens als een winst aangemerkt, Anderen merk, er', op! dat men zich geen duidelijk beeld kan vormen van de gevolgen
van een dergelijke groei voor de gemeente zelf, Verschillende Gietenaren zullen
het verloren gaan van het oude agrarische karakter van de gemeente als een verlies
beschouwen, Men zal er voorts rekening mede moeten houden" dat voor de kinder:en
van de elders werkzame forensen hier nauweli.iks emplooi te verwachten is"
De werkgroep Wonen was overigens unaniem van mening, dat verdere groei van
de bevolking niet zonder meer gestimuleerd moet worden doch dat steeds rekening
moet worden gehouden met het karalÍer van Gieten als woonplaats"

Asplgrye4llcg!.
De ervaringen met duplex-woningen waren aanleiding dit punt aan de orde te stellen in de werkgroep Wonen.
Duplex-woningen zijn gebouwd als normale woningen doch tijdelijk geschikt gemaalÍ voor 2 gezinnen. De bedoeling was de duplex na 10 jaar te ontsplitsen en eï
één woning van te maken, Dan zijn ze volgens de groep alleszins aanvaardbaar"
Gieten heeft 23 duplex-woningen, Men is aan de ontsplitsing toe. doch door het
tekort aan woningen vindt nog geen ontsplitsing plaats. Het gevolg is, dat voor de
huidige bewoners bij elke groei van het gezin de woning direct te klein wordt, waardoor het gezinsleven wordt geschaad" Er zijn hier.rrreÍ ernstige klachten. De woningen zouden moeten worden gereserveerd voor gezinnen zonder krnderen en alleenstaanden"

De concentratie der woningbouw,
Algemeen meent men een zekere concentratie van werken en wonen te moeten
constateren, Op de lange duur zal op het plattetand vrijwel uitsluitend de bevolking
blijven wonen. die door haar rverk daaraan gebonden is dan wel door de aanl rekkelijl*reid van het buiten wonen het dorp prefereert boven de stad. In elk geval acht
men de verspreide bebouwing ten dode opgeschrevenDe genoemde ontwikkeling, die hier en daar tot ontvolking leidt, heeft uiteraard
bezwaren voor de daarbii betrokken middenstand- Soms is er ook een directe bedreiging voor de scholenl
Men neemt aan, dat ook binnen de gemeente Gieten concentratie van woningell niet
zal zijn te keren. Het wordt evenwel onjuist geacht. dat de gemeente dit proces'
voorzover zij dit in de ha d heeft, via de toewijzing van woningen versnelt. Uitgaande van de huidige spreiding der gegádigden vooï een woning (ca. 2/3 in het dorp
Gieten en ca" L/3 in de rest van de gemeente) meent men, dat bij de toewijzing ongeveer dezelfde verhouding moet worden aangehouden. Het is overigens nipt duideIijk geworden of de Gietenaren, die buiten het hoofddorp wonen voorkeur voor wonen
il het hooÍddorp hebben.
Overige punten
Hoewel dlt niet direct tot de opdracht behoorde heeft de werkgroep Wonen zich,
evenals enkele andere groepen, ook uitgesproken over de behoefte aan dorpshuizen
en een congresruimte,
Voor wat dorpshuizen aangàat meent men, dat Gieterveen grote behoefte heeft
aan een dergelijk ruimtebiedend gebouw voor het ver:enigingsleven' De oprichting
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ervan was op dat moment in een vergevorderd stadium, Gietentorp heeft het Nutsgebouw, terwijl in de naaste toekomst een gTmnastieldral op een Nederlands Hervormd Jeugdgebouw gereed zullen komen.
Het is de werkgroep niet duidelijk of er daarnaast nog behoefte is aan een dorpshuis.
Hoewel een congresruimte voor Gieten zeer aantreHrelijk is, worden de mogelijk-heden
om dit te realiseren, gezien de voorzieningen in Zuidlaren, zeer gerinpfgeacht"
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