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XX

DE VOORNAAI,'{STE CONCLUSIES. WENSEN EN AANBEVELINGEN

Landbouw.

1. I.r Nieuwediep zouden evenals voor het groenlaíd

^
2.

op het zandgedeelte van de
gemeente, Gieten grondverbeteringsmaatregelen op hun plaats zijn,
De waterbeheersing is sinds het functionneren van het waterscháp De ooster-

moerse Vaart belangrijk verbeterd.
Ir_ zeer droge zomers ontstaat op de hoog gelegen landbouwgronden een gïoot
tekort aan v/ater.
4, De_verharding van een aantal landbouwwegen is dringend noodzakelijk.
5. [r landbouwkringen bestaat grotè behoefte aan verhaide laad- en 1osplaatsen
Iangs openbare wegen.
6. Het verdient aanbeveling op korte termijn een aanvraag voor een plan tot ruilverkaveling voor het gebied van de oostermoerse vaarl in te dienen; hiertoe
moeten de landbouwverenigingen worden benaderd.
7. op- let zandgedeelte van de gemeente zijn over het algemeen de bedrijfruimten
!e klein, terwijl ook de t<rvaliteit van de gebouwen te wensen overlaat,
8. Door de toenemende industrialisatie zal het aanbod van arbeidskrachten in de
landbouw verminderen. h de toekomst zal de vraag het aanbod overtreffen,
9. Gepleit wordt voor het vestigen van een drogerij in Gieterveen.
10. Het verdient aanbeveling indien de landbouwverénigingen hun bemiddeling verlenen bij het opstellen van een goed werkprogramma ioor de toonbedrijvén door
reeds geruime tijd tevoren bij hun leden te in-formeren welke werkzaamheden
het loonbedrijf te verrichten zal hebben.
11. Teneinde in de toekomst verzekerd te ziÍn van een voldoende aanbocl. van arbeidskrachten dient de positie van de landarbeider te worden verbeterd" Grote
aandacht dient geschonken te worden aan de scholing van de toekomstige landarbeiders"
12. De industrialisatie is ook van belang voor de landbouw"
13. Het landbouwhuishoudonderwijs is ván zeer grote betekenis voor de opleiding
van de plattelandsmeisjes,

3"

Ambachten en bedriiven
1. Het vooï de nijverheid op dit moment nog beschikbare arbeidspotentieel in
Gieten is gering,
2. Het standsgevoel kan tot gevolg hebben, dat men werk buiten de woonsemeente
gaat zoeken.
3. De landbouwsfeer, waaruit men afkomstig is, kan bij het bepalen van het werk
een rol spelen.
4. De _zandbevolking is veel meer geporteerd voor lichter en schoner werk, ter_
yijl de .vggnbevolking door historische achtergronden reeds veel meer op de
industrialisatie is ingeschoten,
5. De zandbevolking kijkt meer naar het werk en minder naar het loon. terwiil de
veenlevolking materialistischer is insesteld
6' De _industriemogeli jI*reden zullen op Èorte termiln in Gieten niet groot zijn;
op langere zicht komen wellicht meer mogelijl*rèden.
7. Het in het uitbreidingsplan gereserveerde industrieterrein moet vergroot
worden,
8. Bij het wegtrekken uit de gemeente Gieten zal de leeftiid van de betrokkenen
een grote ro1 spelen, t,w. dat de jongeren veel snellei zullen vertrekken dan
de ouderen,
9. Ir de toekomst zal vooral de handarbeiclers-belnlking uit Gieten verdwijnen 1).
L) Deze conclusie wordt niet door de gehele werkgroep Ambachteq Bedrijven en
Verkeer gedeeld.
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10. Gieten bezit de mogelijlilheden om in de toekoinst tot een forensendorp uit te
groeien.
Middenstand.

1. De gemeente dient, gesteund door de plaatselijke belanghebbenden w. o. de
middenstand, alles in het werk te stellen om de industrialisatie te bevorderen

*

en het woonldimaat te verbeteren,
De
zuigkracht van de koopcentra Groningen, Assen en Veendam wordt door de
2.
middenstand in Gieten terdege gevoeld.
Gepleit wordt voor goede voorlichtÍng aan de klanten zo rnogelijk in aamenwerking met de in Gieten aanwezige vrouwenverenigingen'
ïn het veengedeelte van de gemeente Gieten gaan de middenstandsbedrijven
ondanks de welvaartstijging relatief achteruit.
In het dorp Gieten is nog behoefte aan een viswinkel en een fotograaf,
Het verdient aanbeveling dat de middenstandsverenigingen in de gemeente Gief,en
zich bij een landelijke middenstandsorganisatie aansluiten'
7. Gepleit wordt voor samenwerking tussen de twee bestaande middenstandsver-

enÍgingen"

periodiek contact tussen het gemeentebestuur en de middenstandsverenigingen zou door de middenstand buitengewoon op prijs worden gesteld'
o Concentratie van de winkelstand in het gebied Schoolstraat - Stationsstraat,
zoals voorgesteld in het komplan is gewenst"
10. De weekrnarkt heeft voor de middenstand meer voor- dan nadelen"
11. T. a. v, de verbetering van het woonklimaat rnoet de middenstand samemverking
zoeken met andere verenigingen en gemeente- lnstellingen om te komen tot een
8. Een

goede propaganda.

L2.T,a"v" het oude sportterrein wordt de suggestie

gedaan het als camping te

benutten.

13. Het wordt wenselijk geacht dat de centrale bakkerij het vraagshrk van de broodbezorging eens bespreekt met de vrouwenorganisaties '
De verkeerssituatie en busverbindinaen"

- Rolde dient zo spoedig mogelijk verbeterd te worden.
Gezien de sterke toeneming van het autoverkeer dienen een aantal fietspaden te
worden aangelegd.
J. De totstandkoming van een busstation in het dorp Gieten dient de hoogste urgentie
te krijgen.
L De situatie bij de spoorwegovergang in het dory Gieten dient verbeterd te worden.
De Parallelweg moet verhard worden,
Het is gewenst de zandweg langs de boerderij van Vos, als verbindingsweg tussen
de Julianalaan en de Asserstraat" te verharden.
7. Het verdient aanbeveling dat de gemeente een soort 5 of 10 jarenplan voor de
verbetering van het wegennet opstelt,
B. De bestaande busstopplaatsen dienen te worden verhard"
9, Dringend gewenst is een verbetering van de busverbinding Gieterveen-Gieten"
1. De wegverbinding Gieten

,

Recreatie en vreemdelingenverkeer.
1, Bij de ontwikkeling van het toerisme zal rrrlen uitwassen dienen te voorkomen en
in belangrijke mate moeten zoeken .in de richting van de vacantierecreatie van
enigerrnate op rust ingestelde gasten"
2. De houding van de bevolkingt,à,v" het bezoek van vreemdelingen is gunstig'
3" De te scheppen accomodatie - thans nog te beperkt - voor de vacantiegangers
dient zoveéi mogelijk geconcentreerd te worden in het dorp Gieten en zijn directe
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omgeving.

4. Het verdient aanbeveling

om direct bij de nieuwe rijksweg de mogelijkheden
voor een hotel of motel te creeéren,
5. Het bezoek aan de plaatselijke café-restaurantbedrijven zal bevorderd kumen
worden, indien de vacantiegasten logeren bij particuliere adressen en één of
meer maaltijden per dag in de restaurants gebruiken.
6. Zowel voor individuele bouw va4 zomerhuisjes als voor de bouw van een centraal
gebouw met een aantal huisjes is het gebied bij het Sek-meer'het meest geschikt.
7. Om een verantwoorde bouw van zomerhu.lsjes practisch te verwezenliiken verdient het aanbeveling om eventuele gegadigden een keuze te laten maken uit een

aantal goedgekeurde

bouwplannen,

8. Het is gewenst t. z.t. op het Boddeveld of in de nabijheid van de rotonde van de
nieuwe rijksweg, een camping in te richten voor transitokampeerders.
9. Er bestaat behoefte aan nog een goede kampeerboerderij,
10. Bepleit wordt de mogelijt*reid van verhuur van rijwielen ten behoeve van de

;
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toeristen.
11, Het verdient aanbeveling op enige avonden in de zomer muziek-uitvoeringen e. d,
te organiseren zowel voor de toeristen als voor de eigen bevolking, terwijl ook
een verplaatsbare muziekkoqel in een behoeíte zal voorzien.
L2, Het is gewenst om in het dorp Gieten wegwijzerc te plaatsen, die attenderen op
aantrekkelijke binnenroutes naar de recreatiegebieden.
13. Een V, V. V. -wandelkaart zal in een grote behoefte voorzien.
Huisvesting,

1, De slechtste woningen worden naar verhouding het meest door uit de plaats
zelf aÍkomstige qietenaren bewoond.
2, De stijging der lonen zal in vele gevallen een hogere huur mogelijk moeten
maken.

3, [rdien

geen voldoende woningen aan dÍe plattelandskernen, die industrieén
hebben, worden toegewezen" bestaat de kans dat deze industrieén weg gaan
trekken.
4, De ernstige tekorten zullen vermoedelijk alleen kunnen verdwijnen door over te
gaan tot fabrieksmatige bouw van woningen.
5" Het verdient aanbeveling te onderzoeken in hoeverre de plaatselijke industrie
de woningbouw financieel zou kunnen stimuleren.
6, Dringend gewenst wordt geacht het geven van meer voorlichting over de bouwmogelijkheden.
7. Van grote betekenis is ook het duidelijk bekendmaken van beschikbare, bouwrijpe percelen,
8, Gepleit wordt voor het plaatsen van de bestaande maquette over de toekomstige
ontwikkeling van Gieten in het centrum van het dorp,
9. Men zal blijkens de ervaring moeten streven ca 5 pcívan de bejaarden ondêr te
brengen in tehuizen, pensions, e. d,
10. Het huidige bejaardentehuis is niet doelmatig, relatief duur en biedt geen verdere plaatsingsmogelijkheden.
11. In verschillende delen van Gieten zullen een aaltal bejaardenwoningen moeten
worden gebouwd.
1.3. Een nader onderzoek zal ingesteld moeten worden naar de mogelijldeid en
wenselijl*reid van andere dan de reeds bestaande bejaardenhuisvesting in Gieten,
13" Wat bekeft het aantrekken van mensen van buitenaf zal dit niet zonder meer
gestimuleerd moeten worden, doch zal rekening gehouden moeten worden met
het karakter van Gieten als woonplaats.
14. Het wordt niet juist geacht dat de gemeente het proces van concentratie der
woningen via de toewijzing van woningen aan het hoofddorp versnelt.

J
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Woninginrichting,
1. Een goede woningvoorlichting is zeer gewenst.
2, De woningvoorlichting en de woningbouw moeten uitgaan van 2 woningtypen,
nL de plattelands- en de burgerwoning.
3. Nog te weinig wordt gebruik gemaakt van de technische voorlichtingsmogeliikheden bij bouw- en verbouwplannen.
Openbare nutsvoorzieningen en hvgiëne,

1,

2.
3"

Op het zandgedeelte van de gemeente zijn verschillende landbouwbedrijven nog
niet aangesloten op het electriciteitsnet, evenals de Wildervankseweg en de
Hunzeweg in Nieuwediep.
In verschillende delen van de gemeente is de krachtstroomvoorziening ontoereikend, Het is gewenst dat op de knelpunten een transformator wordt geplaatst.
De stroomtoevoer wordt in bepaalde delen van de gemeente geregeld gestoord
als gevolg van het omvallen van de electric iteitspalen. Vervanging van het

bovengrondse net door leidingen onder de grond verdient daarom aanbêveling.

4. De straatverlichting laat in verschillende delen van de gemeente veel te wensen
over.

5, De verspreide bebouwing blijft achter met de aansluiting van waterleiding,
6" Gepleit wordt voor het aansluiten van alle bebouwde percelen op de riolering.
7. Gestreefd zal moeten worden naar een gesloten vuilniswagen voor het ophalen
van vuil"

op het gebied van de rattenbestrijding gebruik wordt gemaakt.
van een intensieve voorlichting en strenge verbodsbepaling ter handhaving
van de openbare hygiëne.

8, Het is gewenst dat

Gezondheidszorg en hygiéne in het gezin"
1. De hvgiéne in vele gezinnen is moeilijk op peil te houden door het gebrek aan
voorzieningen,
2" De voedingsge\Moonten heeft men vaak niet aangepast aan de verminderde
lichamelijke inspanning (men eet te veel). Bovendien is het snoepen toegenomen,
hetgeen het t:ldbederf in de hand werkt.
3, Op het punt van de hygiene en sommige voedingsgewoonten moet de voorlichting
via allerlei verenigingen en instellingen alle aandacht blijven houden.
Medische voorzieningen,
1. De plaatselijke artsenpraktijken zijn voor de bevolking de belangrijkste voorziening op medisch terrein. Deze moeten voldoen aan hoge eisen wat betreft
de outillage, hygiêne, enz. Als wenselijlfteid werd naar voren gebracht, dat
een van de wachtkamers wordt.vergroot en gemoderniseerd,
2.' Bijzondere aandacht werd gevraagd voor het uitbuiten van alle bestaande mogelijkheden tot revalidatie en mobilisering van de gebrekkige kinderen in de
gemeente.
3" Enkele leden van de werkgroep Gezondheidszorg zouden specialistische voorcontrole wensen door het bureau voor prenatale zorg van het provinciale Groehe
Kruis van alle aanstaande moeders om de kans op onverwachte complicaties
tijdens de bevalling te verminderen (in overeenstemming met het advies gegeven
in de moedercursussen),
4. Het is zowel in Gieterveen als in Gieten gewenst gebleken, dat de verhoudiag
tussen de Groene Kruisbesturen en de Commissie Moeder en Kind duidelijk
wordt geregeld, evenals de samenstelling, werkwijze en taak van de Commissie
Moeder en Kind zelf,
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5. Het is gewenst, dat in de Groene Kruisbesturen meer dames worden opgenomen
(bijvoorbeeld de voorzitster en secretaresse van de Commissie Moeder en
Kind),

6, Moedercursussen moeten zo vaak worden gehouden, dat het aantal deelneemsters niet groter wordt dan max, 20 per cursus (in Gieten elk jaar. in Gieterveen 1 keer in de 2 jaar. In Gieterveèn was dit reeds het gevai;. De animo
wordt daardoor groter, het verloop tijdens de cursus kleiner,
7. Als mogelijke taak van de Commissie Moeder en Kind wordt gezien de propaganda voor en de organisatie van cuïsussen zwangerschapsgymnastiek.

8, De wenselijkheid is naar voren gebracht om voor de consuliatiebureaus voor
zuigelingen de afgelegen wonende moeders met kinderen met autors op te
halen, tenminste bij slecht weer, Dit betreft vooral de buurtschappen
Nieuwediep, Achter 't Hout, Veenhof en Bonnen.
In afwachting van de opening van een kleuterbureau in Gieterveen is wellicht
hetzelfde te organiseren voor de moeders met kleuters die in Gieterveen

en omgeving wonen.
9" Voor de gezondheidszorg voor bejaarden wordt het gewenst geacht om belangstelling te v/ekken voor cursussen bejaardengymnasliek en cursussen koken
en voedingsleer (de laatste ook voor mannelijke bejaarden en verzorgende
familieleden).
O. a, kan hierop de aandacht worden gevestigd via de bejaardensociëteiten en
bijeenkomsten, georganiseerd door de Comitérs voor Vrouwelijke Hulpverlening en de vrouwenverenigingen.
10, Het verdient aanbeveling om in die gezinnen, van waaruit kinderen zgn. "op
psvchische indicatie" naaï vacantieoorden worden uitgezonden, te trachten een
gunstiger omgeving voor het kind te scheppen o, a, door overleg met de
ouders (bijv, uitgaande van de nieuw opgerichte Stichting voor Algemeen
Maatschappelijk Werk).
11. Ook op het terrein van de med.ische voorzieningen is er een voortdurende behoefte aan voorlichting. De meest geëÍgende oiganisaties daarvoor zijn de
Groene Kruisverenigingen met hun verschillendè diensten en mede,fferkers,
doch ook via de gezinsverzorgsters zal veel nuttige informatie over de voorzieningen in de gemeente Gieten bij de mensen kunnen komen.

Sociale verhoudingen.

1, De belangrijkste sociale grenslijnen Iiggen in het dorp Gieten nu niet meer
zozeer tussen de oude standen, alswel tussen

bevolking[

en importr'.

"oude
2. De oude boerenfamilies. die vroeger met enkele
notabelen dà gemeentè a, h.w,
r-egeerden, zijn min of meer op de achtergrond geraakt in het áorp Gieten.
Het zijn nu veel meer dan vroeger de zgn, "burg:ers". die allerleí leidende
functies bekleden.
3. De kerkelijke verschillen spelen in de Gieter samenleving slechts een ondergeschikte rol,
4, h de. buurtschappen in het zandgebied van de gemeente zijn de oude sociale verhoudingen beter bewaard geblevèn dan in het óntrumdory.
5. De buuÉjes het Bonnerveld en Zíjtak ("Bokkenmond") leven, op enkele uitzonderingen na, een eigen leven, grotendeels naast en los van de àverige Gieter
samenleving"

6. In Gieterveen en Bomerveen zijn de buurten in vele opzichten nog een eenheid
gebleven, De Streek en Bovenstreek daarentegen ls wèinig eenheid,
7. II:l Gieterveen loopt tussen de rechtzinnig hervormden en de vrijzinnig hervormden een belangrijke scheidingslijn. Op sómmige punten is meer samenwerking
tussen deze beide groepen te bespeuren,

q

103

8, Nieuwediep is sterk georiénteerd op de woonkernen van Wildervark en Stadskanaal,

9" Het is gewenst dat bij elk belangrijk initiatief zoveel mogelijk a|le bevolkhgsgroepen bij het overleg worden betrokken.
10. Het gevoel in het veengebied van de gemeente min of meer bij het hoofddorp
te worden achtergesteld is meer gebaseerd op ervaringen uit het verleden dan
uit het heden"
11, Ondanks het bestaan van een gemeenteraad en van een aantal andere belangrijke organisaties, die in beide delen van de gemeente werken, leiden zand en
veen grotendeels een eigen leven"
12. Bevordering van het contact tussen de dorpen en hun organisaties en instellingen
is zeer gewenst.
Sociale voorzieningen,

1, Geconstatcerd werd

een behoefte aan voorlichting wat betreft het werk van de
Stichting Gezinszorg, Het is nog niet algemeen bekend, dat iedereen van de
gezinsverzorging gebruik kan maken en dat een lidmaatschap of iets dergelijks
niet nodig is, en zelfs niet bestaat. (Men vergelijkt het werk van de Gezinszorg
blijkbaar teveel met dat van het Groene Kruis),
2. Gemeend wordt, dat een bejaardensocieteit in Gieterveen waarschijnlijk in een
behoefte zal voorzien. Zowel í:n Gieten a1s in Gieterveen is het gewenst na te
gaan of wellicht een "bezoekdienst" voor thuiszittende bejaarden met v/einig
familie enz. georganiseerd zou kunnen worden (via de V. H' V. )"
3. In de kleinste woonkernen (Gieterveen, Nieuwediep) evenals in het hoofddorp '
bestaat behoefte aan de bouw van bejaardenwoningen.
4. Bij de huisvesting van bejaarden moet ernaar worden gestreefd de zelfstandigheid van de bejaarden zo lang mogelijk te handhaven.
5. Voor hen" die verzorging behoeven, zal het ldeine bestaande tehuis in de toekomst niet voldoende capaciteit bezitten, De mogelijkheden voor de bouw van
een groter bejaardentehuis dienen daarom zo spoedig mogelijk te worden onderzocht,
6, Zowel bij de bouw van bejaardenwoningen als van een eventueel tehuis voor bejaarden moet te grote afgelegenheid worden vermeden, ook al zal daardoor
soms de afstand tot bos en vrije natuur groter moeten worden (bouw dicht bij de
dorpskern, bushal[e, andere oÍpenbare voorzieningen),
7, Bij de comitérs voor Vrouwelijke Hulpverlening is een nauw contact met de in het
comitéls vertegenwoordigde vrouwenverenigingen gewenst, Vermeden moet worden,
dat een comité als zelfstandig lichaam gaat optreden, met aIIe gevaar voor
ttconcurrentiett"
8. Gehoopt wordt, dat in de pas opgerichte Stichting voor Maatschappelijk Werk
in de toekomst ook de ldeinere levensbeschouwelijke groeperingen zullen gaan
participeren, In de statuten is daarwoor de mogelijkheÍd geschapen. Heropening
. van het overleg hierover zou kunnen worden overwogen.

\-

Het leven van alledag en het gezin,
1. Er bestaat een grote behoefte aan oudervoorlichting: op welke wijze onder de
tegemvoordíge omstandigheden nog een goed gezinsleven in stand kan worden
gehouden" Deze voorlichting zal vooral via de diverse vrouwenverenÍgingen'
de kerken en scholen (ouderavonden) gegeven moeten worden.
2. In het bijzonder wordt ervoor gepleit, dat de ouders vóór alles zorgen voldoende
tijd voor hun kinderen over te houden, omdat deze anders van de welvaart resp,
het streven naar welvaart de dupe worden, Vooral het op visite gaan zou in veel
gevallen beperkt moeten worden, omdat de avond - tegenstelling tot vroeger -
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het enige stuk van de dag is waarop ouders en kinderen thuis zijn.
Wat de televisie betreft is er ook een grote voorlichtingsbehoefte
a. wat het gebruik, de mogelijkheden en de gevaren betreft (ook via jeugdorganisaties);
b. wat de prograrÀma's betreft" l&SlbgÊplgkilC in de pers van de programma's
opent de mogelijkheid voor bewuste programmakeuze. Hierdoor wordt o, a.
voorkomen, dat kinderen alles maar te zien krijgen. terwijl anderzijds juist
de aandacht op goede programma's gevestigd kan worden (o, a, ook via de
scholen).
Er bestaat behoeÍte aan goed voorlichtingsmateriaal (brochures. kleine boekjes,l
op het gebied van gezinsvoorlichting, Er is veel goeds en leesbaars zonder dat
iemand in Gieten er iets van weet, Ook hier ligt een taak voor de verenigingen
en kerken. Ook de plaatselijke boekhandelarerizouden hun sortering kuníen"
uitbreiden en daarop door reclame de aandacht kunnen vestigen (televisievoorlichting, sexuele- en andere opvoedingsvragen" enz,\.
Bij de gezinsvoorlichting via vrouwenverenÍgingen, kerkelijke groepen enz.
moet zoveel mogelijk van moderne hulpmiddelen gebruik worden gemaakt, zodat
de animo voor de meer serieuze onderwerpen groter wordt dan zij veelal is.
Wellicht dat sommige voorlichting beter in de vorm van een cursus dan van een
enkele discussie- of filmavond tot zÍÍn recht komt.

De ieugd.
1. Op het naleven van de leeftijdsbepalingen voor het cafébezoek (niet voor beneden
18 jarigen: ) is beter politietoezicht gewenst.
, hdien dit voor dansavonden niet goed mogelijk is, moet gezocht worden naar
middelen, bepaalde bezwaren te verminderen (schenkverbod van alcoholhoudende
dranken, weren van ongewenste elementen door bijvoorbeeld een maximum
leeftijdsgrens vast te stellen).
Onderzoek van de mogelijkheden om in Gieten instuifwerk en andere vormen van
open jeugdwerk te organiseren op zo breed mogelijke basÍs, bij voorkeur met
behulp van een daaloor aangestelde beroepskracht,
Hetzelfde te doen in Gieterveen, tegen de tijd dat het dorpshuis gereed komt.
Het sociale-culturele en sportverenigingsleven,
1
Gewenste materiële voorzieningen in de gemeente Gieten zijn nog:
a. een sporthal/grote gymnas t{ekzaal inêieten;
b" een overdekte gymnastiekvoorziening in Gieterveen annex dorpshuis Gieterveen;
c" kinderspeelplaatsen zowel in Gieten als in Gieterveen:
d, openluchtmanege;
e. motorc ircuit (grasbaan).
Opnieuw bezien van de lectuurvoorziening in Gieterveen,
Voorlichting over de diverse mogelijkheden.
3. I.| Gieterveen meer en betere propaganda voor (de avondell van) het Nut van
't Algemeen; ledenverwerving.
Organisatie van teruninste 1 of 2 avonden per seizoen in Gieterveen, om ook
daar de leden te kunnen aantrekken. Opname in het bestuur van personen uit
Gieterveen.
Bemiddeling van het Nut voor een extra bus Gieterveen-Gieten v, v, bii Nutsavonden in Gieten.
4 Vorming van een commissie van overleg uit vertegenwoordigers van de belangrijkste culturele verenigingen in de gemeente (incl. het Nutfen het gemeentebestuur, waarbij tevens voor vertegenwoordiging van Gieteïï/een en-Bonnerveen
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5,

6.
7,

zorg moet worden gedragen.
Deze commissíe zal zích moeten beraden over;
a, advisering vah het gemeentebestuur over een op te stellen subsidieregeling
voor het verenigingsleven;
b. de verdere taken (algemene coórdinatie, winteragenda, advisering en serviceverlening aan het verenigingsleven, organisatie cursussen, advisering van
het gemeentebestuur op sociaal-cultureel terrein),
De werkgroep acht het niet gewenst, dat een dergelijk overlegorgaan zuiver
een gemeente-aangelegenheid wordt.
Bevordering van de deskundigheid van het aanwezige kader en vorming van nieuw
verenigingskader door regelmatig (elk jaar? ) cursussen in verenigingstechniek,
vergadertechniek, discussietechniek, spreken in het openbaar enz, te organiseren. Dit zal de kwaliteit van en de animo voor het verenigingswerk ten goede
kunnen komen,
Opneming van jongeren in de besturen; om dit te doen slagen zal het vaak gewenst
zijn meerdere jongeren gelijktijdig in een bestuur op te nemen.
Beter toezicht op de handhaving van de leeftijdsgrens bij films boven de 18 jaar
in Gieten.

De positie der kerken.

1, De kerkelijkheid is het grootst bij de gereformeerde groep, ook nog vrij groot
bÍj de hervormden in Gieter-veen en het geringst in de (vrijzinnig) hervormde
gemeente in Gieten.

2. De dooptraditie is

nog het sterkst in de oude boerenbuurtschappen als Achter
It Hout en Zandvoort.
3, Als oorzaken voor de verminderde kerkelijldeid worden gezien de materiéIe
welvaart en welstand, het in het verleden teveel op de ouderen gericht zijn van
de kerk, het verminderde gezag en het voorbeeld van de ouders en de concurrentie van wedstrijdsport, film, televisie enz. , die ontspanning en sentetie bieden.

Het onderwiis. cursussen, school- en beroepskeuze,

- in
Gieterveen.
2. Gezocht moet worden, b, v. in een overleg tussen de schoolhoofden, naar middelen om de overgang van leerlingen uit d9 hoogste klassen van de lagere scholen
ruar middelbare scholen - zonder de noodzaak van het volgen van een brugldas
elders - te vergemakkelijken en te verbeteren.
Individuele begeleiding en stimulering van het werk van de betrokken leerlingen in
het laatste lagere schooljaar lijkt de werkgroep Culturele Situatie de beste
oplossing.
3" Onderzoek van de mogelijlàeid om voor bepaalde specialistische vakken alg
g5rmnastiek, handenarbeid en muziek meer dan tot nu toe deskundige en daar, voor opgeleide krachten aan te trekken (bijv. voor alle scholen in de gemeente).
Bouw resp, inrichting van geschikte ruimten en aanschaf van de benodigde
outillage voor deze vakken,
4. Voortdurende aandacht voor de belangrijke functie van het werk van de ouder- .
commissies, vooral de ouderavonden.
Ontwikkeling van de mogelijkheden voor oudervoorlichting door toepassing van
moderne middelen: films, geluidsbanden, discussietechnieken enz.
Onderzoek van de mogelijkheden voor oudercursussen over allerlei vragen i. v. m.
opvoeding, onderwijs, verhouding ouders-Ieerkrachten enz.
5. Snellere samenstelling en toezending van de testrapporten van geteste 6e klassers,
6" Krachtig ter hand nemen van de school- en beroepskeuzevoorlichting, zowel aan
1" Bouw van een nieuwe kleuterschool - al of niet aan of in het dorpshuis

,-.
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de jeugd van 14 - 18 jaar als ook aan de ouders van deze jeugd. Naar de mening
van de werk-groep is dit vooral de taak van de uloschool
1óudércommissie? ) en
van de jeugdorganisaties en vrouwenverenigingen.
Allerlei middelen dienen voor dit doel te wórdán benur, t.w. :
a. excursies naar industrieën, bedrijven, kantoren, inrichtingen, instanties enz.
b' tentoonstellingen. In Gieten zou eón beroepententoonstellin! eens in de 2 of B
j4,r geen overdaad zijn;
c. films, al of niet met inleiding of commentaar en al of niet opgezet als
_ "cursusrr, van bijv. 4 per seizoen;
d. propaganda voor en verspreiding van gedrukt materiaal (boeken, brochures,

folders).
7, Organisatie van:
a. cursussen algemene ontwikkelÍng;
D, cursussen v€renigings- en vergadertechniek, spreken in het openbaar, dis_
cussietechniek e. d.
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