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De inhoud van dit rapport kan als vrucht van gezamenlijke arbeid worden beschouwd.
De gezamenlijke arbeid van de inwoners van de gemeente Gieten, die hiertoe uitgenodigd door het gemeentebestuur, zich hebben beraden over het leven in hun gemeente,
zowel nu als in de toekomst.
Wellicht rijst de vraag, waarom bij een onderzoek naar de toestand in een gemeente de bevolking actief wordt betrokken? Waarom niet zoln onderzoek te ]aten uÍtvoeren
door "deskundigen" ? Een hezwaar van een deskundigen-rapport is echter, dat het opgesteld wordt dóor outsiders. De gemeenschap waarom het gaat voelt zich dan vaak
niet betrokken met de inhoud daarvan. Zii voelt geen relatie tussen haarzelf en het
rappoït, De suggesties, die de "deskundigen!' doen ter verbetering van de toestand in
de onderzochte gemeente worden - omdat ze van buitenaf worden ingebracht --veelal
door.de gemeenáchap genegeerd, Willen de beleidsorgalisaties bepaalde maatregelen
nemen aán de hand van de Átrekking van een dergelijk rappofi, dan stuiten ze in vele
gevallen op een onverschillige of zelfs negatieve houding van de gemeenschap ten aanzien hiervan. De gemeenschàp is niet betiokken geweest bij het onderzoek en kan
zich daar.van gemakkelijk distanciëren, Het resultaat is dat vele van de zogenaamde
deskundigen-rapporten vergelen in de archieven op het gemeentehuis zonder dat de
feitelijke
situatie veel verandert,
-bevolkingszelfonderzoek
Het
daarentegen tracht de gemeenschap daadwerkelijk te
betrekken bij hét onderzoek. h de gespieksgroepen krijgt het rapport ziin gestalte"
De bevolking van d.e gemeente inveritariseert zelf de noden en behoeften en trachl ze7Ï
oplossingenle vindei ter verbetering van de algemene toestand, Hierdoor wordt zij
nàuwer bltrokken bij de processen die in de gemeenschap plaatsvinden en wordt zij
gestimuleerd, meer'danlot nu toe het geval is geweest, richting te geven aan deze
processen.
Vooral na het verschi.jnen van het rapport t'De toekomst van het Noorden des Lalds"
vindt in de provincies Gr:oningen, Friesland en Drenthe allerwege een heroriëntatie
plaats t" a" v, de nieuwe ontwikkelingen, die het gevolg zÍjn vande pogingen o^m de
welvaart in deze provincies te verhogen. Het industrialisatiebeleid van de rliksovelheid - dat in de pr:obleemgebieden géconcretiseerd is in de aanwijzing van industriekernen met financiëte faciliteiten en de verbetering van de inÍrastructuur - en de
grote structurele veranderÍngen in de landbouw, waar als gevolg van de noodzakelijk
toenemende mechanisatie en rationalisatie der landbouwbedrijven een geleidelijke
afuloeiÍirg van werkkrachten uit de agrarische sfeer plaats heeft,vinden hun-weerslag
op de toekomst van de plattelandsgemeenten. De trek naar de industrie en daarmee
naar de industriecentr:a kan van biizondere betekeni.s zijn voor de plattelandsgemeenten" Ook de gemeente Gieten staat in deze maalstroom ên het gemeentebestuur heeÍt
met het oog hierop gemeend een bevolkingszelfonderzoek te moeten laten uitvoeÍen
onder leidág u.ttïàt n, E" T. I" en de Stiáting opbouw Drenthe. De resultatèn hiervan zijn in dit rapport gebundeld en getuigen van een grote interesse van de Gietenaren voor hun toekomstig wel en wee"
Meestal betekent het -uitbrengen van een rapport tevens het einde van het onderzoek"
Niet echter met een bevolkingsZelfonderzoek. Het uitbrengen var een rapport moge
bij deze werkrvijze een belan[rijke fase zijn; het betekent echter niet dat hiermee de
werkzaamheden zijn afgeslotón.- Integendeel de belangr:ijkste taak van de Gieter gemeenschap komt dán nóg. Bestuurdeis en bestuurden dienen zíc}' rru tezamen te beraden ovei de prioriteiien de mogelijkheden tot verwezenlijking van de vele suggesties en aanbevèlingen, die in het r'apport zijn opgenomen en die zullen moeten leiden
tot een hoopvolle óekomst in een háimonieus Ièvende gemeente Gieten" Een Gieten'
die haar eigen plaats zal innemen in de bonte schakering van de Drentse gemeenten"
Wij wensén di Gieter gemeenschap veel succes toe met de taak die haar nog wacht
en wii danken alle deehàmers aan hèt onderzoek voor de grote belangstelling' die

zij betoond hebben in de gespreliiken in de werkgroepen. Zonder hen zou dit onder-

'

zoek niet op deze wijze hebben kumen plaatsvinden" WiJ ziJn hen hiervoor ten zeerste erkentelijk en spreken de verwachting uit, dat hun medewerking van grote betekenis zal blijken te zijn voor de gemeente Gieten.
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