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Bij I age 2.

De vragenlijst, riie in de werkgroepen heeft gediend als grondslag van de
besprekingen.

Werkgroep Landbouw,

1 , Welke verbeteringen zijn nodig te achten ter verheffing van het welvaartspeil
in de landbouw? B,v.:
a) grondverbetering e) onrlerwij s
b) waterbeheersing f) bedrij fsgrootte
c) ruilverkaveling g) bedrij f sgebouwen
d) landbouwwegen

2. Hoe ontwikkelt zich:
a) de vra,ag naar arbeidskra.chten in verhouding tot het aanbo<l;
b) de afvloeitng van zoons uit de landbouw;
c) de richiing waarin de boerenzoons emplooi wensen te vinden en in hoeverre

is dit mogelijk?

3. ltat is de houding van de agrarische bevolki.rig tegenover het zoeken naar a,nde-
re brormen van be staa,n?

4, Hoe ligt de verhoud-ing tussen de landbouw in het zanrl- en het veengedeelte
van d-e gemeente terzake van de bedrij fsgrootte , arbeidskrachten erz"?

IYerkgroep Ambachten, Bedrijven en Verkeer.

1 " Is er al of niet een voorkeur varr j ongens en jonge mannen uit het agrarische
milieu '\roor de pla.atselijke industrie boven werk elders?

2. Hoe denkL de bevolkrng:
a)in het algemeen over het bestaan en de ontplooilng van industrie in Gielenl
b) over het zelf werken in deze industrie of elders?

J" Is er een a,l of niet voldoend aa,nbod van arbeidskrachten voor de bestaande
rndustrieën en anbacht sbedrij ven?

4" Hoe denkt rnen in het algeÍneen over vrouwelijke arbeid?

5. Hebben de werkende meisjes een voorkeur voor een werkkring in de plaatselijke
omoewino of alrlorc?

6. Hoe denht de bevolking over de verkeerswegen en -verbindingen in de gemeenl,e
Gieten?

w'erkgroep Midd.enstand,

1, 0p welke wijze belemmert de geringe bevolkingsgroei de ontwikkeling van de
middenstand?

2" Is er sprake van overbezetting in het micldenstandsappa,raa,t?

3" Past de mid.denstancl zích a,an bij de moderne verko opmethoden, vinke l inri chting
er.z"2

4. Gevoelt de bevolking nog behoefte aan bepaalde winkeLbedri jven?

5" Hoe is het onderlinge contact tussen de middenstandsbedri jven d.m.v. de
niddenstandsvereni ging?
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6" In hoeverre is het wenselijk en verantwoord de middenstand zoveel mogelljk te
concentreren in het, d-or.p Gieten?

Werkgroep Becreati e en Vre emdelingenverlteer.

1 " Eoe denkt de plaatselijke bevolking over ale komst van toeristen?
Voorkeur voor hotel- en pensiongasten of voor bewoners van zonerhuisjes,
kampeerd.ers enz,?

2. ffelke ontspanm ngsmogeli j kheden zíjn er voor vaca.ntiega.ngers?
J. Betekems van het vreemdelt.ngenverkeer als bestaansbron en de rnogelJ_jkheid

de bevolkrng hrerbij te betrekken
4. Iloe den-ht men over de ontwikkel ing van de dag- en reekend-.recreati e, vooral

Yarlut t Gloningen?
WarLdr^Á^ rr^nêh::-::i:E:_::"L ",'',-
1. Hoe denkt men over de woningen en woonruimte voorl

a) dé oorspronkel ijke bevolkrng;
b) de irnportbevolki ng;
c) de forensen; wat denlt nen van de ontwildreli ng en bevordering van het

woonforensismel
o,/ de DeJ a,aïden',

2., In hoeverre is concentratie der woningboury in het hoofddorp Gieten veranl-
woord? llordt het al of niet wonen rn het dorp Greten geprefereerd door hen
die in de gemeente werkzaam zijn boven andere dorpen in de gemeente; en doqr
hen clie buiten de gemeente zijl gaan werken?
Zijn tle 1i;sten van woninggegadi gd.en daarvoor een betrouwbare naatstaf?

3" lÏelke tekorten zijn et op het terrein varr tle openbare nutsyoorzieniDgeni
rÍaterleiding, electriciteii, riolering, straatverlichting?

4. felke rnogeli.;kheden liggen er voor krotopruimi.ng?

5" Is er voldoende voorlichting orrer het woningbouwbeleid. van de gemeente?

6. Is stirnufering van de bouw in de premiesêctor en yrije sector nogelijk en
gewenst? In welke delen van de gemeente?

We rkglggp 0 ezondherdszorg
'i . IÍat zijn d.e medi.sche voorzieningen en organisaties?

7"íjn zíj toereikend?

2, Tiygiêni sche- en yoedingsgewoonten, baby'verzorging, kraamzorg 
"

3. Medische en hygiéni sche verzorglng van cle bejaarden

4: ZíjL de openbare nutsvoorzieni ngen op het sociaal-hygiënische rrlak toereikend
(badhui zen, zwernbaden, vaterleiding, rioleri.ng) ?

5, l{at zijn cle woongewoonten in Greten (wonrngindeling, inrichting, woningge- ,

bruik, sanitair); is er voorlichting op dit terrein?
6. Verschillen tussen de diverse tiorpen en buurtschappen"

'lferkgroep Sociale Verhoudingen en Voorzieningen,

1. Iloe denkt nen over het maaischappelijk werk en de ge zinsve rzorgíng?
Hoe is het georga;ni seerd?
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lYat is er op het gebied van de bej aardenzorg?

In hoeverre voorziet d.e burenhulp nog in een behoefte?
Leeft de burenhulp in €,1.1ê delen van de gemeente even sterk?

Yerschillen tussen de dorpen en buurtschappen in tle gemeente terzake van
het buurtlevenl verhouding hoofdd.orp-bi jd.orpen.

Hoè is dê verhoucling en het contact tussen r1e bevolkingsgroepen?

Hoe is tle verhoud.ing gemeente- bevolhing?

Is er nog iets overgebleven van een tlorpsgemeenschap?
líie hebben da.arin de leicling?

8. Zal de eventuele uitbreialing van de zgn" nassarecreatie nog gerrolgen kunn€n
hebQen voor het clorpsleven?

{erkgroep Cul.turele Situatie.
1. Yoorzien de culturele, de j eugd- en sportvereni gingen in d.e behoefte aaÍr

ontwildreling en ontspa"nning? Hebben zij vold"oende outitlage?

2" Heeft het gezinsleven claarin nog eên frurctie (lezen, radio, televisie,
dagj es uit, vacanties) ?

3. Is er voltloentle kader yoor cle verenigingsbesturen en clubs?

4. De ongeorgariseercle vrij etij dsbesteding van de jeugd"

5" trat zijn <Ie voornaamste opvoeclingsvragen in Gieten (verhouding ouders -
kincteren) ?

6. Is er in Gieten een zgr" rrgeneratieprobleem" (jongere generatie - midden-
generetie - ourle generatie) ?

7" floe ziet men de plaa,ts van de kerken in het geheet var het tlorpsleven ên
hun taak in cle vorning va.n jeugd en volvassenen?

8. ZÍ.jn er leemten in de ontvikkelings- en vormingsmogelij ldreden voor rte j eugd
bij het oncterwij s?

9" Is er schoolkeuze- en beroepskeuze voorlichting?
10. Iford en vêel cursussen gemJgrl? Door relke groepen van cle bevolking?
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