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VOORWOORD
De inhoud van dit rapport kan als vrucht van gezamenlijke arbeid beschouwd
worden t.w . van de inwoners van de gemeente Beilen, die hiertoe uitgenodigd door het gemeentebestuur, zich hebben beraden over het leven in hun
gemeente .
Het onderzoek, waarvan dit rapport de weergave vormt, heeft de vorm van
een bevolkingszelfonderzoek gekregen, omdat het de uitdrukkelijke wens was
de gemeenschap er zoveel mogelijk bij te betrekken. In de diverse gespreksgroepen heeft dit rapport zijn gestalte gekregen, terwijl de definitieve
vorm na een aantal besprekingen in de Algemene Commissie tot stand gekomen is.
Veelal betekent het uitbrengen van een rapport het einde van het __onderzoek.
Hoewel dit te betreuren valt, mag dit zeker bij een bevolkingszelfonderzoek niet het geval zijn. Hoewel ook bij deze werkwijze de public~t.ie van
het rapport een belangrijke fase is, mag het niet betekenen, dat h.fîèrmede
de werkzaamheden afgesloten zijn.
Integendeel: de belangrijkste taak voor de inwoners van Beilen komt dan
eerst . Allen, die betrokken zijn bij het leven in deze gemeente dienen
zich te beradfn over de prioriteit en de mogelijkheid tot verwezenlijking
van de suggesties en aanbevelingen, die in dit rapport zijn uitgesproken
en die zullen moeten leiden tot een hoopvolle toekomst in een harmonieus
levende gemeente Beilen.
Onze verwachtingen zijn - gebaseerd op uitspraken in diverse werkgroepen
en in de Algemene Commissie, maar vooral, omdat terwijl het onderzoek nog
niet eens afgesloten was, een aantal personen in de gemeente zich reeds
met een vervolg op het onderzoek bezighielden - buitengewoon hoopvol gestemd.
Wij menen er echter voor te moeten waarschuwen, dat een al te grote ijver om
diverse zaken in Beilen aan te willen pakken en er tevens naar te streven
zo spoedig mogelijk resultaten te willen zien wel eens niet gewenste gevolgen met zich zou kunnen meebrengen.
·
Het is dan ook uitermate wenselijk omzichtig en weloverwogen te werk te
gaan.
Wij - en dan speciaal de Stichting Opbouw Drenthe - willen hierbij gaarne
onze steun verlenen ,
Wij wensen bestuurders en bestuurden van .de gemeente Beilen veel succes toe
bij tj~ moeilijke taak, die hierbij nog wacht ,
'
Tenslotte danken wij alle deelnemers van het onderzoek voor de belangstelling, die zij betoond hebben in de gèsprekken in de werkgroepen en in de
Algemene Commissie. Er mag wel eens duidelijk gesield worden, dat zonder
hun medewerking dit onderzoek op deze wijze niet zou hebben kunnen plaatsvinden. Wij zijn hen daarvoor ten zeerste erkentelijk en~preken de verwachting uit, dat hun medewerking van grote betekenis zal blijken te zijn
voor de ontwikkeling van de gemeente Beilen.
renslotte willen wij nog memorer.en, dat gezien de doorgaans goede opkomst
bij de verschillende werkgroepen wij de indruk gekregen hebben, dat het
kunnen meespreken over het wel en wee van hun gemeente of deel van hun gemeente het gros van de deelnemers goed gedaan heeft .
Wij spreken de verwachting uit, dat het gemeentebestuur van Beilen van deze
duidelijk gebleken behoefte bij de bevolking een zo volledig mog~·-l ijk- gebruik zal weten te maken.

Assen, april 1967 ,

Stichting Opbouw · Drenthe
Landbouw Economisch Instituut
Drents Economisch Technologisch Instituut

INLEIDING

Een opdracht, verleend door het gemeentebestuur, heeft geleid tot het instellen van een bevolkingszelfonderzoek in de gemeente Beilen. De organisatie van dit onderzoek lag in handen van de Stichting Opbouw Drenthe, het
Landbouw Economisch Instituut en het Drents Economisch Technologisch Instituut, welke instituten ook gezamenlijk dit rapport samengesteld hebben.
Na een aantal inleidende besprekingen om in wat bredere kring aan de doelstellingen en de opzet van het onderzoek bekendheid te geven en tevens om
de werkgroepen en de Algemene Commissie samen te stellen, kwamen in de
maanden juni/juli 1965 de diverse werkgroepen voor de eerste maal ter orientering bijeen. Het eigenlijke werk ving echter eerst in september 1965
aan.
Bij de samenstelling van de Algemene Commissie en de werkgroepen werd grote
aandacht geschonken aan de representatie. Er werd zowel ten aanzien van de
vertegenwoordiging van de woonkernen als van de beroepen, de sociale groeperingen en de religieuze overtuiging getracht de werkelijke verhoudingen
in de gemeente Beilen zoveel mogelijk te benaderen.
Voor de deelnemers aan het bevolkingszelfonderzoek wordt verwezen naar bijlage l ,
De Algemene Commissie had tot taak als overkoepelend orgaan bij het onderzoek te fungeren . Het belangrijkste onderdeel van deze taak was het bespreken en het zo nodig aanvullen of wijzigen van de deelrapporten van de
diverse werkgroepen.
De leden van de Algemene Commissie maakten ook deel uit van één van deze
werkgroepen.
Naast de Algemene Commissie namen aan het onderzoek een elftal gespreksof werkgroepen deel t.w.:
1. Landbouw
2. Recreatie en vreemdelingenverkeer
3. Middenstand, industrie en verkeer
4 . Woonklimaat
5. Gezondheidszorg en sport (dorp Beilen)
6 ; Sociale verhoudingen en voorzieningen
(dorp Beilen)
7. Sociaal-cultureel verenigingsleven en
onderwijs (dorp Beilen)
8. Hooghalen
9. Hijken
10. Wijster
11. Tiendeveen
Ieder van deze groepen besprak in een aantal bijeenkomsten bepaalde facetten van het leven in de gemeente Beilen.
Uitgangspunt van de gesprekken in de werkgroepen was een korte samenvatting
van de feitelijke situatie in de gemeente Beilen ') en een vragenlijst,
die als bijlage 2 opgenomen is. De begeleidende instituten (L.E.I., D.E.T.I.
en Opbouw Drenthe) verzorgden de secretariaten van de werkgroepen en stelden
de respectievelijke verslagen en deelrapporten op. Het D.E,T.I. had het
secretariaat van de Algemene Commissie en stelde uit de diverse deelrapporten het eindrapport samen.
Om een systematische opzet te verkrijgen zijn als hoofdstukken in dit rapport gekozen de bepaalde aspecten van de samenleving in de gemeente Beilen.
Hierbij is getracht zoveel mogelijk per hoofdstuk samen te brengen, hetgeen
de diverse werkgroepen over het betreff·ende onderwerp hebben besproken.
Deze werkwijze heeft er toe geleid, ·aa t de rapporten van de werkgroepen
') In dit rapport in bijgewerkte vorm opgenomen als hoofdstuk 1.
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niet als één geheel in dit rapport ziJn verschenen, maar onderverdeeld zijn
over de verschillende hoofdstukken.
Tenslotte wordt - als ondersteuning van hetgeen in het voornoemde werd ge~
zegd over de belangstelling van de deelnemers gedurende het onderzoek nog vermeld, dat tijdens het onderzoek reeds een vrij levendig contact tussen enkele werkgroepen en de Algemene Commissie en het gemeentebestuur tot
stand kwam. Tot de onderwerpen, die daarbij ter sprake kwamen, behoren:
abri in Hooghalen, Hijkerweg, weg Spier - Wijster, provinciale weg Assen Hoogeveen, COM rapport, busverkeer, telefooncel, zwembad Beilen en bewegwijzering.
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1. DE GEMEENTE BEILEN, VROEGER EN HU
Het verleden

De gemeente Beilen is, evenals het centrale Drentse zandgebied in het algemeen, oorspronkelijk opgebouwd uit een aantal marken zich uitstrekkend
rondom de oude esdorpen . Voor de opheffing van de marken vond men buiten
deze dorpen weinig of geen bebouwing met uitzondering van de marke Beilen,
waar zich, evenals zulks bij verschillende andere grote dorpen voorkomt,
dochterbuurtschappen hadden gevormd (Klatering, Lieving, Eursing) .
Beilen is de enige plaats in de gemeente, die zich reeds vóór de moderne
tijd tot een dorp van enige omvang ontwikkeld had. De dorpen die het middelpunt vormden van de andere marken , zoals Hooghalen, Spier en Wijster bleven enkel verzamelingen van een aantal boerderijen . Er is in het gebied
van de tegenwoordige gemeente dan ook slechts één van oudsher bestaande
kerk, n . l. die in het dorp Beilen .
•Deze overheersende positie heeft Beilen waarschijnlijk ondermeer te danken
aan de gunstige bodemgesteldheid in het gebied van de marke Beilen .
Blijkens een beschouwing in het werk van Linthorst Homan "Het ontstaan van
de gemeenten in Drenthe" betaalde Beilen in.:_ 1750 in de "grondschattingen"
meer dan enige andere plaats in Drenthe, hetgeen als een bewijs is te beschouwen dat Be,i len omstreeks deze tijd een krachtige plaats was .
In de 18e eeuw liep de hoofdverkeersweg tussen Meppel en Groningen over
Beilen . De ligging aan deze weg had voor Beilen toen weinig te betekenen .
Marktplaats kon het hierdoor niet worden . In centraal Drenthe heerste in
die tijd n . l . nog een practisch volkomen gesloten familiehuishouding, zodat er van handelsverkeer geen sprake was.
Toen in de loop van de 19e eeuw ook centraal Drenthe geleidelijk meer bekend werd, was de weg langs de Smildervaart of Drentse Hoofdvaart inmiddels
de hoofdverbinding tussen Meppel en Assen (Groningen) geworden .
De weg over Beilen werd van secundaire betekenis . Eerst na de opkomst van
het snelverkeer na 1920 is deze weg weer van belang geworden .
In 1 790 kreeg Beilen door het tot . stand komen van d9 Bei lervaart een kanaa 1verbinding, terwijl de spoorlijn van Meppel naar Assen en Groningen, welke
vlak langs het dorp Beilen loopt, in 1870 gereed kwam . Door aanleg van
deze lijn werd Beilen een spoorwegstation van enige betekenis . Een diligencedienst Beilen-Emmen ontstond . In de 2e helft der 19e eeuw kwam juist
het veen in de Z.0 . -hoek van Drenthe aan de snede met als gevolg een sterke
toeneming van de bevolking in dat gebied . Beilen heeft slechts kort kunnen
profiteren van haar positie van een - zij het bescheiden - verkeersknooppunt . Omstreeks 1900 begon men n . l . met de aanleg van tramwegen in Drenthe.
De Eerste Drentse Stoomtramweg Mij . vestigde zich in Hoogeveen en opende
vandaar een tramlijn naar Z . O. Drenthe.
De voortschrijdende verdeling van de markegronden na 1840 had tot gevolg,
dat geleidelijk de oppervlakte cultuurgrond toenam. Na 1920 komt echter
pas de grote verandering. De ontginning gaat vooral omstreeks 1935 een
enorme omvang aannemen .
De turfgraverij heeft in Beilen in de 19e eeuw nog een vrij belangrijke
betekenis gehad . Omstreeks 1860 vonden ruim 300 arbeiders in deze bedrijfstak hun bestaan . Begin 20ste eeuw was er van veenderijbedrijven echter
hoegenaamd geen sprake meer (zie ook pag. 5
: werkgroep Tiendeveen).
Van de aanwezigheid van een landbouwindustrie in de vorm van zuivelindustrie wordt het eerst melding gemaakt in het gemeenteverslag van 1904.
In 1906 waren er reeds 12 zuivelfabrieken in de gemeente Beilen, waarvan
8 coöperatief. Dan begint echter de concentratie, zodat er in 1915 nog 4
coöperatieve stoomzuivelfabrieken en 1 speculatieve handkrachtfabriekwaren.
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In 1928 waren nog alleen de fabrieken te Beilen en Hooghalen ') over.
Domo Bedum in Beilen heeft zich naderhand ontwikkeld tot een groot concern.
Een andere landbouwindustrie, de aardappelmeelfabriek "Oranje" gelegen aan
het Oranjekanaal is in 1913 in bedrijf gesteld.
Beide categorieën industrie zijn ontstaan door de aanwezigheid van grote
hoeveelheden grondstof.
In Wijster bestaat sinds 1931 de V.A.M., een vuilafvoermaatschappij die
huisvuil tot compost verwerkt.
Het spreekt vanzelf dat in de loop der 19e eeuw toen geleidelijk de producten van de zandgronden van midden Drenthe meer in de goederenruil werden
betrokken, dit de positie van Beilen als secundair centrum voor de naaste
omgeving versterkte. Het tot ontwikkeling komen van een veemarkt heeft
hiertoe destijds belangrijk bijgedragen. Over de geschiedenis van het marktwezen in Beilen kan nog het volgende gezegd worden .
Omstreeks 1850 hadden de veemarkten in Drenthe betrekkelijk weinig betekenis, daar de productie voornamelijk zelfvoorziening was. Alleen de overschotten kwamen aan de markt. Daarnaast was~ vooral door de gebrekkige
transportgelegenheid - de markthandel over vele plaatsen verspreid, zodat
in de verschillende plaatsen afzonderlijk o.a. in Beilen, de aanvoer slechts
van geringe omvang was.
Nadien begint bij het verbeteren van de vervoersmogelijkheden er een zekere concentratie van markten op te treden. De aanvoer trok zich daarbij
meestal op de gunstigst gelegen plaatsen samen. De betrekkelijk gunstige
verkeersligging van Beilen deed zich gelden en de markt aldaar groeide.
Vele van de kleine plaatselijke markten in de omgeving vielen uit. Vooral
de opening wnre spoorlijn had een gunstige invloed op de markt in Beilen.
Na het jaar 1899 begint voor de markt te Beilen een geleidelijk verval.
Nadat omstreeks 1910 de toestand een aantal jaren min of meer stationair
was, is in 1927 de markt van Beilen snel achteruitgegaan.
In een aantal werkgroepen is ook de historie van hun gebied ter sprake geweest .
Zo stelt -de werkgroep Tiendeveen, dat ruim 100 jaar geleden op de huidige
plaats van het dorp een begin gemaakt werd met het afgraven van het veen.
Het Linthorst Homankanaal, vroeger Maaswijk geheten, liep tot aan het eind
van het veengebied. Er is een theorie, dat de naam Tiendeveen een verbastering is van het woord "Endeveen".
Het gebied heeft de ook elders in Drenthe bekende verschijnselen van de
arbeid in de venen gekend. Er was gedwongen winkelnering met alle uitwassen
hiervan'. Een bekende vervenersfamilie was de familie Rahder.
De veenafgraverij werd ongeveer 40 jaar geleden beeindigd . Op de boerderijen vestigde zich meestal een bevolking die van elders afkomstig was, zulks
in tegenstelling tot De Haar, waar vele voormalige veenarbeidersgezinnen
zich op kleine boerderijen een bestaan opbouwden. Wat het grondbezit betreft
is er dan ook een groot verschil tussen Tiendeveen en het aangrenzende
De Haar.
De oorspronkelijke school is 80 à 90 jaar geleden gesticht; het was een
schenking van de familie Rahder.
Door de geïsoleerde ligging enerzijds en een eenzijdige beroepsuitoefening
anderzijds is de buurtschap Tiendeveen/De Haar achtergebleven. De grote
armoede was hier mede oorzaak van. Het leiderskader is altijd zwak geweest.
Men heeft zich vroeger nooit tegen de gemeente afgezet. Het was 3 uur lopen
naar het gemeentehuis. Fietsen zijn er ook later gekomen dan elders.
De achterstand is voor een groot gedeelte overwonnen.
Volgens de werkgroep Hijken (Hijken, Oranje en Rheeveld) heeft het dorp
Hijken - van oudsher een agrarische samenleving - een deel van de tradi1) Enige tijd geleden overgenomen door de Acmesa te Assen.
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tionele trekken verloren . Dit houdt verband met een wijziging in de beroepsstructuur. Naast de boeren hebben zich gedurende de laatste 4 à 5 decennia
een aantal middenstanders, beambten en onderwijzers in het dorp gevestigd .
De eenheid, die de Drentse zanddorpen met één school 1 één kerk kennen,
ontbreekt thans in Hijken.
Oranje heeft een eigen geschiedenis. Dit dorp wordt voornamelijk bepaald
door de aanwezigheid van de aardappelmeelfabriek. Deze fabriek, die reeds
voor de oorlog bestond, is na de tweede wereldoorlog weer opgebouwd en
verder gemechaniseerd . Er werken ongeveer 40 personen vast aan de fabriek;
tijdens de campagne komen er nog+ 35 bij, De "Fabriek" heeft, behalve op
het economische gebied, weinig voor de samenleving te betekenen.
Een paar jaar geleden is er een speelweide voor de kinderen beschikbaar
gesteld .
Het Rheeveld is een gebied met verspreide bebouwing, waar uitsluitend
landbouwbedrijven zijn gevestigd .
Volgens de werkgroep Wijster behoort Wijster tot de oude agrarische samenlevingen in de gemeente Beilen. Wijster heeft ook nu n og hoofdzakelijk een
agrarische bevolking. Ongeveer een derde gedeelte heeft zich hier na de
eerste wereldoorlog gevestigd . De rest is "oud-Wiestersen". Het gebied
rond Wijster is geheel in cultuur gebracht, zodat er verder geen uitbreidingsmogelijkheid voor de landbouw is . Hoe langer hoe meer ziet men, dat
kleine boeren afstand doen van hun boerderij en gaan werken in de industrie
in Hoogeveen of Beilen. De ouderen onder hen blijven meestal in Wijster
wonen. De jongeren vertrekken naar de plaats waar ze werken. Ook kent men
bejaarde landbouwers, afkomstig uit Wijster en wonend in Hoogeveen of
Beilen, die overdag bij hun kin deren op het bedrijf in Wijster werken.
Daarbij dient vermeld te worden, dat dit geen "oud-Wiestersen" zijn.
Volgens de werkgroep Hooghalen (Hooghalen+ de buurtschappen Oosthalen,
Laaghalen en Laaghalerveen) behoort Hooghalen tot de oude Drentse zanddorpen. Het agrarisch karakter is maar ten dele behouden gebleven .
De bevolking

a. Oe loop der bevolking.
Op 31 december 1920 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Beilen
6570 personen, waarvan 3422 mannen en 3148 vrouwen. Per 31 december
1965 was het aantal toegenomen tot 12 . 058 personen, hetgeen in 45 jaar
een groei betekent van ruim 83 %.
Tabel 1.
Bevolkingsgroei van de gemeente Beilen in vergelijking met Drenthe en
Nederland.
per 31
december
1920
1930
1940
1945
1950
1955
1960
1961
1962

aantal inwoners gem .
Beilen
6570
8119
9554
10271
10606
11127
11666
11716
11800

indexcijfers
Beilen
100
123.6
145.4
156 . 3
161.4
169 . 4
177 . 6
178 . 3
179 . 6

indexcijfers
Drenthe
100
106.7
119 . 4
121.1
135 . 9
141 , 3
149.8
152,4
154 . 7

indexcijfers
Nederland
100
115.6
130.0
135.5
148 . 6
157 . 6
168.2
170.7
173 . 2
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per 31
december
1963
1964
1965
1966 1)

aantal inwoners gem.
Beilen

indexcijfers
Beilen

11913
11946
12058
12069

indexcijfers
Drenthe

indexcijfers
Nederland
175.4
177.9
180.3

157.4
160.3
163.2
165 . 9

181.3
181.8
183.5
183.7

-

') voorlopige cijfers
Uit tabel 1 blijkt, dat de groei van Beilen over de gehele beschouwde
periode sneller geweest is dan die van Drenthe en Nederland. Neemt men
echter alleen de naoorlogse periode in ogenschouw, dan is zowel Drenthe
als Nederland sneller dan Beilen gegroeid.
Voor een nadere detaillering van de bevolkingsgroei in Beilen wordt
verwezen naar bijlage 3.
Tabel 2.
Bevolkingsgroei en bevolkingsdichtheid van Beilen en omliggende gemeenten.
Inwonertal per Inwonertal per Bevolkingsdichtheid
per km2 land per
31-12-1965

31-12-1920

abs .
Beilen
Dwingeloo
Rolde
Ruinen
Smilde
Westerbork
Assen
Hqogev~e11

6570
2776
2635
4081
6291
3789
17656
15313

index

abs.

index

100
100
100
100
100
100
100
100

12058
3258
4594
6059
7186
7271
34253
32475

183.5
117.4
174.3
148.5
114 . 2
191.9
194.212.1

31-12-1965
72
48
43
52
118
54
624
568

Voorgaande tabel geeft aan, dat Beilen met uitzondering van Assen en
Hoogeveen sterker gegroeid is dan de omliggende gemeenten. Hierbij
wordt Westerbork,andaj;t de bevolkingsgroei hier door de aanwezigheid van
kamp Schattenberg sterk beinvloed wordt, buiten beschouwing gelaten.
Ook wat de bevolkingsdichtheid betreft blijft Beilen natuurlijk achter
bij de stedelijke centra Assen en Hoogeveen. Voorts is alleen de bevolkingsdichtheid van Smilde groter dan die van Beilen .
b. De bevolkingsgrootte van de woonkernen.
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Tabel 3.
Het aantal inwoners van de woonkernen per 31 mei 1947 en per 31 mei
1960 .
1960

1947
abs .
Beilen (met Eursing)
verspreide huizen

2968

Hooghalen
Iaaghalen
verspreide huizen
laaghalerveen
ov. verspreide huizen

Tiendeveen
Noordsche Schut (ged.)
verspreide huizen

33.2

354
184

474
137

234
297

218
298
1069

10.3

4421

38.3

3102

26.9

1127

9.8

1832

15.9

532
157
140
1003

501
209
99
940

totaal wijk Wijster

in%

549
160
194
271
179
125
161
1463
3460

totaal wijk Hooghalen
Wijster
Spier
Drijber
verspreide huizen

28.5

652
165
192
279
181
146
178
1667

totaal wijk Hijken

abs .
4232
189

2828
140

totaal wijk Beilen
Hijken
Brunsting
Oranje
Lieving
Holthe
Klatering
Halerbrug
verspreide huizen

in%

1749

16.8
271
61
668

87

-

1048

totaal wijk Tiendeveen

1135

10.9

1000

8.7

varende schepen, woonwagens en -schepen

31

0.3

61

0 .5

10412

100

11543

100

totale bevolking

Ook wanneer men rekening houdt met enige kleine wijzigingen in de begrenzing van de onderdelen voor de tellingen 1947 en 1960 zijn de verschuivingen, resulterende in een zeer duidelijke concentratie in de wijk
Beilen, opmerkelijk .
Al de overige wijken boekten een relatieve achteruitgang, terwijl de
bevolking van de wijken Tiendeveen en Hijken ook in absolute aantallen
verminderde .
Hoewel nadere officiele gegevens niet bekend zijn, mag aangenomen worden, dat de bevolkingsconcentratie in de wijk Beilen zich na 1960 voortgezet heeft.
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Een indicatie van de relatieve omvang van het "probleem
huizen is te vinden in tabel 4.

0

der verspreide

Tabel 4
Bewoners van verspreide huizen in% van de totale bevolking
(excl. bevolking in varende schepen, woonwagens en -schepen)
per 31-5-1960
Beilen
Dwingeloo
Rolde
Ruinen
Smilde
Westerbork
Assen
Hoogeveen

33.3
24.5
26.3
47.3
16.6
23.7
4.9.4

c. Het geboorte- en vertrekoverschot
De bekende naoorlogse geboortegolf in de periode 1946-1950, welke zich
in de provincie Drenthe voortzette in de jaren 1951-1955, blijkt zich
in de gemeente Beilen over een langere tijdsduur uit te strekken.
Sedert 1961 liggen de geboorteoverschotten voor Beilen op het Drents
en boven het Nederlands niveau.
Tabel 5
Geboorte- en vertrekoverschot gedurende de periode 1931-1965.
Gem. jrl. migratie0
saldo ( /oo)

Gemiddeld jaarlijks geboorte0
overschot ( /oo)

1931-'35
1936-'40
1941-'45
1946-'50
1951- 1 55
1956...;'60
1961
1962
1963
1964
1965
1966')

Beilen

Drenthe

Nederland

Beilen

15.3
14.9
16.0
18.5
17 .8
16.9
14.7
14.4
13.7
11.5
14.4
10.1

15.7
14.1
13.9
19.5
17.6
14.7
14.9
13.6
13.7
14.1
13.5
13.-

12.4
11.5
10.9
18.0
14.4
13.5
13.6
12.9
12.9
13.11.9

0.7
1.8
1.2
- 12.1
8.2
7.4
- 10.4
- 7.2
4.1
- 8.7
5.9.2

-

-

-

-

Drenthe
+
+
+
+
+

1.8
4.2
1.6
5.9
8.7
5.0
0.5
1.6
3.0
4.5
4.4
3.5

Voor wat het vertreksaldo betreft blijkt uit de cijfers, dat in de be;
schouwde ::.naoorlogse periode het gemiddeld saldo van vestiging en ve:rtrek
in Beilen belangrijk ongunstiger is geweest dan in de provincie Drenthe.
Voor een nac;i~re detaillering van de geboorte- en sterftecijfers en de
gegevens over vestiging en vertrek wordt verwezen naar de bijlagen 4
en 5.
d. De leeftijdsopbouw
Reeds geruime tijd is in de gemeente Beilen het proces van de veroude') voorlopige cijfers
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ring van de bevolking aan de gang. In de periode 1920-1965 is het aandeel van de 0-14 jarigen in de pevolkingsopbouw gedaald met ruim 8 %,
terwijl dat van de groep ouderen (65 ja~v en ouder) met 4 % gestegen is.
De categorie productieven (15 t/m 64 jaar) ~s t.a.v. 1920 gestegen met
bijna 4 %. T.a.v. 1950 is er echter ook voor deze bevolkingsgroep sprake
van een daling.
Tabel 6
Leeftijdsopbouw gedurende de periode 1920-1965.

1920
1930
1950
1960
1962
1965

jeugdigen:
0-14 jaar

productieven:
15-64 jaar

ouderen:
65 jaar en ouder

abs .

abs.

in%

abs.

3744
4748
6601
7109
7247
7359

57.0
58 .5
62.2
60.9
61.4
60.9

2463
2908
3316
3647
3559
3544

in%

37.5
35.8
31.3
31.3
30.2
29.4

363
463
689
910
994
1155

in%
5,5
5.7
6.5
7.8
8.4
9.5

Uit de navolgende tabel, die de toestan~ per 31 mei 1960 voor de verschtilende onderdelen van de gemeente weergeeft, blijkt dat er wat de
leeftijdsopbouw betreft nog al wat verschil te constateren valt.
Tabel 7
Leeftijdsgroepen in de verscbillende wijken van de gemeente Beilen
per 31 mei 1960.
Wijken
Beilen
Hijken
Hooghalen
Wijster
Tiendeveen
Rest
gem. Beilen'°)

0 - 14 jaar

31.5
31.2
32.6
34 .1
36.6
32.8
32.4

15 - 64 jaar
61.1
60.4
60.9
58.7
57.7
62.3
60.2

65 jaar e.o.
7.4
8.4
6.5
7.2
5.7
4.9
7.4

totaal

100
100
100
100
100
100
100

Er kan geconstateerd worden, dat de veroudering in Tiendeveen het minst
en in Hijken het sterkst voortgeschreden is. Daarentegen is het productieve deel der bevolking het sterkst in Beilen en het zwakst in Tiendeveen vertegenwoordigd.

') Er wordt opgewezen, dat de cijfers 1960 in tabel 7 voor de gemeente
Beilen niet te vergelijken zijn met die van t960 in tabel 6.
Dit is een gevolg van het feit, dat de laatste cijfers naar de datum
31 dec. en de eerste naar de datum 31 mei (volkstelling) genomen zijn.

11

Voorts is in bijlage 6 de leeftijdsopbouw in de gemeente Beilen per 31
december 1965 vergeleken met die van de omliggende gemeenten, Drenthe
en Nederland . Hieruit volgt , dat de veroudering van de bevolking in
de gemeente Beilen minder ver voortgeschreden is dan in de meeste omliggende gemeenten, doch vrijwel gelijk is aan die in Drenthe. Alleen
Hoogeveen en Westerbork (invloed kamp Schattenberg) vertonen een gunstiger beeld .
e. De politieke en godsdienstige samenstelling van de bevolking .
De cijfers over de politieke verhoud ing in de gemeente zijn opgenomen
in tabel 8 . Hierbij is uitgegaan van de verkiezingen voor de Tweede
Kamer van 1959 en 1963 . Ter vergelijkiThg zij n , evenals Drenthe en Nederland, de naburige gemeen ten vermeld.
Uit tabel 8 (zie volgende pa gina) blijkt, dat de gemeente Beilen, wat
de politieke structuur betreft, in enkele opzichten van een aantal omliggende gemeen ten en Dren the afwij kt. Hierbij wordt speciaal gewezen
op de grotere betekeni s van de protestants-christelijke politieke partijen en de geringere betekenis van de V.V . D.
In tabel 9 zijn de resultaten van de vo lkstellingen 1947 en 1960 t.a.v.
de godsdienstige samenstelling van Beilen, buurgemeenten, Drenthe en
Nederland vermeld.
Tabel 9 .
Godsdien stige structuur van de bevolking (in%) in 1947 en 1960.
gemeenten
Beilen
Westerbork
Rolde
Ruinen
Dwingeloo
Smilde
Hoogeveen
Assen
Drenthe
Nederland

N.H .
1

47

58.2
74 . 3
83 . 7
81.1
82.6
55 . 7
49.4
47 . 9
60.2
31.1

1

60

55.8
57.8
86.2
79.4
79.1
50.0
45.8
44.7
55.8
28.3

Geref .
1

47

1

60

R.K .
'47

i60

23.1 21.4 0 . 9 1.2
16.7 13.5 1. 5 0 . 3
3.1 2 . 6 0.6 1.9
11.9 11 . 1 2A 1.5
14.4 14.9 0.1 0.4
30.6 30.0 0.1 0.4
32 . 1 31.5 0.9 2 . 1
17.9 17.8 4.0 5 . 6
16.0 15.5 7.0 8.4
9.5 9.3 38 .5 40.4 .

Andere

Geen
'47

'60

9 . 9 11.2 7.9
1.0 24.2 6.5
0 . 7 0 . 9 11.9
0.8 3.6 3.8
0.6 0.4 2 . 3
3.2 6,3 10.4
7.9 7.6 9.7
4 . 3 4 . 1 25 ..9
3.8 4.8 13.0
3.7 3.6 17.1

10.4
4.2
8 .4
4.4
5.2
13.3
13.0
27.8
15.5
18 . 4

'47

1

60

Tot de gereformeerde kerken wordt hier ook gerekend de Chr. Geref. Kerk,
Geref . Kerk (art . 31) en de Gereformeerde Gemeente , ,
De grote verschuiving in de gemeente Westerbork is het gevolg van de
grote groep Ambonezen, die in 1959 gekomen is en die een eigen kerk
hebben en dus ook gerekend worden tot de groep "anderen" . Het hoge
percentage "anderen" in Beilen wordt o . a . veroorzaakt door leden van
de Nederlandse Protestanten Bond en de Presbyteriaal Hervormde Kerk te
Tiendeveen.
In de werkgroep Tiendeveen is omtrent het laatste het volgende naar
voren gekomen.
Kerkelijk viel Tiendeveen, wat de Hervormde gemeente betreft, onder
Nieuweroord. Ook kwamen er predikanten uit Beilen en Wijster. Direct
na de oorlog is hier een eind aan gekomen . Na verschil van men ing met
de kerk uit Nieuweroord is er in Ti endeveen een nieuwe kerk gesticht,
n.l. een Presbyteriaal Hervonmde kerk. De gelden voor het kerkgebouw,
dat enkele jaren geleden gebouwd is, zijn door de bevolking - met name

K.V.P.

P.S.P.

63

0.9
0.5

100

100

-

0.6
0.6
100

100

0.4

5.0

0.2

-

0.4

1.2

59

Rolde
63

59

Ruinen

100

-

0.3

0.5

2.7

2.8

63

59
63

Dwingeloo
59

Smilde
63

59

Hoogeveen
63
59

Assen
63

59

63

Drenthe

59

63

Nederland

100

1.3
0.3

0.4

6.1

100

100

Lib. Staatspartij
Chr. Nat. Volkspartij
Lijst Grol
Econ. Appèl

100

-

-

0.1

0 .3

100

100

0.3

0 .7

0.6

1.2
0.5

0.3

4.8

Nw. Dem. Partij
Lib. Unie
Veilig Verkeer
Volksreferendum

0.9
1.2

0.3

6 .4

0.1

-

0.6

2.0

100

1.1
0.7

0.6

2.4

100

-

0.4

3.0

2.4

100

1.8
0.5

2.5

6.2

100

-

-

2.0

0.3

100

1.9
0.1

1.9

1.4

100

-

0.6

2.4

1.0

100

1.8
0.7

2.0

4.2

100

-

1.8

3.0

0.7

100

3.0
1.6

2.8

2.1

3.0 13.1 12.2 15.9 15.8 29.0 29.2 40.1 37.0 17 . 7 18.4 16.8 16.5 12.3 11.7

") Overige alleen voor verkiezingen in 1963:

') Bruggroep in 1963 verdwenen

Totaal

Overige")

0.7

4.6

0.3

0.6

C.P,N.

Bruggroep'

59

23.0 21.9 18.3 17.9

1.1

}

63

Westerbork

1. 2 1.6 0.7 0.9 1 . 6 2.3 1.4 1.7 0.8 1.2 0 . 5 0.6 1. 7 2.3 4.0 4.8 6 . 8 7.6 31. 6 31.9
40.4 38.8 46.7 46.9 46.9 46.1 42.9 41.2 49.7 48.4 35.9 35.1 27.2 24.7 48.8 46 . 1 42 . 6 40.1 30.3 28.0
15.2 13.9 24.0 19.7 42.5 37.3 32.0 27.7 29.2 23 . 8 9.8 7.5 5.1 5.0 17.4 15.7 18:3 15.5 12.2 10.3
18.1 17.1 8.5 8.0 2.7 3.2 7.9 8.4 4.0 4.0 23.2 22.8 20.l 20.0 7.9 8.8 11.5 11.6 8.1 8.6

Boerenpartij

S.G.P.
G.P.V.

A.R.

C.H . U.

v.v.n .

P.v.d.A.

59

Beilen

De resultaten van de 2e Kamerverkiezingen in% (in 1959 en 1963)

Tabel 8
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door de kerkelijken, doch ook door de niet-kerkelijken - bijeen gebracht.
Na die tijd is het kerkbezoek toegenomen. De kerkgangers komen naast
Tiendeveen/ De Haar uit Nieuweroord, Stuifzand en Hoogeveen. Catechisatie wordt aan ongeveer 63 kinderen uit Tiendeveen gegeven.
Plannen zijn er om de Presbyteriaal Hervormde kerk'.), naar de Hervormde ,kerk te doen overgaan.
Boven het kerkblad is de kop veranderd in "N.H. gemeente Tiendeveen/
Nieuw-Balinge". Probleem hierbij is, dat de "dominee" nièt als zodanig
kan blijven, maar hulpprediker moet worden. Tegen deze overgang hebben
wel enkele gezinnen zich verzet.
f. De sociale samenstelling van de verschillende woonkernen.
De volkstelling 1960 geeft ook een inzicht in de verdeling van de diverse beroepen van de hoofden van de gezinnen. Tevens is deze verdeling hier weergegeven naar gelang de plaats in de gemeente waar men
woonachtig is.
Tabel 10
De sociale samenstelling van de dorpen en buurtschappen in de gemeente
Beilen volgens de volkstelling 1960 (in%).
Wijken

Beilen
Verspr.h.
Hijken
Verspr.h.
Hooghalen
Verspr.h.
Wijster
Verspr.h.
Tiendeveen
Verspr.h
totaal
Beilen
Drenthe

}

Werkende
gezinshoofden i n
abs. aant

Landarbeiders

Niet
agr.
arb.

Empl. en
vrije beroepen

Niet
agr.
bedr.
hfd.

Totaal

3.4
20.5
49.0
72.0
39.5
69.0
49.3
69.9
4.5
32.5

4.2
5.1
5.4
5.8
2.9
7.0
5.3
5.7
7.5
14.0

41.5
53.9
20.9
18.3
20.6
19.0
24 .o
17.6
68. 2
49.9

31.3
7.9
20.7
2.0
18.4
3.0
7.5
4.7
10.7
0.9

19.6
12.6
4.0
1.9
18.6
2.0
13.9
2.1
9.1
2.7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

819
39
350
293
136
100
187
193
66
114

40.7

6.3

33.4

10.7

8.6

100

2297

22

6

40

19

100

64063

Boeren
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Het typische plattelandskarakter spreekt het sterkst uit de cijfers van
de verspreide bebouwing. Het percentage niet agrarische arbeiders is
hoog in Beilen, Tiendeveen en de bevolking in de verspreide huizen bij
deze beide plaatsen. De arbeidskrachten uit Tiendeveen en de verspreide
huizen werken vnl . in Hoogeveen.
Een centrum is Beilen, hetgeen blijkt uit een hoog aantal employees,
personen met vrije beroepen en het percentage niet agrarische bedrijfshoofden. Een tweede centrum is Hooghalen.
g. De financi~le welstand
In de hierna volgende tabel is getracht een beeld te geven van de gemiddelde inkomens en vermogens in Beilen en de omliggende gemeenten om
op deze wijze inzicht te krijgen in de relatieve welvaartspositie van
de eerstgenoemde gemeente.
') nu weer behorend tot de Ned. Herv. gemeente.

3617

2811
5047

4099

72958

1824

5045

f.

Ruinen

2225

2469

60201

1632

1828

72972

5057

f.

Westerbork

4938

f.

Smilde

2752

108283

2175

5559

f.

Assen

2287

93786

1876

4897

f.

Hoogeveen

3006

83008

1920

4974

f.

Drenthe

4105

123850

2410

5764

f.

Nederland

Het blijkt, dat het gemiddeld inkomer per inwoner voor Beilen beneden het Drentse gemiddelde ligt (f . 126,--)
en 3/4 van het landelijk niveau - i.c. een verschil van f. 616,-- bedraagt.
Van de omliggende gemeenten ligt alleen Westerbork (invloed kamp Schattenberg) lager.
Wat het gemiddeld vermogen per inwoner betreft ligt dit voor Beilen iets beneden het Drentse niveauj doch belangrijk onder het gemiddelde voor Nederland (68%). Voorts blijkt dat Beilen echter hoger ligt dan de omliggende gemeenten Smilde, Westerbork, Assen en Hoogeveen. Dat deze gegeyens slechts met grote voorzichtigheid - mede gezien
het feit, dat de gegevens 5 jaar achterlopen - gehanteerd mogen worden, zij hierbij nog uitdrukkelijk vermeld.

gem. vermogen
per inwoner

55140

gem. vermogen 64935
per belast.
plichtige
85603

1894

1888

1794

gem. inkomen
per inwoner

f.

Rolde

5368

f.

Dwingeloo

4888

5013

gem. inkomen
per belast.
plichtige

f.

Beilen

Gemiddeld inkomen per belastingplichtige , en per inwoner in 1960
en gemiddeld vermogen per belastingplichtige en per inwoner in 1961.
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h. Het forensisme
De onderstaande gegevens leveren een beeld van het aantal inwoners uit
de gemeente Beilen, dat elders een werkkring vindt. Ter vergelijking
is opgenomen een overzicht van het forensisme van een aantal andere
Drentse gemeenten. De cijfers hebben betrekking op de hoofden van huishoudens en zijn afkomstig van de woningtelling 1956 en de volkstelling
1960.
Tabel 12
Buiten de woongemeente werkende hoofden van huishoudens in 1956 en 1960.
Aantal

wijk Beilen
wijk Hijken
wijk Hooghalen
wijk Wijster
wijk Tiendeveen
varende schepen
en woonwagens
Beilen (totaal)
Westerbork
Rolde
Ruinen
Dwingeloo
Smilde
Hoogeveen
Assen

forensen

Percentage forensen
volkst elling 1960

woningtelling 1956

volkst elling 1960

woningtelling 1956

96
27
14
9
14

11
4
5
2
7

-

177
55
26
25
92
8

-

19
8
10
6
48
57

160
73
75
104
77
152
463
595

383
453
153
281
113
378
815
1193

8
5
7
7
9
9
9
9

15
23
15
20
13
22
14
17

Een beschouwing leert, dat binnen de gemeente Beilen het forensisme
vooral in Tiendeveen (Hoogeveen) sterk toegenomen is.
In mindere mate is dat in Beilen (Assen en Hoogeveen) het geval.
In 1960 was Beilen zeker geen belangrijke forensengemeente, want toen
lag het percentage forensen voor Beilen lager dan voor Westerbork (invloed kamp Schattenberg), Ruinen, Smilde en Assen en ongeveer gelijk
aan dat van de andere omliggende gemeenten. In hoeverre hierin na 1960
een wijziging gekomen is, is door het ontbreken van gegevens niet vast
te stellen. Er mag echter - vooral door de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Assen en Hoogeveen - aangenomen worden, dat het aantal
forensen in Beilen verder .· toegenomen is.
Wat het totaal aantal forensen per 31-5-1960 betreft geeft onderstaande tabel een inzicht.
Tabel 13
Enkele gegevens over de forensen per 31 mei 1960
mannen
Dagelijks naar een werkgemeente heen en weer
gaand
Overige buiten de woongemeente werkenden
Totaal
Niet geboren in Beilen
Waarvan na 1949 gevestigd

316
271
587
270(46%:
124

vrouwen
95
8
103
30(29% )
14

16
Uit voorgaande twee tabellen kan geleerd worden, dat de hoofden van
huishoudens bijna 56% (383 van 690) van de forensen uitmaken .
Voorts bleek, dat van de dagelijks naar één werkgemeente heen en weer
gaande forensen er 167 (41%) op Hoogeveen en 140 (34%) op Assen
georiënteerd waren .
i. Het onderwijs
Tabel 14
Aantal personen van 14 jaar en ouder dat in 1960 dagonderwijs genoot
in absolute aantallen en per 100 jongeren van 14-19 jaar .
woonkernen

Beilen
Verspr.h.
Hijken
Verspr.h.
Hooghalen
Verspr.h .
Wijster
Verspr.h.
Tiendeveen
Verspr.h.

Abs . aantallen dagonderwijs genietenden

V

T

60
73
57
47
52
52
56
50
24
30

45
120
52
45
67
56
60
46
15
41

52
88
54
52
59
54
57
48
19
34

54
61
67
60
60
62
70
48

50
56
47
50
48
41
50
42

52
58
59
53
54
52
59
45

M

V

T

M

92
8
49
54
15
14
23
27
13
15

83
6
47
39
18
18
23
25
8
16

175
14
96
93
33
32
45
52
21
31

313
247
183
180
103
221
917
636

284
202
96
148
81
145
760
532

---- ------ ~----- --------·--

Beilen tot .
Westerbork
Rolde
Ruinen
Dwingeloo
Smilde
Assen
Hoogeveen

per 100 jongeren van
14 - 19 jaar

i,.... _ _ _ _ _ _

597
449
279
328
184
366
1677
1168

L------- ------ --------

Uit voorgaande tabel blijkt, dat de deelneming aan het voortgezette
onderwijs voor de afzonderlijke delen der gemeente nog al wat uiteenloopt, doch vooral voor Tiendeveen en verspreide huizen door het lage
percentage opvalt.
Relatief genomen is het aantal jongens van 14 jaar en ouder, dat dagonderwijs geniet in Beilen lager dan in de omliggende gemeenten;
voor meisjes blijkt het over het algemeen juist groter te zijn.
Opvallend is voorts nog, dat de belangstelling voor voortgezet onderwijs bij de jongens en de meisjes in Beilen in tegenstelling tot de
aangrenzende gemeenten niet veel verschilt.
In bijlagen 7 en 8 zijn nog een aantal onderwijsgegevens verwerkt.
In bijlage 7 is de ontwikkeling van de deelneming aan het voortgezet
onderwij; gedurende de periode 1952/53 - 62/ 63 voor de jongens en de
meisjes afzonderlijk nagegaan .
Geconcludeerd kan worden
1. de deelneming is zowel voor de jongens als de meisjes gedurende
de beschouwde periode belangrijk toegenomen.
2 . de toeneming is voor de jongens vooral veroorzaakt door het nij-
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verheidsonderwijs en het ulo en in belangrijk mindere mate door het
v.h.m.o. en de kweekscholen. Voorts is een belangrijke teruggang bij
het lager landbouwonderwijs te constateren.
3. de toeneming voor de meisjes wordt veroorzaakt door ulo en het nijverheidsonderwijs.
In bijlage 8 is de deelneming aan het voortgezet onderwijs in de gemeente Beilen vergeleken met de omliggende gemeenten en Drenthe. De
beschikbare gegevens dateren van het cursusjaar 1962/63 en wat de jongens betreft blijkt:
1. het deelnemingspercentage van Beilen boven dat van Hoogeveen, Ruinen
en Drenthe te liggen, doch het blijft achter bij dat van Dwingeloo,
Assen, Rolde, Smilde en vooral Westerbork (invloed kamp Schattenberg).
2. het lagere deelnemingspercentage in het algemeen door het ulo (alleen
Hoogeveen, Ruinen en Smilde nog een lager percentage) en het v.h . m. o.
(alleen Westerbork een lager percentage) veroorzaakt te worden.
3. voor het nijverheidsonderwijs alleen in Smilde en Westerbork een hoger percentage te zijn.
Wat de meisjes betreft blijkt:
1. het deelnemingspercentage van Beilen slechts alleen boven dat van
Assen te liggen; vooral in vergelijking met de gemeenten Dwingeloo,
Westerbork (kamp Schattenberg) en Rolde kan van een geringe deelneming aan het voortgezet onderwijs gesproken worden.
2. het lagere deelnemingspercentage in het algemeen opnieuw door het
ulo (alleen Hoogeveen en Ruinen nog een lager percentage) en het
v.h.m.o. (geen enkele gemeente een lager percentage) veroorzaakt te
worden.
h. De woningsituatie
Tabel 15
Woninggegevens van Beilen, de omliggende gemeenten en Drenthe
Beilen
Percentage 1 en 2
kamerwoningen volgens woningtelling
1956
Aantal vertrekken in
bewoonde woningen
per 100 inwoners
volgens woning tel ling 1956
volgens volkstelling
1960
Percentage woningen
gebouwd ..na 1945
volgens woningtelling 1956
volgens volkste! ling 1960

Wester- Rolde Ruinen
bork

Dwingeloo

Smilde

Assen

Hooge- Drenthe
veen

18

13

20

24

29

21

7

16

15

98

98')

98

90

89

96

133

103

105

115

84

109

100

112

114

139

114

112

25

21

19

27

21

21

29

33

24

34

35

23

28

21

31

39

42

34

') bij benadering.

Wat het percentage 1 en 2 kamerwoningen betreft was de situatie in 1956,
hoewel niet gunstig toch beter dan in de omliggende gemeenten Rolde,
Ruinen, Smilde en Dwingeloo. Nadere gegevens hieromtrent ontbreken.
Uit de woninggegevens is overigens een verbetering in de verhouding
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bewoners~vertrekken af te leiden, ook ten opzichte van de provincie en
de omliggende gemeenten .
Voorts blijkt nog ~ dat i n 1956 e n in 1960 het percentage naoorlogse woningen in Be i ~en op het provinciale ni v eau lag . Binnen de gemeente zijn
de verschillen, wa t de woonruimt e en ouderdom van de woningen betreft,
ook nog vr i j groo t hetgeen volgt uit on derstaande tabel .
Tabel 16
Woninggegeven s van de woondistric t en i n de gemeent e Beilen in 1956 en
1960 .
Woonkernen

1 en 2
kame rwon.

Aansl .
e lec t r .

Beilen
Verspr.h.
Hijken
Verspr . h .
Hooghaler
Verspr . h .
Wijster
Verspr . h .
Tiendeveen
Verspr . h .
totale
gem .
Drenthe

Gebo uwd n a 1945

op

1956

1960

won.
in e i gendom

Tot . aant . won .
1956

1960

16

100
81
96
41
99
224
89
30

39
8
9
15
37
15
28
12

53
16
14
15
44
16
28
21

40
69
58
64
56
62
52
49

795
26
372
312
135
104
187
171

980
44
384
319
154
107
190
194

4
40

2
8

50
14

62
19

17
60

46
134

69
131

18
15

74
94

25
24

34
34

51
36

2282

2572

8
31
31

23
12

25
11

De 1 en 2 kame rwoningen v ind t men v ooral o p het echte platteland (verspreide huizen) . Beilen en Tiendeveen en in mindere mate Wijster en
Hooghalen o n derscheiden zich in gunstige zin .
Opgemerkt kan nog worden, dat de bouwaktiviteit zich absoluut voornamelijk t ot het d o rp Beilen bepaald heeft . Relatief is er echter ook
veel gebouwd in Tiendeveen en Hooghalen . Met betrekking tot de gegevens
over de aansluitingen op electricitei t (1956) mag aangenomen worden,
dat de verschillen nu vrijwel geheel verdwenen zullen zijn en het percentage overal 100 i s gewo rden of dit vr i jwel benaderd zal hebben .
Voorgaande zal z i ch even eens voor de aa n slui tingen op de waterleiding
voorgedaan hebben . Eind december 1965 was nog 3% van de percelen niet
aangesloten .
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De bestaansbronnen

a. De beroepsstructuur.
In tabel 17 zijn de mannelijke beroepsstructuren van de gemeente Beilen
en in onderdelen, alsmede de gedurende de periode 1947-1960 optredende
wijzigingen opgenomen.
Tabel 17
Mannelijke beroepsstructuur van Beilen en de wijken per 31 mei 1947 en
per mei 1960.
1960

1947
abs.

%

abs.

%

1947
609
536

63.0
19.7
17.3

1400
1128
782

42.3
34.1
23.6

3092
165
278
332

100
21.3
35.9
42.8

3310
85
521
502

100
7.7
47.0
45.3

775
853
148
99

100
77.5
13.5
9.0

1108
625
246
95

100
64 . 7
25 . 5
9.8

1100
250
57
36

100
72.9
16.6
10.5

966
202
71
72

100
58 . 6
20.6
20.8

wijk Hooghalen
landbouw
nijverheid
diensten

343
447
65
49

100
79.7
11.6
8.7

345
364
131
67

100
64.8
23.3
11.9

wijk Wijster
landbouw
nijverheid
diensten

561
232
61
20

100
74.1
19.5
6.4

562
124
151
38

100
39.6
48.2
12.2

wijk Tiendeveen

313

100

313

100

landbouw
nijverheid
diensten
gemeente
Beilen
landbouw
nijverheid
diensten
wijk Beilen _
landbouw
nijverheid
diensten
wijk Hijken
landbouw
nijverheid
diensten

Uit deze tabel blijkt, dat Beilen nog steeds een agrarische gemeente
genoemd mag worden, maar tevens dat de betekenis van de landbouw als
bestaansbron zowel absoluut als relatief sterk is teruggelopen. Daartegenover staat een belangrijke toename van de betekenis van de nijverheid en in iets mindere mate van de diensten gedurende dezelfde
periode. Bijzonder sterk deden zich deze wijzigingen voor in de wijken Beilen en Tiendeveen. In Tiendeveen is in enkele jaren de balans
tussen de agrarische en nijverheidsberoepsbevolking in het voordeel
,van de laatste omgeslagen.
Aangenomen mag worden, dat voorgaande tendens zich in de periode na
1960 voortgezet heeft.
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b: De landbouw
Volgens de Volkstelling 1960 werkten in de gemeente Beilen 1400 mannen
in de agrarische sector. Dit betekent ten opzichte van 1947 een vermindering van 547 personen (28 %). In de periode 1947~1960 is vooral het
aantal meewerkende zoons (met 50 %) en het aantal vreemde arbeidskrachten (met 59 %) aanzienlijk afgenomen; de daling van het aantal bedrijfshoofden was in dit tijdvak nog gering (4 %).
Bij de landbouwmeitelling 1959 werden in de gemeente Beilen 1.103 personen geregistreerd als grondgebruiker of als veehouder. Van alle geregistreerden hadden er evenwel 19 geen en 75 minder dan 1 ha . cultuurgrond in gebruik. Hieruit valt reeds af te leiden, dat niet alle geregistreerden als landbouwer zijn te beschouwen. Blijkens de indeling van
de geregistreerden naar hoofdberoep waren van de 1.103 geregistreerden
er 859 landbouwer, 3 tuinder, 96 landarbeider en 145 niet-agrariër.
De 859 landbouwers hadden gezamenlijk 11.377 ha. cultuurgrond in gebruik, zodat hun bedrijven gemiddeld ruim 13 ha. groot waren. Van de
landbouwbedrijven was evenwel 40 % kleiner dan 10 ha. en 44 % van 10-20
ha. groot.
c. De industrie
In de gemeente Beilen ziJn een elftal bedrijven '), die tot de industriele sector gerekend kunnen worden met een totale bezetting per 1 juli 1966 van 466 mannen en 56 vrouwen. Van deze elf bedrijven behoren 6
tot de bedrijfsklasse 17: de voedings- en genotmiddelen met een personeelsbezetting van bijna 80 % van het totaal. De Coöperatieve Melkproductenbedrijven "DOMO-BEDUM" neemt een zeer belangrijke plaats in; immers van de totale industriële bezetting in de gemeente Beilen is 50 %
bij dit bedrijf te vinden.
De ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid kan uit de volgende
tabel afgelezen ~worden.
Tabel 18
Aantal werkkrachten in de industriële bedrijven in Beilen.
per

aantal bedrijven

1-5-1940
1-7-1946
1-7-1950
1-7-1960
1-7-1964
1-7-1966

4

4
5
7
11
11

mannen

vrouwen

132
106
229
381
482
.466

-

-

46
69
65
56

totaal
132
106
275
450
547
522

Uit tabel 18 blijkt, dat de industriële ontwikkeling na 1964 in Beilen
gestagneerd is.
d. De arbeidsreserve.

') één bedrijf is sedert kort opgeheven.
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Tabel 19
Verloop arbeidsreserve gemeente Beilen
eind

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

,2 46
144
100
250
183

205
158
89
254
181

131
61
59
181
117

92
37
40
112
78

75
27
30
105
60

73
34
39
101
66

83
27
39
126
71

70
48
47
113
75

72
84
48
143
82

le kwart.
Il
2e
Il
3e
Il
4e
gem.

Uit deze tabel blijkt, dat de werkloosheid, die in de jaren 1956/57/58
een stijgende tendens vertoond had, van 1959 op 1960 sterk gedaald is.
Na nog enige daling in het jaar 1961 : bleef de werkloosheid voor de
volgende jaren stationair op een laag niveau . Uit de cijfers van 1966
blijkt, dat van een bepaalde stijging sprake is.
Ter vergelijking is in het volgende staatje de gemiddelde mannelijke
werkloosheid in% van de gemiddelde mannelijke bevolking van Beilen, de
omliggende Drentse gemeenten en Drenthe opgenomen.
Tabel 20
Gemiddelde mannelijke werkloosheid in% van de gemiddelde mannelijke
bevolking.
Beilen Dwingeloo
1950
1955
1956
1957
1958
1959

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

2.2
2.4

2.3

0.7
0.8
2 .4

2.6

2.5

3.1
3.0
2.1
1.3
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3

3.1
2.5
2.4

1.4
1.3
1. 2
1.3
1.5
1.8

Rolde
0.4
1.1
1.0
1.2
1.4
1.4
0.7
0.6
0.6
0.7
0.7

0.8
0.9

Hooge- Drenthe
veen

Smilde

Westerbork

Assen

1.6

2.9

1.8
1.9
3 .1
3.9
3.3
2.0
0.9
0.9
1.0
0.8
1.2
1.2

3.9
3.5
3.4
4.3

2.6
5 .3
5.7
6.8
5.5
3.6

2.6
2.1.4
1.5
1.9
1.6
1.1

2.2

0.7

1.6
1.7
1.7
1:3
1.6

0.7
0.8
0.8
0.9

4 .4.1
3.6
4.6
6.3
5.3.4
2.1.6
1.6
1.6
2.-

1.1

2.2

Ruinen

4.3

3.0
1.8
1. 2
1.3
1.3
1.4
1.5

7.3

4.0
4.1
3.6
3.9
5.1
4.5
3.2
2.0

1.6
1.6
1.5
1.8
2.-

Met betrekking tot de relatieve werkloosheid ligt het percentage voor
Beilen beneden het Drentse peil. Van de omliggende gemeenten zijn alleen de percentages vah Rolde, Ruinen en Assen gunstiger.
e. De dienstensector.
Tot deze sector kan o.a. gerekend worden de detailhandelvestigingen.
Een overzicht van deze vestigingen is achterwege gebleven, omdat door
verschillende omstandigheden zoals de branchevervaging een enigszins
juist beeld moeilijk te geven was. Aan de hand van het aantal vestigingen per branche en het aantal inwoners was het aantal inwoners per verkoopplaats te berekenen.
Omdat deze gegevens ook een zeer globaal karakter zullen dragen - geen
inzicht in de situatievanreafzonderlijke dorpen en evenmin omtrent de
oriëntatie van de detailhandel en/of de bevolking op omliggende gemeenten - zijn deze niet vermeld.
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f. Vreemdelingenverkeer .
De recreatiegebieden van de gemeente Beilen zijn in hoofdzaak geconcentreerd rond de dorpen Hooghalen en Spier.
1. Ten oosten en ten noorden van Hooghalen vinden we Het Grote Zand en
Hoge Veld (240 ha.), Het Witte Zand (37 ha.) en Het Heuvinger Zand
(320 ha.). Van deze gebieden zijn 68 ha. bos eigendomvandegemeente
Beilen, terwijl 345 ha. behoren tot het grote complexvandeboswachterij Hooghalen van het Staatsbosbeheer . Deze boswachterij omvat in
totaal 1155 ha., waarvan 274 ha. in de gemeente Rolde en 536 ha. in
de gemeente Westerbork.
2. Rond Spier zijn gelegen: Ter Horster Zand en de Moraine (tot. 190 ha.)
Blankeveen, Zwarteturfveen, Meeuwenplas en de Staatsbossen ten westen van Spier (tot . 480 ha.), het gebied langs de weg Spier-Wijster
(58 ha . ). De Staatsbossen (420 ha.) maken deel uit van het grote complex V1Ede boswachterij Dwingeloo van totaal 1255 ha.
Van de hier genoemde terreinen zijn 54 ha. eigendom van de gemeente
Beilen.
3. Hiernaast moeten genoemd worden het complex Diependal (particulier
bezit, o.a . van de Mij "Utrecht"; groot 700 ha.) en diverse meer
geïsoleerd gelegen percelen bos, 'heide, zandverstuiving en veenplassen, zoals bijv. Zuid Hijker Zand, Brunstingerplassen, Vossenberg.
In en tussen deze gebieden zijn diverse recreatieve voorzleningen aan te
treffen zoo.Is rijwielpaden, kampeerterreinen, vakantiecentra, hotels en
pensions, strand- en zwembaden.

Jeneverbes

Ven
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ll. DE LANDBOUW
De werkgroep landbouw heeft zich ten doel gesteld de situatie in de landbouw in Beilen te bespreken en eventuele maatregelen ter verbetering aan
te bevelen.
De agrarische beroepsbevolking

a . De agrarische beroepsbevolking .
Evenals elders is ook in de gemeente Beilen de agrarische werkgelegenheid in de periode 1947-1960 belangrijk afgenomen . Zoals uit tabel 21
blijkt is in genoemd tijdvak het aantal meewerkende zoons met 50 % en
het aantal landarbeiders met bijna 60 % gedaald. De afneming van het
aantal bedrijfshoofden was in deze jaren nog gering (bijna 4%).
Tabel 21
Mannelijke agrarische beroepsbevolking') (1947-1960)
Categorie

Aantal personen werkzaam in het jaar
1947

Bedrijfshoofden
Meewerkende zoons
Bedrijfsleiders
Employé's
Vreemde arbeidskrachten
Alle categorie~n

1960

927
500
10
6
504

891
250
4

1947

1352

-

207

') exclusief de tijdelijk niet-werkenden
Bron: C.B.S .
Ook na 1960 is de arbeidsbezetting op de bedrijven nog verder teruggelopen. Dit geldt met name voor de vreemde arbeidskrachten . Een beeld
van de situatie in december 1962, waarbij ook aandacht is geschonken
aan de duur van het meewerken op het bedrijf, geeft bijlage 9.
Uit deze bijlage blijkt ondermeer dat bijna 17% van de bedrijfshoofden niet volledig werkzaam waren op hun bedrijf . Deze laatsten zullen
of een hoofdberoep buiten de landbouw of een nevenberoep naast hun bedrijf hebben uitgeoefend. Verder behoren hiertoe rustende landbouwers
die nog een stukje grond in gebruik hadden of een paar stuks vee aanhielden.
Ook van de meewerkende zoons was ruim 1/4 deel niet volledig op het
ouderlijk bedrijf werkzaam. Van deze zoons zal zeer waarschijnlijk een
gedeelte een of enkele dagen per week landbouwonderwijs gevolgd Aebben.
Bij de arbeidskrachtentelling in december 1962 zijn verder nog gegevens
verzameld over de leeftijdsopbouw en het gevolgde land- of tuinbouwonderwijs van de vaste mannelijke arbeidskrachten. Volgens bijlage 10 was
toen 6% van de bedrijfshoofden jonger dan 30 jaar en was ruim 10% de
65-jarige leeftijd gepasseerd . Ten aanzien van de meewerkende zoons valt
op te merken dat de leeftijdsklasse van 14-19 jaar betrekkelijk dicht
bezet was, doch dat anderzijds 21 zoons van 40 jaar of ouder nog geen
bedrijfshoofd waren.
Bijna de helft van debedrijfshoofden had geen landbouwonderwijs genoten
(bijlage 11) . Het betreft hier vooral de "oudere generatie" (40 jaar
en ouder); bij de jongeren is de situatie aanmerkelijk gunstiger . Dit
heeft betrekking zowel op het aantal boeren dat lanbouwonderwijs heeft
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gevolgd als op de kwaliteit van het genoten onderwijs. Bij de 40-jarigen
en ouderen bestond het onderwijs nog hoofdzakelijk uit cursusonderwijs;
bij de jongeren daarentegen overwegend uit lager en middelbaar dagonderwijs.
Van de meewerkende zoons had bijna 3 / 4 deel landbouwonderwijs gevolgd .
(bijlage 12) . Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat met name onder de 20-jarigen en jongere zoons nog een aantal zoons voorkomen
die hun opleiding nog niet hadden voltooid . De toekomstige generatie
boeren die overwegend uit de meewerkende zoons wordt gerecruteerd, staat
er derhalve qua opleiding gunstiger voor dan de huidige generatie bedrijfshoofden .
Van de landarbeiders had eind 1962 ruim 1 / 4 deel landbouwonderwijs genoten (bijlage 13) . Van de landarbeiders waren er 12 zoons van landbouwers.
Waarschijnlijk zijn dit voor het merendeel zoons die er niet in geslaagd
zijn een bedrijf over te nemen .
b. De grondgebruikers .
In 1959 waren in de gemeente Beilen 1.103 personen geregistreerd als
grondgebruiker of als veehouder 1 van wie er evenwel 19 geen en 75 minder
dan 1 ha . cultuurgrond in gebruik hadden . Hieruit valt reeds af te leiden dat niet alle geregistreerden als landbouwer waren te beschouwen.
Onder de geregistreerden kwamen behalve boeren dan ook tuinders, landarbeiders en niet-argrariers voor .
Tabel 22 geeft hiervan een overzicht .
Tabel 22
Grondgebruikers naar hoofdberoep
Categorie

Landbouwers
Tuinders
Landarbeiders
Niet-agrariërs
Alle beroepsgroepen

Aantal geregistreerden

(1959) .
Totale oppervlakte cultuurgrond
in ha .

Gemiddelde bedrijfsgrootte
in ha .

859
3
96
145

11.377
2
164
270

13.2
0.6
1. 7
1.8

1 . 103

11 . 813

10 . 7

Bron: C . B . S .
Hoewel de tuinders , landarbeiders en niet-agrariers in 1959 tezamen
ruim 1 / 5 deel van het totaal aantal geregistreerden uitmaakten, hadden
deze groepen gezamenlijk niet meer dan 4% van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik. Voor de agrarische bodemproductie waren deze groepen
dan ook van geringe betekenis .

De agrarisch Qeconomische structuur

In deze paragraaf worden de externe productieomstandigheden waaronder de
landbouw in de gemeente Beilen wordt uitgeoefend, beschreven . Dat zijn die
omstandigheden waarin de individuele boer geen of slechts geringe wiJzigingen kan aanbrengen ~ doch die van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering en de rendabiliteit van de landbouwbedrijven.
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Als zodanig zijn te beschouwen:
de bedrijfsgroottestructuur;
de waterhuishouding;
de verkavelingstoestand en
de rechtsvorm van het grondgebruik.
a. De bedrijfsgroottestructuur

Een eerste inzicht in de structuur van de landbouw in een bepaald gebied geeft de verdeling van de bedrijven over een aantal grootteklassen.
Omdat zowel naar aantal als naar oppervlakte cultuurgrond de bedrijven
van 1 ha. en groter waarop de landbouw als hoafi::lberoep wordt uitgeoefend
de belangrijkste groep vormen is in mbel 23 voor deze groep bedrijven de
bedrijfsgroottestructuur weergegeven voor het jaar 1959.
Tabel 23
De bedrijfsgroottestructuur ') 1959.
Grootteklasse

(in ha.)

1- 5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-50
7/50

Aantal bedrijven

In% van het totaal

97

13
27
29
15
11

33

4

5

1

110

230
250
128

·----------------~------------------------------Alle grootteklassen
853
100
') van bedrijven

7 / 1 ha., hoofdberoep landbouwer.

Bron: C.B.S.
In dat jaar was 40% van de landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha. en 44%
van 10-20 ha. groot. Hoewel geen latere gegevens bekend zijn, valt aan
te nemen dat met name het aantal kleine landbouwbedrijven sedert 1959
is afgenomen, zodat de bedrijfsgroottestructuur thans gunstiger zal zijn
dan tabel 23 weergeeft.
In bijlage 14 is de bedrijtsgroottestructuur in de gemeente Beilen vergeleken met die in enkele aangrenzende gemeenten en met de bedrijfsgroottestructuur in het Centraal Zandgebied waartoe de gemeente Beilen
behoort.
De bedrijfsgroottestructuur in de gemeente Beilen was in 1959 iets ongunstiger dan in de gemeenten Rolde en Smilde. Dit komt tot uiting in
de gemiddelde bedrijfsgrootte, die in Beilen geringer was dan in de
beide andere gemeenten. Vergeleken met het Centraal Zandgebied was er
echter weinig verschil in bedrijfsgroottestructuur.
b. De waterhuishouding
Een overzicht van de toestand van de waterhuishouding leveren gegevens
van een onderzoek, uitgevoerd door de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (C.O.L.N.). De gegevens in tabel 24 zijn aan
dit onderzoek ontleend.
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Tabel 24
Droogtegevoeligheid en wateroverlast
Grasland

Bouwland

Categorie

in ha.
1. Regelmatig verdrogende gronden
2. Droogtegevoelige
gronden
3. Practisch niet-verdrogende gronden
4. Gronden met wateroverlast

in%

478

8.2

-

-

1.744

29.7

193

3.2

3 . 074

52.4

2.898

48.6

562

9.7

2.872

48.2

5.963

100

5.858

Alle gronden

in ha.

in%

100

Van het bouwland in de gemeente Beilen had bijna 20% regelmatig hetzij
van droogte, hetzij van wateroverlast te lijden. Van het grasland had
bijna de helft regelmatig met wateroverlast te kampen. De waterhuishouding van de cultuurgrond in de gemeente Beilen liet ten tijde van het
onderzoek door de C.O . L.N . dan ook zeer veel te wensen over.
c. De verkavelingstoestand.
Een rationele bedrijfsvoering wordt ten zeerste beînvloed door de verkavelingstoestand van de cultuurgrond. De bedrijfsverkaveling wordt
bepaald door het aantal kavels per bedrijf, de kavelgrootte, de kavelvorm en de afstand van de kavels tot de bedrijfsgebouwen. Tabel 25 geeft
voor de gemeente Beilen het gemiddeld aantal kavels per bedrijf en de
gemiddelde kavelgrootte in het jaar 1959 weer.
Tabel 25
De verkavelingstoestand ') (1959).
Totaal aantal
kavels

Bedrijfsgrootte in ha.

Aantal bedrijven

L

100
646
1.334
1.868
866
588
161
57
1 . 084 ----·- .---5~20 ___

1

1- 5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-50

7 / 50

-----------

75
258
237
250
128
98
33
5

Gem. aantal
kavels per
bedrijf
1.3
2 .5
5.6
7.5
6.8
6.0
4.9
ll. 5

Gem. kavelgroote in
ha.
0.40
1.08
1.36
1.64
2.57
3.87,
7.44
8.65

-----------2:,:0---·
5.2

') van alle bedrijven met cultuurgrond.
Bron: C . B.S .
Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf bedroeg toen 5.2 en de gemiddelde kavelgrootte 2.1 ha. Naar het aantal kavels gerekend was de verkavelingstoestand in de grootteklasse van 10-15 ha. het slechtst. Het
gemiddeld aantal kavels van de bedrijven van 50 ha. en groter werd on-
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gunstig beïnvloed door de zeer slechte verkavelingstoestand van één van
deze bedrijven.
Worden de bedrijven gerangschikt naar het aantal kavels per bedrijf,
zoals is gebeurd in bijlage 15, dan blijkt bijv. dat 16% van de bedrij
ven uit meer dan 10 kavels bestond.
Tenslotte is de ver.kavelingstoestand in de gemeente Beilen met die in
enkele aangrenzende gemeenten vergeleken (bijlage 16). Zowel gelet op
het gemiddeld aantal kavels per bedrijf als op de gemiddelde kavelgroot
te nam de gemeente Beilen in 1959 een tussenpositie in. Ten opzichte
van Rolde was de verkavelingstoestand in Beilen aanmerkelijk gunstiger;
ten opzichte van Smilde echter ongunstiger.
d. De rechtsvorm van het grondgebruik
De gegevens over het eigendom en de pacht
van de cultuurgrond, opgeno
men in tabel 26, dateren eveneens uit 1959.
Tabel 26
De rechtsvorm van het grondgebruik (1959).
Aantal bedrijven met cultuurgrond
Oppervlakte cultuurgrond (in ha.)
waarvan: eigendom (in ha.)
gepacht (in ha.)

: 1.084
: 11.812
: 5.230
: 6.582

Gepacht van ouders (in ha.)
Gepacht voor 1 jaar of "langer ^ïn-haT)
waarvan: met bedrijfsgebouwen (in ha.) : 4.379
zonder bedrijfsgebouwen
(in ha.) : 2.188
Gepacht voor korter dan 1 jaar (in ha.)

:

1.535

*

6~7^67"

:

15

:
:

6.481
101

Van de gepachte oppervlakte is eigendom van:
Land- en tuinbouwers (in ha.)
: 3.026
Overige particulieren (in ha.)
: 2.376
Overheidslichamen (in ha.)
:
715
Overige rechtspersonen (in ha.)
:
364
In Nederland wonende eigenaren (in ha.)
In buitenland wonende eigenaren (in ha.)
Bron: C.B.S.
Uit bovenstaand overzicht valt af te leiden, dat de grondgebruikers in
de gemeente Beilen 55% van de oppervlakte cultuurgrond pachtten.
Voor 2/3 deel had dit betrekking op behuisd iand.
Onder de verpachters namen land- en tuinbouwers een belangrijke plaats
in; ruim 45% van de gepachte oppervlakte was nl. eigendom van deze groep
verpachters. Verder kan nog worden opgemerkt, dat 23% van de oppervlakte
cultuurgrond werd gepacht van ouders.
Behalve het eigendom en de pacht van de cultuurgrond werd nagegaan, in
welke mate de bedrijven bestonden uit eigendoms- en pachtgrond. Hiertoe
werden de bedrijven in bijlage 17 ingedeeld in 6 groepen. Uit deze bij
lage blijkt dat in 1959 30% van de grondgebruikers in de gemeente Beilen
alle cultuurgrond in eigendom had en dat 1/3 deel alleen pachtgrond
exploiteerde. De eigendomsbedrijven waren met gemiddeld 8.4 £a. belang
rijk kleiner dan de zuivere pachtsbedrijven, die gemiddeld 12.6 ha. groot
waren.
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In bijlage 18 is de rechtsvorm van het grondgebruik in de gemeente Bei
len vergeleken met die in enkele aangrenzende gemeenten.
Hieruit blijkt dat in alle genoemde gemeenten het gebruik van pachtgrond
het gebruik van eigendomsgrond overtrof. Hoewel de verschillen tussen
de gemeenten niet groot waren, werd in Beilen nog de minste pachtgrond
aangetroffen.
Maatregelen ter verbetering van de agrarisch-economische structuur
1. Ruilverkaveling
De werkgroep is van mening, dat verbetering van de agrarisch-economische
structuur het best kan geschieden in ruilverkavelingsverband. Het is der
halve verheugend, dat in grote delen van de gemeente Beilen ruilverkave
lingen zijn uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding zijn. Inmiddels
zijn gereedgekomen de ruilverkavelingen Ter Horster es, Hooghaler- en Laaghaler essen en Spier-Wijster. In uitvoering zijn de ruilverkavelingen Hij
ken, Drijber en de Broekstreek, terwijl in voorbereiding genomen zijn de
ruilverkavelingen Dwingeloo-Smalbroek en Hooghalen.
Enkele gebieden zijn nog niet bij een ruilverkaveling betrokken.
Deze gebieden zijn:
a. Tiendeveen
In dit gebied, dat grenst aan de ruilverkaveling Drijber, wonen over
wegend kleine grondgebruikers, van wie er een groot aantal een hoofd
beroep buiten de landbouw hebben en elders werken.
De ontsluiting van dit gebied is slecht, terwijl ook de waterbeheer
sing te wensen overlaat. Niettemin bestaat de indruk, dat vooral de ou
dere generatie nog sterk gehecht is aan het grondgebruik. Veelal zul
len deze mensen dan ook graag ter plaatse blijven wonen. Wellicht zou
woningbouw in Tiendeveen de sanering van de kleine bedrijven in dit ge
bied kunnen bespoedigen. Door middel van een enquête zou de mening van
de bevolking hieromtrent kunnen worden gepeild.
Ruilverkaveling in dit gebied is nog niet urgent.
Door de werkgroep Tiendeveen is opgemerkt, dat het onbegrijpelijk is,
dat het deel van Tiendeveen ten noorden van de Haarweg buiten de ruil
verkaveling en de streekverbetering valt, temeer omdat het gunstig
t.a.v. het ruilverkavelingsgebied ligt.
b. Het gebied, begrensd door het Oranjekanaal, de ruilverkaveling Hijken
en de gemeentegrens.
In dit gebied wonen ongeveer 15 landbouwers. Hoewel de bedrijven aaneengelegen zijn, vormen de lange, smalle kavels een belemmering voor
een rationele bedrijfsvoering. Ook de waterbeheersing laat veel te
wensen over. Het waterschap Smilde tracht hierin echter verbetering te
brengen. Het is te betreuren dat destijds vanuit dit gebied niet om
aansluiting bij de ruilverkaveling Hijken is verzocht. Het is echter
mogelijk dat dit gebied wordt ondergebracht bij de ruilverkaveling Smilde.
De uitvoering van deze ruilverkaveling zal echter nog enige tijd op zich
laten wachten.
c. Overige gebieden.
Verder vallen nog enkele delen van de gemeente Beilen buiten een ruil
verkaveling. Het betreft hier gebieden die óf grotendeels uit bos be
staan óf reeds goed verkaveld zijn.
Deze gebieden zijn dan ook bewust buiten de ruilverkavelingen gehouden.
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2. Waterhuishouding
Er zijn in de gemeente Beilen enkele plannen in voorbereiding en in uit
voering ter verbetering van de waterbeheersing. De werkgroep is unaniem
van mening, dat een goede waterhuishouding voor de landbouw van zeer veel
belang is en de volle aandacht verdient. Ten aanzien van het onderhoud
is de werkgroep van mening dat deze voor zover het de hoofd- en zij leidin
gen betreft door het waterschap dient uitgevoerd te worden. De werkgroep
kan zich er verder mee verenigen, dat het onderhoud van waterschapswege
zich ook dient uit te strekken over sloten die water van derden afvoeren.
Voorts acht de werkgroep het juist dat in gebieden waar een ruilverkave
ling is uitgevoerd op de scheidingssloten een keur wordt gelegd. Wil een
dergelijke keur aan zijn doel beantwoorden, dan dient deze uiteraard streng
te worden gehandhaafd.
3. Grondverbetering
De werkgroep betreurt het, dat in ruilverkavelingsverband weinig aandacht
wordt besteed aan grondverbetering en dat ook overigens voor grondverbe
tering geen subsidie wordt verleend.
In de werkgroep is uitvoerig gesproken over de methoden van grondverbete
ring. In alle gevallen waar grondverbetering wordt overwogen verdient het
aanbeveling advies in te winnen bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
over de toe te passen methode.
4. Landschapsverzorging
Bijzondere aandacht heeft de werkgroep geschonken aan het landschapsplan,
dat deel uitmaakt van het ruilverkavelingsplan.
Ten aanzien van de beplanting geeft de werkgroep de voorkeur aan beplan
ting van wegen boven strokenbeplanting temidden van landbouwgrond.
Bij de beplanting van wegen vragen evenwel enkele aspecten bijzondere aan
dacht, te weten:
a. de verkeersveiligheid. Bij dammen en uitwegen dient door de beplanting
het uitzicht op de weg niet te worden belemmerd. Beplanting bij dammen
en uitwegen moet daarom bij voorkeur achterwege blijven.
b. de schaduwschade. De beplanting dient zodanig te worden aangebracht,
dat de schaduwschade aan landbouwgewassen tot een minimum wordt beperkt.
Gelet op het voorgaande spreekt de werkgroep zich uit voor een beplan
ting met bomen in plaats van een beplanting met struikgewas. lEen bij
komend voordeel van bomenbeplanting is dat deze minder onderhoud vergt
dan struikenbeplanting.
De bedrijfsvoering
In aansluiting op hetgeen vermeld is over de omstandigheden, waaronder de
landbouweis in Beilen hun bedrijf uitoefenen, wordt thans ingegaan op en
kele aspecten van de bedrijfsvoering.
Achtereenvolgens komen ter sprake:
het grondgebruik en het bouwplan;
de rundveehouderij ;
de varkens- en kippenhouderij;
de bedrijfsgebouwen en
de mechanisatie.
a. Het grondgebruik .en het bouwplan.
Onder grondgebruik wordt verstaan de bestemming van de cultuurgrond.
De indeling van de cultuurgrond volgens de landbouwmeitelling in 1965
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in de gemeente Beilen is weergegeven in tabel 27.
Tabel 27
Indeling van de cultuurgrond (1965).
in ha. ')

in %

4.583
7.032

39.3
60.3

44

0.4

11.659
2

TÖÖ~

Aftrek onderteelt
Oppervlakte cultuurgrond

11.657

100

Akkerbouwgewa s sen
Gras
Tuinbouwgewa s s en
(open grond)

1

-

) gemeten maat

Bron: C.B.S.
Van de oppervlakte cultuurgrond was in dat jaar ruim 3/5 deel in gebruik
als grasland en de rest overwegend als bouwland. In 1965 waren er 956
grondgebruikers (bijlage 19). Vrijwel alle grondgebruikers hadden gras
land .
Een gedetailleerd overzicht van de geteelde akkerbouwgewassen is opge
nomen in bijlage 20.
Op 3/5 deel van de oppervlakte bouwland werd in 1965 graan verbouwd.
Onder de granen kwam haver verreweg op de eerste plaats, gevolgd door
gerst en rogge. Bij de knol- en wortelgewassen werd ruim 3/4 deel van
de oppervlakte ingenomen door aardappelen (hoofdzakelijk fabrieksaard
appelen).
Bij het grasland kan onderscheid worden gemaakt tussen kunstweiden en
blijvend grasland (bijlage 21).
Slechts een gering deel van het grasland bestond uit kunstweiden; het
blijvend grasland bestond overwegend uit grasland, dat reeds minstens
10 jaar geleden werd ingezaaid.
Tot de oppervlakte tuinbouwgewassen behoorden ondermeer 31 ha. groenten
in de open grond (voor een belangrijk deel groen te oogsten erwten) en
9 ha. boomgaard (appels en peren).
Beschouwen we het grondgebruik in de gemeente Beilen op wat langere
termijn, zoals is gebeurd in tabel 28, dan blijkt dat in de periode
1955-1965 de oppervlakte grasland is uitgebreid ten koste van de op
pervlakte bouwland.
Tabel 28
Grondgebruik (1955-1965).
Jaar

Oppervlakte cul
tuurgrond in ha.

1955
1960
1965
Bron: C.B.S.

11.802
11.959
11.657

Percentage van de cultuurgrond in gebruik als
grasland
bouwland
48.4
44.6
39.3

51.5
55.3
60.3
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Hoewel het bouwplan, voorzover het betreft de verhouding waarin granen
en knol- en wortelgewassen werden verbouwd, in de periode 1955-1965
schommelingen vertoonde, kan hieraan toch geen duidelijke ontwikkelingstendens worden .ontleend .
b. De rundveehouderij
Gelet op het percentage van de cultuurgrond dat in gebruik is als grasland, is de rundveehouderij op de meeste bedrijven in de gemeente Beilen
een belangrijke bedrijfsonderdeel . Volgens de meitelling 1965 hadden
931 grondgebruikers grasland , van wie er 883 rundvee hielden.
Een gedetailleerd overzicht van de rundveestapel in 1965 geeft bijlage 22.
Om een indruk te geven van de intensiteit van de rundveehouderij in de
gemeente Beilen in de loop der jaren en in vergelijking met andere gemeenten, is het aantal melk- en kalfkoeien per 100 ha. grasland en het
aantal stuks jongvee per 100 melk- en kalfkoeien berekend.
Tabel 29
De rundveedichtheid (1955-1965).
Jaar

Aantal melkkoeien

1955
1960
1965

6.428
7 . 612
8 . 614

Aantal stuks
vrouwelijk
jongvee
6.263
7.794
8.775

Aantal melkkoeien per 100
ha . grasland
105
115
122

Aantal stuks
jongvee per 100
melkkoeien
98
102
102

Bron: C . B.S.
De uitbreiding van de oppervlakte grasland in de periode 1955-1965 is
gepaard gegaan met een intensivering van het graslandgebruik. De jongveestapel is zelfs nog in iets sterkere mate toegenomen dan de melkveestapel .
Volledigheidshalve Z1J hier opgemerkt, dat er van jaar tot jaar schommelingen in de omvang en de samenstelling van de rundveestapel voorkomen bijv. wegens verschillen in grasgroei, doch dat deze schommelingen
geen afbreuk doen aan de zojuist geschetste ontwikkelingstrend .
In bijlage 23 is voor het jaar 1965 de rundveedichtheid in de gemeente
Beilen vergeleken met die in enkele aangrenzende gemeenten .
Hieruit blijkt, dat wat het aantal melk- en kalfkoeien per 100 ha. grasland betreft, Beilen een middenpositie inneemt. In Smilde, waar verhoudingsgewijs weinig en in Ruinen , waar verhoudingsgewijs veel grasland
voorkomt, werd in 1965 meer melkvee per 100 ha . grasland gehouden dan in
Beilen. Betrekken we ook het jongvee in de beschouwing, dan blijkt dat
in Ruinen echter verhoudingsgewijs minder jongvee werd gehouden dan in
Beilen.
c. De varkens- en kippenhouderij.
De varkens- en kippenhouderij zijn op de meeste bedrijven in Drenthe
van ondergeschikte betekenis. In de gemeente Beilen kwamen in mei 1965
op 421 bedrijven varkens voor . Een overzicht van de omvang en de samenstelling van de varkensstapel in 1965 geeft bijlage 24.
Hoewel de varkensfokkerij en -mesterij in veel geringere mate aan de
grond zijn gebonden dan de rundveehouderij, is als vergelijkingsmaatstaf voor de intensitëit van de varkenshouderij in tabel 30 voor een
drietal jaren het aantal dieren per 100 ha . cultuurgrond vermeld.
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Tabel 30
De varkensdichtheid (1955-1965)
Jaar

Aantal
fokzeugen

Aantal per 100 ha. cultuurgrond

Aantal
mestvarkens

mestvarkens

fokzeugen

1955
1960
1965

2.307
2.260
1.943

17
17
30

19
19
17

2.030
2.073
3.531

Bron: C.B.S.
Uit tabel 30 blijkt, dat sedert 1960 de varkensfokkerij in betekenis is
afgenomen, doch het aantal mestvarkens is gestegen.
Op overeenkomstige wijze als voor de rundveehouderij is in bijlage 25
de intensiteit van de varkenshouderij in de gemeente Beilen vergeleken
met die in enkele aangrenzende gemeenten.
Hieruit blijkt dat deze gemeenten grote onderlinge verschillen in dit
opzicht vertonen.
In Ruinen en Dwingeloo werden verhoudingsgewijs meer varkens gehouden
dan in de andere genoemde gemeenten.
In Smilde valt de geringe betekenis van de varkensfokkerij op .
De varkensselectiemesterij, uitgaande van het Varkensstamboek, is van
Halerbrug naar Eursing verplaatst en dient voor de drie noordelijke
provincies.
Een overzicht van de omvang en de samenstelling van de hoenderstapel
in 1965 geeft tabel 31.
Tabel 31
De hoenderstapel 1965
december

mei
Voor de slacht
Voor de leg
kuikens en henne L 7 maand
hennen 7 maand - 1½ jaar
oudere hennen

1

12.800
29.335
24.219
16.645

1

28.800
14. 678
31.802
11.704

------------------- -------~---------~--------86.984
82. 999
Totaal aantal leghennen
Aantal bedrijven met slachtkuikens
Aantal bedrijven met kippen

2

4

519

499

Bron: C.B.S.
In mei 1965 werden in de gemeente Beilen op 519 bedrijven legkippen
gehouden; het gemiddeld aantal dieren per bedrijf bedroeg 160. Twee bedrijven hadden toen slachtkuikens.
d. De bedrijfsgebouwen·.
Bij de landbouwmeitelling in 1961 z1Jn enkele gegevens verzameld over
de bedrijfsgebouwen. Deze gegevens zijn opgenomen in tabel 32.
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Tabel 32
De hoofdbedrijfsgebouwen (1961).
Categorie

Aantal gebouwen
totaal

I gebouwd vóór 1850
II gebouwd periode
1850-1914
III gebouwd periode
1915-1940
IV gebouwd na 1940

1

% in

65

46

272

67

368
136

63
68

841

64

eigendom

--------------------~--------~------------------Alle bedrijven met hoofdbedrijfsgebouw
Bron: C.B.S.
In 1961 beschikten 841 grondgebruikers in de gemeente Beilen over een
hoofdbedrijfsgebauw. Bijna 2/3 deel van deze grondgebruikers had het
hoofdbedrijfsgebouw in eigendom. Van deze gebouwen is thans 40% ouder
dan 50 jaar. Enkele aanvullende gegevens zijn vermeld in bijlage 26.
Hieruit blijkt, dat op ruim de helft van de bedrijven waar de melkveestal vóór 1940 werd gebouwd, deze sedertdien is gemoderniseerd. Loopstallen voor jongvee kwamen in 1961 nog weinig voor, terwijl op slechts
enkele bedrijven mechanische mestruiming van de grupstal werd toegepast.
Bij de bespreking van de bedrijfsgebouwen zijn de gemeentelijke bouwvoorschriften ter sprake gekomen. Uit kostenoogpunt dient in de landbouw gestreefd te worden naar goedkopere bedrijfsgebouwen, zonder dat dit
, evenwel ten koste gaat van de doelmatigheid. Bepaalde voorschriften, zoals
het verbod van asbestplaten als dakbedekking, maken het bouwen extra
~uur. Ook de eis dat op de koeienstal een stenen zolder moet worden aangebracht, heeft hetzelfde effect. Verder belemmert de eis, dat de minimumafstand tussen de bedrijfsgebouwen minstens 5 m. moet bedragen, een
doeimatige bedrijfsvoering.
In het bijzonder ten aanzien van bovenstaande bepalingen dringt de
werkgroep bij het gemeentebestuur aan op wijziging van de gemeentelijke
bouwverordening').
e. De mechanisatie
De mechanisatie in de landbouw heeft de laatste jaren een grote vlucht
genomen. Hoewel slechts summiere gegevens over het aantal trekkers en
het aantal melkmachines bekend zijn, kunnen deze toch wel een indruk
geven van de mechanisatie in de landbouw. Volgens de meitelling 1964
werden in de gemeente Beilen 219 land- en tuinbouwtrekkers en 382 melkmachineinstallaties geregistreerd.
Op 143 bedrijven kwamen in totaal 163 trekkers voor. Bovendien hadden
combinaties van boeren 12 trekkers en loonbedrijven 44 trekkers in
gebruik. Het aantal trekkers, eigendom van landbouwers, steeg in de
periode mei 1961 - mei 1962 van 116 tot 137 en in de periode mei 1962
- mei 1964 van 137 tot 163.
Om een aanduiding te geven van de mate van mechanisatie in Beilen en
aangrenzende gemeenten is in tabel 33 voor 1964 vermeld het aantal
trekkers, eigendom van landbouwers, per 100 ha. cultuurgrond en het
aantal melkmachines per 100 melk- en kalfkoeien.
') Er wordt nog op gewezen, dat er een landelijk geunificeerde bouwverordening gekomen is.
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Tabel 33
De mechanisatiedichtheid (1964)
Gemeente

Aantal trekkers
per 100 ha. cultuurgrond

Aantal melkmachines
per 100 melkkoeien

Westerbork
Ruinen
Dwingeloo
Rolde
Smilde

2.0

5.1

1.1
0.8
1.7

4.1

3.4

3.7

Beilen

1.4

4.5

----------------

3.5
5.6

Bron: C.B.S.
Uit tabel 33 blijkt dat er grote verschillen tussen de gemeenten bestaan,
met name ten aanzien van de trekkers, Verschillende factoren zijn hiervoor aan te wijzen, zoals verschillen in bedrijfsgroottestructuur en
grondgebruik en verschillen in de mate waarin loonbedrijven worden ingeschakeld.
Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat het aantal bedrijven met
paarden gestadig vermindert. Kwamen in dee.1963 nog op 735 bedrijven
paarden voor, twee jaar later was dit aantal gedaald tot 623 met in
totaal 923 landbouwwerkpaarden.
Door de stijging van de arbeidskosten wint de mechanisatie in de landbouw zoals hiervoor bleek, steeds meer veld. De mechanisatie vereist echter grote investeringen. Dit geldt in het bijzonder voor de gemengde bedrijven, waarvan het merendeel te gering van oppervlakte is om zowel in
akkerbouw- als in de veehouderijsector volledig te mechaniseren. Daarom
blijven een groot deél van deze bedrijven ook in de toekomst gedeeltelijk
aangewezen op loonwerkers of op de gezamenlijke aanschaffing van een
werktuigenpark .
Wanneer de loonwerker wordt ingeschakeld, verdient het aanbeveling dat,
hetzij individueel, hetzij collectief, tijdig afspraken met de loonwerker worden gemaakt over de omvang en de aard van de uit te voeren werkzaamheden. De loonwerkers dienen zich, zowel in hun eigen belang als in
het belang van de boeren, te houden aan de door hun bonden vastgestelde
tarieven om een moordende onderlinge concurrentie tussen de loonwerkers
te voorkomen.
Bij gezamenlijke aanschaffing van werktuigen is het van veel belang te
overwegen met welk partner(s) men in zee zal gaan en bindende afspraken
te maken.
Over de mechanisatie op de bedrijven zelf kan nog opgemerkt worden dat
de personeelsbezetting van de machines een knelpunt kan vormen. Een gemechaniseerd bedrijf kan daardoor kwetsbaarder zijn dan een bedrijf dat
gebruik maakt van de loonwerker.
Landbouw en recreatie

Het percentage van de beroepsbevolking, werkzaam in de landbouw, neemt gestadig af en is, landelijk bezien, inmiddels beneden 10 gedaald. Daartegenover staat een toeneming van de beroepsbevolking werkzaam in de industrie
en de dienstensector.

35
Dit gaat gepaard met een concentratie van de bevolking in steden en stede
lijke agglomeraties. Dit feit en de verkorting van de arbeidsduur en de
toeneming van de welvaart doet de behoefte aan recreatie stijgen.
De landbouw zal hiervoor begrip moeten opbrengen; ook wanneer voor recrea
tieve doeleinden cultuurgrond aan de landbouw wordt onttrokken.
De werkgroep is echter van mening, dat de opvangcapaciteit van de reeds
aanwezige natuurschoongebieden belangrijk kan worden vergroot door tot dus
verre voor het publiek verboden terreinen voor de toeristen toegankelijk te
maken. Het beroep op landbouwgrond voor recreatieve doeleinden zou daardoor
beperkt kunnen worden. Overigens is de werkgroep van mening dat in geval
van onttrekking van landbouwgrond voor recreatieve doeleinden de betrokken
grondeigenaren en -gebruikers schadeloos dienen te worden gesteld.
Voorts verdient het overweging te bestuderen in hoeverre landbouwers, in
dien zij dat wensen, kunnen worden ingeschakeld bij de opzet en de exploi
tatie van bedrijven in de recreatieve sector.
Instellingen ten behoeve van de landbouw
In het werkgebied van de Coöperatieve Vereniging van Melkveehouders te Bei
len is een Coöperatieve Boerenhulpverleningsdienst werkzaam die in 1962
werd opgericht, ongeveer 85 leden telt en 4 bedrijfsverzorgers in dienst
heeft. Hooghalen en Tiendeveen behoren tot een ander rayon.
Het doel van de vereniging is het verstrekken van persoonlijke en/of mate
riële bedrijfshulp aan de leden tegen vergoeding. Een ieder die een agra
risch bedrijf uitoefent binnen het werkgebied van de vereniging kan zich
schriftelijk tot het bestuur wenden met het verzoek als lid tot de vereni
ging te worden toegelaten.
De werkgroep betreurt het dat tot dusverre nog betrekkelijk weinig land
bouwers hiertoe zijn overgegaan.
Men kan zich niet alleen in geval van ziekte of ongeval om bedrijfshulp tot
het bestuur wenden, doch ook in geval van afwezigheid wegens vakantie, met
dien verstande evenwel dat bij ziekte en ongeval bij voorrang hulp wordt
verleend. Opgemerkt wordt nog, dat deze boerenhulpverlening ook in de werk
groep Wijster ter sprake is geweest.
Andere instellingen die in de gemeente Beilen werkzaam zijn ten behoeve
van de landbouw zijn o.a. de Coöperatieve Vereniging voor Kunstmatige Inse
minatie Midden-Drenthe, waarvan het station in Beilen is gevestigd, de
Fok- en Contrôlevereniging, de Coöperatieve Boerenleenbank en de Coöpera
tieve Smederij te Hooghalen.
De boermarken
Er zijn in de gemeente Beilen talrijke boermarken, nl. in Hooghalen, Laaghalen, Hijken, Brunsting, Alting-Klatering, Holthe, Lieving-Makkum, Ter
horst, Spier, Wijster, Drijber, Beilen en Eursing.
Het werkterrein van de boermarke is de laatste tijd ing&rompen. Dit betreft
bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en het houden van een stier of een beer.
De belangrijkste taak van een boermarke is thans nog de verhuur van jacht
velden, het in bruikleen geven van werktuigen en het verstrekken van sub
sidies (o.a. aan jongveekeuringen).
De boermarke kan gezien worden als het bindende element in het betreffende
deel van de gemeente en kan als zodanig in voorkomende gevallen optreden
als pleitbezorger voor de streek bij de gemeentelijke overheid.
De werkgroep is dan ook van mening dat de boermarken zeker nog recht van
bestaan hebben.
Eén der leden van de werkgroep Hijken vindt het jammer, dat de volmachten
in de boermarke zo lang in het bestuur blijven. Deze volmachten zijn tel-
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kens herkiesbaar. Men vindt dit jammer, omdat er geen nieuwe ideeën in het
beleid opgenomen worden en dat is funest voor de dorpsgemeenschap. Als voor
beeld wordt genoemd, dat de jachtvelden (+ 1500 ha.) veel meer pacht kun
nen opbrengen. Tijdens de laatste vergadering is nauwelijks kritiek geuit
op dit beleid; iedereen stemde in met de huidige gang van zaken. De oudere
en de jongere generatie komen hier in conflict. De ouderen houden andere
richtlijnen aan dan de jongeren.
Door de Algemene Commissie wordt gewezen op de buurtvereniging Beilervaart,
die ten dele dezelfde functie als de boermarke heeft.
In enkele andere werkgroepen o.a. Hooghalen en Wijster is de boermarke ter
loops ter sprake geweest.
Dienstwoningen
De werkgroep landbouw is van mening, dat mogelijkheid tot het bouwen van
dienstwoningen bij agrarische- en aanverwante bedrijven dient te worden ge
handhaafd. Hoewel de behoefte aan dergelijke woningen thans niet groot is,
kan deze toenemen wanneer de landbouwbedrijven in de toekomst belangrijk
in oppervlakte zouden toenemen.
Voorgaande is eveneens in de werkgroep Woonklimaat ter sprake gekomen.
Deze werkgroep meent, dat zich in de loop der jaren door de structuurwij
zigingen in de landbouw een ingrijpende wijziging heeft voorgedaan in de
opvattingen omtrent de woonvoorkeur van landarbeiders, waarvan het aantal
overigens nog slechts gering is. Op grond hiervan staat de werkgroep in
principe afwijzend tegenover de vraag of onder de huidige omstandigheden
nog de bouw van een landarbeiderswoning bij een boerderij moet worden toe
gestaan. Daarbij wordt de vrees uitgesproken, dat bij verdwijning van het
woningtekort een aantal van dit soort woningen leeg zal komen te staan c.q.
niet meer zal dienen voor huisvesting van een werknemer van het betrokken
bedrijf. Wel dient naar de mening van de werkgroep de mogelijkheid aanwe
zig te zijn voor de bouw van een woning bij een boerderij ten behoeve van
een familielid/medewerker op het betrokken (familie)bedrijf, waarbij met
name wordt gedacht aan de relatie ouders-kinderen bij bedrijfsopvolging.
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111. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSMARKT

In de werkgroep Middenstand, ambachten, bedrijven en verkeer is de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt uitvoerig ter sprake geweest. Ook in de
werkgroep Woonklimaat zijn hierover een aantal opmerkingen gemaakt.
Aangezien hierbij een grote mate van overeenstemming te constateren was,
is datgene wat in de werkgroep Woonklimaat naar voren werd gebracht in dit
deel van het rapport verwerkt.
In de gemeente Beilen zijn momenteel 11 industriële bedrijven ') gevestigd
met een gezamenlijke personeelsbezetting van ruim 500 personen. Van dit
totaal aantal arbeidsplaatsen is bijna 50% geconcentreerd bij één bedrijf,
dat zo er al geen teruggang in de personeelsbezetting zal plaats vinden
geen spectaculaire uitbreidingsmogelijkheden van de werkgelegenheid biedt.
Ook t.a.v. de andere - meest kleinere - industriële bedrijven worden geen
perspectieven voor personeelsuitbreiding van enige omvang gezien. Het aantal arbeidsplaatsen in de dienstensector is mogelijk wel voor enige uitbreiding vatbaar, doch daar staat tegenover dat de landbouw in dit opzicht nog
een verdere teruggang te zien zal geven .
Het feit dat het aanbod van arbeidskrachten reeds gedurende een reeks van
jaren sneller toeneemt dan de werkgelegenheid, heeft ertoe geleid dat beduidende aantallen werknemers - ook uit het dorp Beilen en omgeving - elders emplooi hebben gezocht (Assen, Hoogeveen, Emmen). In de praktijk blijkt
dat een deel van deze personen, veelal de jongeren onder hen, na verloop
van tijd gaan verhuizen, welk ontwikkeling terug is te vinden in het bevolkingsverloop, waarbij een jaarlijks terugkerend vertrekoverschot kan
worden geconstateerd. In dit verband komt de mening naar voren, dat een
aantal personen bij overigens gelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden liever ter plaatse zou blijven werken dan da_t men elders emplooi zoekt.
In het licht van deze situatie rijst de vraag hoe men de toekomstige ontwikkeling van Beilen wil zien. Volgens de werkgroepen is een groei van het
inwonertal noodzakelijk voor een gezonde economische ontwikkeling. Mogelijkheden tot stimulering van deze ontwikkeling en een daarmee gepaard
gaande min of meer sterke bevolkingsgroei zijn vnl. gelegen op het terrein
van de bevordering van het woonforensisme, de recreatie en de industrialisatie.
Wat betreft de industrialisatie ligt de vestiging van grootindustrie niet
in de lijn der verwachtingen, zodat gezocht zal moeten worden in de richting van de aantrekking van kleinere bedrijven. Daarmee zal geen afbreuk
van betekenis worden gedaan aan de kansen voor het woonforensisme en de
recreatie, op welke terreinen ook een actief beleid op zijn plaats wordt
geacht. In dit verband komt naar voren dat de nieuwe inwoners in het algemeen positief oordelen over het huidige woonklimaat van Beilen, zij het
dat het wel eens als een gemis wordt gevoeld, dat aan spontane wensen tot
uitgaan in de plaats zelf niet kan worden tegemoet gekomen. Door een verdere bevolkingsgroei zullen ook op dit terrein meer voorzieningen tot stand
kunnen komen.
De instelling van de bevolking is uitermate belangrijk voor het slagen van
de voorgestane ontwikkeling ook t.a.v . de industrialisatie die ten koste
van alles moet worden bevorderd en een actief en slagvaardig beleid vraagt
van het gemeentebestuur. Gezien de verkeersverbindingen en andere aanwezige voorzieningen valt het dorp Beilen als de meest aangewezen plaats voor
industrievestiging in de gemeente aan te merken. De werkgroep is zich ervan bewust, dat Beilen is gelegen tussen de ontwikkelingskernen Assen en
Hoogeveen, welke plaatsen uit hoofde van de hiervoor in het leven geroepen
maatregelen financiele faciliteiten - premie - en prijsreductieregelingen kunnen bieden die niet voor Beilen gelden.
') nu nog tien.
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Daarbij komt, dat de vestiging van nieuwe bedrijven ih het gehele noorden
momenteel om allerlei redenen minder vlot gaat dan enkele jaren geleden
het geval was. Dit betekent evenwel niet dat de vestiging van nieuwe industrieen in Beilen volkomen uitgesloten moet worden geacht. In de praktijk
speelt bij het zoeken naar een vestigingsplaats naast het financiële aspect
namelijk ook een factor als het woonklimaat een belangrijke rol. In dit
opzicht zou Beilen in bepaalde gevallen aantrekkelijker kunnen zijn dan de
grotere centra .
Momenteel is een oppervlakte van 2 ha. bouwrijp (d . w . z . dat ook voorzieningen op het gebied van gas, water, electriciteit en wegen aanwezig zijn)
industrieterrein aanwezig, dat tegen de kostprijs van! f 15,-- per m2 kan
worden aangeboden, niet alleen aan bedrijven van elders doch ook aan plaatselijke bedrijven die zich hier zouden willen vestigen.
In dit verband wordt er op gewezen, dat er in het dorp Beilen een aantal
bedrijven zijn gevestigd, die uit verkeerstechnisch oogpunt en/ of uit
hoofde van uitbreidingsplannen en -mogelijkheden beter naar het industrieterrein zouden kunnen worden verplaatst . Bedoelde situatie heeft tijdens
het onderzoek geruchten doen ontstaan over plannen tot vertrek van een
bedrijf uit Beilen, hetgeen ten zeerste zou moeten worden betreurd . Men
is zich er van bewust, dat het bijzonder moeilijk zal zijn om in alle
bedoelde gevallen tot een oplossing (vooral financieel) te geraken, doch
vertrouwt dat door het gemeentebestuur een welwillende houding wordt aangenomen, wanneer het er om gaat een reele overeenkomst te bereiken .
De tijdens het onderzoek bekend geworden plannen tot vestiging van een
nieuwe industrie worden uiteraard toegejuicht, waarbij grote waarde wordt
toegekend aan het psychologisch effect van deze beslissing .
Aansluitend aan het tempo van verkoop is een verdere uitbreiding van de
bouwrijpe terreinoppervlakte mogelijk.
Aangezien de beschikbaarheid van bedrijfsruimte de kansen op nieuwe vestigingen aanmerkelijk verruimt, worden pogingen voor de bouw van een industriehal op voorraad in de aandacht aanbevolen. In dit verband wordt
gewezen op de belangrijke rol, die de oude school aan de Schoolstraat indertijd heeft gespeeld bij de vestiging van enkele nieuwe bedrijven.
Ten aanzien van de aard van de bedrijven die zouden moeten worden aangetrokken is men van mening, dat de aandacht vooral moet worden gericht op
kleine bedrijven met goede opleidingsmogelijkheden . Daarbij is het goed om
in aanmerking te nemen,dat de animo · an in ploegendienst te gaan werken in
de minder geïndustrialiseerde gebieden in het algemeen niet groot is.
Aan bedrijven die uitsluitend of in hoofdzaak werkgelegenheid bieden aan
vrouwen, bestaat geen behoefte. Wat de vrouwelijk~arbeidskrachten betreft,
is men nl. van oordeel dat de belangstelling voor werk in de productieafdelingen in de industrie, hoewel groeiende, niet groot is te noemen. Als
factoren die hierbij een rol spelen worcen genoemd: de van oudsher geringe
arbeidersbevolking in Beilen, de omstandigheid dat het werken in de industrie door de ouders van de mogelijk daarvoor in aanmerking komende meisjes niet wordt gestimulëerd en het feit dat veel meisjes na de lagere school
voortgezet onderwijs gaan volgen, na voltooiing waarvan de belangstelling
vnl. uitgaat naar werk in een winkel, op een kantoor, in de verpleging etc.
Daaraan kan worden toegevoegd dat de animo voor
werk in de industrie
in belangrijke mate blijkt af te hangen van de naam (vnl. sfeer en omstandigheden waaronder moet worden gewerkt) van het bedrijf, zoals die in de
ogen van de bevolking is gegroeid. T.a . v . de voorkeur van vrouwelijke arbeidskrachten voor het ter plaatse of elders gaan werken 'is het niet mogelijk een algemeen geldende uitspraak te doen . In de praktijk blijkt deze
voorkeur van individu tot individu sterk te varieren. Daarbij speelt ook
een rol het probleem van de beperkte mogelijkheden - zowel qua omvang als
variatie in beroepen - in eigen omgeving en het verschijnsel dat zou kunnen
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worden aangeduid als het zoeken naar een bepaalde status.
In het algemeen gesproken kan tenslotte gesteld worden, dat wat de vrouwenarbeid betreft de situatie in Beilen weinig afwijkt van die in andere vergelijkbare plaatsen.
De discussies over de vraag omtrent een al of niet voldoende aanbod van
arbeidskrachten voor de bestaande ambachtbedrijven leiden tot de conclusie
dat zich op dit terrein geen specifiek plaatselijke problemen voordoen.
In die branches, waar moeilijkheden worden ondervonden - bijv. ten aanzien
van de aantrekking en opleiding van leerlingen en de verhouding werknemer/
werkgever al naar gelang van de situatie op de arbeidsmarkt - dragen deze
een landelijk karakter, waaraan op plaatselijk niveau weinig valt te veranderen.
In het kader van de besprekingen over de personeelsvoorziening van de middenstand komt naar voren dat zich hierbij in het algemeen gesproken geen
problemen voordoen. Wel wordt in dit verband gewezen op het teruglopen van
het aantal aanmeldingen voor de middenstandscursus. Als mogelijke oorzaken
voor deze teruggang worden aangevoerd de verzwaring van de examens, een
vermindering van de belangstelling voor deze opleiding uit werknemerskringen, het teruglopen van het aantal kleine middenstanders, de stichting van
de vakschool voor detailhandel te Hoogeveen en de opleidingsmogelijkheid
op de U.L.0.-scholen (aantekening middenstand). Het verdient aanbeveling dat
de middenstand de ontwikkeling op dit gebied nauwlettend blijft volgen en
zich beraadt omtrent maatregelen voordàt een tekort aan goed opgeleide krachten dreigt te ontstaan.
In de werkgroep Wijster werd de wens naar voren gebracht, dat zich in Wijster een kleine industrie bijv. een firma in landbouwwerktuigen zal vestigen.
De werkgroep denkt, dat er zeker mogelijkheden in die richting zijn. Men
begrijpt, dat het door de grote verscheidenheid in landbouwwerktuigen voor
de rentabiliteit noodzakelijk is, dat zo'n bedrijf een groot rayon verzorgen moet.
De vuilafvoermaatschappij leidt een eigen leven. Kontakten met de bewoners
van Wijster zijn er niet veel. Lang niet alle werknemers wonen in de directe omgeving van het bedrijf. De V.A.M. heeft+ 50 werknemers, waarvan ongeveer de helft in Wijster en Drijber woont. Indien de V.A.M. verdwijnen
zou, waarvan sprake is geweest, zal tevens een aantal jonge gezinnen, omdat
elders werk gezocht moet worden, verdwijnen.
Bij de V.A.M. is tevens een compostveredelingsbedrijf. Het fruitteeltbedrijf')
is naar particulieren overgegaan evenals de kippenfokkerij "), die in eigendom van de V.A.M. voor research bestemd waren.
Het laboratorium is overgeplaatst naar Wageningen.
Tenslotte wordt er door de Algemen Commissie nog op gewezen, dat bij'Beileroord" rond 250 personen werkzaam zijn, waarvan sl,echts 4 à 5 niet in Beilen
zelf woonachtig zijn.

') Het fruitteeltbedrijf is weer door de V.A.M. overgenomen.
") De kippenfokkerij is opgeheven.
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IV. MIDDENSTAND

De werkgroep Middenstand, Ambachten, Bedrijven en Verkeer stelt, dat als
belangrijke aspecten bij de ontwikkelingsproblematiek van de middenstand
dienen te worden genoemd de samenhang tussen de bevolkingsomvang c . q. groei ~en de kóopkracht alsmede de mogelijkheden om zich aan de veranderende wensen en koopgewoonten van de consument aan te passen bijv . wat
betreft aantal en plaats van vestiging, de sortering in de verschillende
branches en artikelen etc. De daarbij steeds groter wordende noodzaak tot
snelle afzet vraagt een groot aanpassingsvermogen van de middenstand, waarvoor de mogelijkheden geringer worden naar mate de omzet kleiner is .
Deze situatie brengt de grootste moeilijkheden mee voor de middenstand op
het platteland. Echter ook in grotere dorpen als Beilen ondervinden de zaken met een meer traditioneel verkoopsysteem hierdoor sterke concurrentie
van warenhuizen en zelfbedieningswinkels in de koopcentra, waar de verhouding verkoper/koper veel meer een onpersoonlijk karakter draagt en demoreel gevoelde plicht om bij entree iets te kopen veel minder sterk spreekt.
Voor de gemeente Beilen speelt in dit opzicht een grote rol de ligging
tussen en de goede verbindingen met de grotere centra Assen en Hoogeveen,
als gevolg waarvan bij sommigen de - overigens niet met cijfers te staven indruk bestaat, dat door de plaatselijke bevolking in meerdere mate elders
wordt gekocht dan in andere plaatsen van vergelijkbare omvang en structuur
het geval is.
In dit verband komt de aanbeveling aan zowel de bevolking als het bedrijfsleven en het gemeentebestuur naar voren om zoveel mogelijk ter plaatse te
kopen. Hiermee wordt niet alleen de middenstand doch de gehele gemeenschap
gediend, aangezien de omvang van de omzet in belangrijke mate bepalend is
voor de sortering die kan worden aangeboden . Bij een toenemende trek naar
andere koopcentra moet ernstig rekening worden gehouden met het gevaar van
vermindering van het aantal middenstandsbedrijven, waardoor de keuzemogelijkheden ter plaatse voor de klant beperkter zullen worden en geleidelijk
aan ook in de meer gangbare artikelen een geringere sortering zal ontstaan
dan thans nog het geval is. Van de mogelijkheid voor de middenstander om
met een klant een bezoek te brengen aan een grossier ter vergroting van de
keuzemogelijkheden voor artikelen waarvan in de zaak zelf geen complete
collectie kan worden aangehouden, wordt vrij algemeen gebruik gemaakt.
Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport worden de meubels - de jonggehuwden kiezen naar eigen smaak en niet meer zo de ouders willen - wel
ter plaatse gekocht. Wanneer zij niet voorradig zijn, neemt de winkelier
zijn klanten mee naar de leverancier en op verzoek ook naar andere firma's.
Er zijn ook tweemaal modelwoningen ingericht. Omgekeerd komt het volgens
de werkgroep Middenstand ook voor dat klanten rechtstreeks naar een grossier
gaan en hem èm levering van artikelen via een plaatselijke middenstander verzoeke~. Eén en ander kan worden gezien als een gevaar voor de ontwikkeling
van de plaatselijke middenstand in die zin, dat het streven naar het bieden van een zo groot mogelijke sortering in de eigen zaak kan verslappen
waardoor andermaal het elders kopen door de klant wordt bevorderd.
Naar aanleiding van de vraag of de middenstand in Beilen voldoende activiteiten ontplooit om het elders kopen door de consument tegen te gaan komt
o.a. naar voren, dat het verstrekken van spaarzegeltjes vrij algemeen voorkomt.
Van de zijde van de middenstand wprdt daarbij opgemerkt dat dit systeem
veel geld kost. De ~ningen over het bindend effect ervan voor de koopkracht
blijken verdeeld. Ten aanzien van de binding klant/middenstander in het
algemeen overheerst de opvatting, dat de behoefte hieraan van de zijde van
de klanten, speciaal onder de jongeren, afneemt .
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Bij merkartikelen met veelal een beperkt aantal verkoopadressen is het
element van binding n9g in sterkere mate aanwezig dan bij de meer algemeen verkrijgbare (massa)producten, waarin veel modewisselingen optreden
en de kennis van verschil in kwaliteit en samenstelling - ook bij de middenstander zelf - steeds geringer wordt. De kracht van de service als een
element dat kan pleiten voor de aankoop bij een plaatselijke middenstander
neeni:daarenboven af doordat ook diverse grote warenhuizen overgaan tot instelling van speciale serviceafdelingen.
Omtrent de mate waarin aankopen via postorderbedrijven plaatsvinden bestaat
weinig inzicht.
Als artikelen waarvan bekend is, dat ze wel langs deze weg worden aangekocht, worden genoemd breigarens (3 Suisses) en bouwpakketten in de doehet-zelf sector.
De werkgroep Gezondheidszorg en sport heeft de indruk, dat er in Beilen
via poitorderbedrijven veel gekocht wordt. Meestal zijn dit kleine artikelen als kleding, gereedschap enz.
Behalve het elders kopen door de consument vormt ook het gebrek aan opvolgers in me,erdere zaken een probleem voor de middenstand waaraan kan worden
toegevoegd, dat de gemiddelde leeftijd van de middenstanders in Beilen vrij
hoog ligt. In verschillende van deze bedrijven is de omzet te laag en staan
de bedrijfsuitkomsten in een ongunstige verhouding tot de werktijden, de
sociale voorzieningen, vrije tijd etc. Alleen wanneer geen rekening wordt
gehouden met de rente vanhet geïnvesteerde eigen kapitaal, leveren deze zaken
nog een bestaan op voor de huidige eigenaren.
De belangstelling voor overname van een dergelijk bedrijf wordt, gezien
de daarvoor benodigde geldmiddelen en de dan wel meetellende rente, niet
groot geacht.
Gevreesd moet daarom worden, dat niet alleen in de buitendorpen doch ook
in het dorp Beilen het aantal middenstandsbedrijven in de toekomst zal teruglopen. Voor kruideniersbedrijven en slagerijen waarvan er momenteel althans in het dorp Beilen - eerder te veel dan te weinig zijn, wordt dit
minder spijtig geacht dan voor andere zaken met een geringer aantal verkoopplaatsen per branche.
Als gevolg van de opheffing van een aantal bedrijven zullen de overige
zaken weliswaar naar grotere eenheden kunnen groeien, doch het is zeer de
vraag of dit met een verruiming van het assortiment gepaard zal gaan.
Wel staat vast, dat bij een dergelijke ontwikkeling de ·keuzemogelijkheden
van de consument tussen meerdere middenstanders in dezelfde branche steeds
geringer zullen worden. Daarbij wordt twijfel uitgesproken over de vraag of
de bevolking zich er voldoende van bewust is c.q. er voldoende van kan worden doordrongen dat ook hierdoor - evenals door het in toenemende mate elders gaan kopen - het gehele woon - en leefklimaat van de eigen plaats
wordt aangetast.
In dit verband komt de suggestie naar voren tot stichting van een warenhuis ter gezamelijke exploitatie door een aantal plaatselijke middenstanders.
Afgezien van de vraag of van de zijde van de middenstanders voldoende belangstelling voor een dergelijk project kan worden verwacht, zal echter
vooraf ook terdege dienen te worden overwogen of een zaak van zodanige omvang kan worden opgezèt, dat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk wordt.
In een nieuwe snel groeiende stadswijk zijn de mogelijkheden voor realisering van een dergelijk project groter dan bij een gevestigde middenstand.
De mogelijkheden voor verkoop van het te verlaten pand spelen n.l. een zeer
belangrijke rol. Verschillende zaken blijken nu al onverkoopbaar te zijn,
waardoor ook een verplaatsing van bedrijven naar een eventueel te creëren
winkelcentrum onaantrekkelijk wordt. Ook zou kunnen worden gedacht aan het
vormen van plaatselijke inkoopcombinaties, doch de mogelijkheden daartoe
zijn in verschillende branches (schoenen bijv.) vrijwel uitgesloten, omdat
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dit de variatie van merken die thans door de gezamenlijke winkeliers wordt
gevoerd, zou beperken. Door een ver doorgevoerde specialisatie in merken
c . q . artikelen zouden de keuzemogelijkheden tussen meerdere winkeliers geringer worden, hetgeen naar wordt aangenomen, de consument ook niet wenst.
Dit neemt echter niet weg, dat in bepaalde gevallen wel een oplossing in
deze richting zou kunnen worden gezocht. Als voorbeeld wordt gewezen op de
mogelijkheid om de beperkte sortering in kleinvakartikelen in de textielbranche te verruimen door de verkoop hiervan te concentreren in één zaak
met grotere sortering in plaats van de huidige situatie waarbij meerdere
zaken een beperkt assortiment als bijartikel aanhouden. In hetzelfde kader kan bijv. ook worden gedacht aan een gezamenlijke reparatieinrichting
van alle schoenmakers en een gezamenlijke worstmakerij van alle slagers.
Resumerend kan worden gesteld, dat de werkgroep de toekomstige ontwikkeling van de middenstand en het daarmee verband houdende gehele leefklimaat niet rooskleurig inziet . De buitendorpen verkeren in dit opzicht in
een nog moeilijker situatie dan het dorp Beilen, waarbij een zekere concentratie (buitendorpen t . o.v . Beilen en Beilen t.o . v . bijvoorbeeld Assen
en Hoogeveen) niet zal kunnen worden voorkomen .
In het licht van deze situatie wordt dan ook de noodzaak uitgesproken om,
ondanks alle mogelijk aan te voeren remmingen als bijv . verschillen in
leeftijd en inkomen van de individuele middenstanders, te streven naar
meer overleg en samenwerking . De discussie over de vraag op welke wijze
deze samenwerking - zowel tussen de middenstanders onderling als met het
gemeentebestuur en tussen middenstand en consument - zou kunnen worden
bevorderd, leidt tot de conclusie dat een overkoepelend orgaan voor middenstandsaangelegenheden stimulerend zou kunnen werken . Het ontplooien
van initiatieven tot instelling van een dergelijk orgaan ligt naar de mening van de werkgroep voornamelijk op de weg van de middenstand mede gezien de problemen waarvoor deze sector zich gesteld ziet.
In Beilen functioneren thans twee geregeld samenwerkende middenstandverenigingen - ook openstaand voor middenstanders uit de buitendorpen ')-met
een afzonderlijk comité voor het organiseren van acties . Ten aanzien van
de opzet van deze acties wordt opgemerkt, dat hierbij moeilijk een vergelijking kan worden gemaakt met een grotere plaats als het snelgroeiende
Hoogeveen, dat van oudsher fungeert als koopcentrum voor een groot gebied.
Oorspronkelijk werd in Beilen één winkelweek per jaar georganiseerd. De
behoefte aan meer acties die in bepaalde branches gevoeld werd, werd door
anderen (o.a. bakkers en slagers) niet gedeeld . Als gevolg hiervan worden
thans door een deel van de middenstanders afzonderlijk acties gevoerd .
Desondanks kan niet worden ontkend, dat de gezamenlijke middenstand op
een enkele uitzondering na, de enige organisatie is die nog meer of minder geslaagde manifestaties (tekenwedstrijd, waterorgel, lampionoptocht)
organiseert .
Met betrekking tot de Beilerkrant als reclamemedium voor de plaatselijke
middenstand komt de suggestie naar voren om het blad op donderdag in
plaats van vrijdag te laten verschijnen, alhoewel het gevaar niet denkbeeldig is dat ze dan verloren gaat in de veelheid van reclames - ook uit
Assen en Hoogeveen - die al op donderdag uitkomen. Het effect van reclamepamfletten van afzonderlijke zaken wordt niet hoog aangeslagen.
Behalve een aantal (ex)bakkers, die het brood betrekken van een in Beilen
gevestigde broodfabriek zijn er nog verschillende "eigen" bakkers. In december 1965 is bij de bezorging in het dorp Beilen een wijkindeling ingevoerd .
') Volgens de werkgroep Wijster is+ 3 jaar geleden een middenstandsvereniging voor Spier, Wijster en Drijber opgericht. Hoewel er een kas en
een bestuur is, is deze vereniging ingeslapen.
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Dit is nog niet het geval in de buitendorpen, die ook worden bezocht door
middenstanders uit het dorp Beilen, waarbij wordt opgemerkt dat er in Wijster geen bakker is gevestigd . De combinatie bakker c.q. broodbezorger/kruidenier komt vrij veel voor . De discussie op dit punt leidt tenslotte tot
de aanbeveling om ook in de buitendorpen een wijkindeling in te voeren.
Overigens komt in dit verband nog de , opvatting naar voren dat een noodzaak tot volledige afschaffing van de bezorging in de toekomst zeker niet
denkbeeldig te achten is.
De laatste tijd is er een zekere tendens tot specialisatie in alleen banketbakkerij te constateren .
Naar aanleiding van de vraag of er van een tekort aan winkels in bepaalde
branches sprake is, wordt opgemerkt dat een speciale zuivelwinkel in het
dorp Beilen ontbreekt terwijl niet iedereen ervan overtuigd blijkt, dat
een dergelijke zaak niet rendabel zou kunnen zijn. De voorziening met .,zuivelprodukten ligt overwegend in handen van het DOMO-bedrijf.
De bezorging geschiedt per wijk door loondienstpersoneel en door een enkele zelfstandige slijter, terwijl behalve bij een slagerij annex zuivelwinkel eveneens te allen tijde zuivelprodukten bij genoemde fabriek verkrijgbaar zijn . In het vakantieseizoen wordt ook op de kampeercentra bezorgd.
Met betrekking tot de bestemming van de gronden in de kom van het dorp
Beilen is advies gevraagd aan het C. O.M . ') (Centraal Orgaan ter bevordering van de bouw van Middenstandsbedrijfspanden) over de wenselijkheid van
reservering van grond-voor de bouw van winkelpanden. Mede aan de hand van
dit advies zal door het gemeentebestuur verder worden gewerkt aan de opstelling van een komplan. De werkgroep betreurt het, dat men tijdens het
onderzoek geen kennis van dit rapport heeft kunnen nemen.
Het gesprek over de mogelijkheid c.q. wenselijkheid van vestiging van winkels in de nieuwe woonwijk te Beilen , leidt tot de conclusie, dat ;de vestiging van meerdere bedrijven in de vorm van een winkelgalerij, gezien . de
geringe bevolkingsomvang op economische gronden als vrijwel uitgesloten
moet worden beschouwd .
Voor een goed gesorteerde zelfbedieningszaak in de levensmiddelenbranche
echter wordt wel een bestaansmogelijkheid aanwezig geacht. Als meest voor
de hand liggende mogelijkheid wordt gezien de verplaatsing naar de nieuwbouwbuurt van een in Beilen gevestigde kruidenier. Met een bestaande (uitbreng) klantenkring zal de aanloopperiode minder moeilijk zijn dan bij e.e n
geheel nieuwe vestiging, waarbij de afzet volledig afhankelijk is van het
succes bij de werving van nieuwe klanten. In de werkgroep •~ociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" bestaat de indruk, dat de bevolking
voorkeur geeft aan de verdere uitbouw van het centrum boven een vestiging
van winkels in de nieuwe buurten . De huidige ontwikkeling wijst uit, dat
de middenstand deze mening deelt: nieuwe zaken komen vrijwel niet tot stand
en indien er investeringen plaatsvinden, geschiedt dat in het centrum.
Het dorp Beilen kent twee markten per week t.w. maandag (goederen- en
groentemarkt) en donderdag (groentemarkt). Tijdens de zomermaanden trekken deze markten wel wat extra bezoek van buiten doch in de overige maanden is er weinig aanloop.
Een discussie over het voor of tegen van winkelsluiting tijdens het middaguur leidt tot de aanbeveling om de zaken zoveel mogelijk open te houden.
Daarbij wordt met name gedacht aan de mogelijkheden voor de van buitenaf
komende scholieren om tijdens de middagpauze boodschappen te kunnen doen
en aan vakantiegangers, voor wie een zo groot mogelijke vrijheid van aankoopmogelijkheden - vooral in de levensmiddelenbranche - zeer belangrijk
wordt geacht. Over de koopavond wordt gunstig geoordeeld.
') Sedert kort gefuseerd met Algemeen Waarborgfonds voor de middenstand
en het Voorlichtingscentrum Detailhandel in het Centraal Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf (C.I.M . K.).

44
Naar aanleiding van de desbetreffende vraag blijkt, dat door de middenstand de korting bij aankoop van goederen door verplegend personeel van
de Stichting Beileroord is afgeschaft o Aangenomen kan worden, dat hieraan algemeen de hand wordt gehouden ,
Ten aanzien van het tijdsverloop tussen levering van goederen en diensten
en de betaling door de klant blijkt dat het vroegere gebruik van het één
keer per jaar aanbieden van de rekening in de meeste gevallen inmiddels is
gewijzigd in eens per drie maanden ,
Van een algemeen geldende regel is evenwel nog geen sprake o De beschikbare
tijd en de instelling van de ambachtsman t oa ov . de administratie spelen
daarbij een grote rol o
Tenslotte merkt de werkgroep op, dat het ontbreken van een vaste gedragslijn bij de handhaving van de rooilijn bij de her- en verbouw van panden
in de winkelstra t en in sommige kringen verwondering gewekt heeft, waarbij
erop gewezen wordt , dat door het toestaan van afwijkingen een rommelig
aanzicht wordt verkregen e Aangedrongen wordt daarom op het aanhouden van
een ononderbroken rooilijn per straat.
Volgens de werkgroep nGezondheidszorg en sport" wordt de consumentengids
te weinig gelezen .
De werkgroep Tiendeveen vindt het met name voor de bejaarde bevolkingsgroep heel belangrijk, dat er in Tien deveen enige winkels komen o Momenteel is er geen enkele winkel o De werkgroep ziet dit als een sneeuwbaleffect . Meer winkels, meer aantrekkingskracht en dus hoe meer mensen er in
Tiendeveen komen te wonen des te meer winkels o Men gelooft, dat gezien
het huidigde bevolkingsaantal een kruidenierszaak in Tiendeveen zou kunnen bestaan , hoewel de concurrentie met de supermarkets in Hoogeveen groot
zal zijn .
Lastig is het, dat er geen enkele benzinepomp in Tiendeveen is . Er is eenmaal een aanvraag geweest ; de gemeente heeft geen bezwaren gemaakt, maar
G.S. hebben dit afgekeurd omdat deze te dicht bij de bushalte zou zijn, te
dicht bij een bocht en naast een café . Momenteel kan men benzine halen in
Noordsche Schut of Drijber, maar ' s zondags is het moeilijker , Men moet of
naar Geesbrug of naar Hoogeveen .
Volgens de werkgroep "woonklimaat" worden, wat het winkelapparaat betreft,
in verband met de geringe bevolkingsomvang (speciaal Tiendeveen) CoQo bevolkingsteruggang in de buitendorpen meer of minder grote moeilijkheden
ervaren . Hieraan zou tot op zekere hoogte door de gemeenschap ter plaatse
kunnen worden tegemoet gekomen door een duidelijk streven om zoveel mogelijk in eigen plaats te kopen . Voor zover nog wel aanwezig zou hierdoor
de dreiging van noodgedwongen sluiting van winkels kunnen worden beperkt
en voorzover (nog ) niet aanwezig de vestiging van zaken in bepaalde branches aantrekkelijk kunnen worden . Overigens is de vestiging van winkelbedrijven afhankelijk van particuliere initiatieven, waarbij dient te worden
bedacht, dat in de praktijk vrijwel overal een trek van het publiek valt
te constateren naar de grotere koopcentra ,
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V. DE VERKEERSSITUATIE EN VERKEERSVERBINDINGEN
De verkeerssituatie in de verschillende delen van de gemeente werd - naast
de uitgebreide discussies in de werkgroep Middenstand, Ambachten, Bedrijven en Verkeer - ook in diverse andere wer~groepen ter sprake gebracht. De
in deze werkgroepen naar voren gebrachte kwesties zijn mede opgenomen in
de puntsgewijs opgestelde conclusies, wensen of aanbevelingen van de voornoemde werkgroep.
A. De provinciale autoweg (noord-zuid verbinding)

Verwijdering van het aanduidingsbord "Beilen" bij de .kruising met de Hijkerweg omdat niet deze plaats, doch het iets zuidelijker gelegen viaduct
als hoofdinvalspunt voor het dorp Beilen is bedoeld.
Plaatsing van de verplichte stopborden bij de kruising Hijkerweg/Provinciale (voorrangs)weg op een duidelijker opvallend punt dan thans het geval
is, waardoor de eerste aanduiding voor nadering van een voorrangsweg zou
kunnen vervallen.
De huidige dubbele waarschuwing wordt minder veilig geacht, in die zin dat
na de eerste aanduiding voor nadering van een voorrangsweg het daarop volgende verplichte stopbord veelal aan de aandacht ontsnapt.
Aanleg van een gezamenlijke ongelijkvloerse kruising van de Hijkerweg en
de Brunstingerstraat met de provinciale weg via de Sportlaan. Mocht deze
oplossing niet te realiseren zijn, dan zouden de mogelijkheden kunnen worden onderzocht om het verkeer van en naar Hijken en Brunsting via het bestaande viadukt te leiden.
Verlenging van de op- en afrijstroken zowel bij het bestaande viadukt als
bij de Hijkerweg, waarbij speciaal wordt gewezen op de krappe bocht op het
viadukt bij de afrit van de autoweg uit noordelijke richting.
Voorzieningen bij de kruising te Spier, waarbij in de eerste plaats wordt
gedacht aan een ongelijkvloerse kruising of vooruitlopend op de plannen
dienaangaande voor de gehele weg, de aanleg van een stuk vierbaansweg met
zgn. Staphorster kruising. In afwachting van de realisering daarvan wordt
gedacht aan:
uitbreiding van de verlichting opdat door een groter aantal lichtmasten
ook overdag de indruk wordt versterkt dat men een belangrijk kruispunt
nadert 1).
invoering van een snelheidsbeperking op de autoweg, eventueel aftellend
en weer oplopend (bijv. 90-70-90) zoals thans ook bij Pesse het geval
is. Bij dit alles wordt ook hier de zorg voor voldoende lange op- en afrijstroken, alsmede de vervanging van uitzichtbelemmerende verkeersborden in de aandacht aanbevolen.
Onderzoek naar de mogelijkheden ter verl~nging van de op- en afrijstroken
alsmede de bevordering van een vlotte oversteekmogelijkheid van de autoweg en de spoorlijn in Hooghalen bij de kruising met de weg Laaghalen-Amen 2).
Verlenging van de afrijstrook naar Hooghalen bij de militaire sportschool
en het treffen van maatregelen om het verlaten van de autoweg via de
groenstrook op enige afstand voor deze afrit onmogelijk te maken 2).
1) Tegen het eind van de besprekingen in de werkgroep werden enkele licht-

masten geplaatst. ,
1 De vraag of hiermee voldoende in de behoefte is
voorzien,vastoen m:>Eil:ijk te beantwoorden. Naderhand heeft de Algemene Commissie zich uitgesproken, dat de verlichting vooral gezien de onoverzichtelijke toestand onvoldoende is.
2) De situatie is sedertdien belangrijk verbeterd.
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8. De verkeerssituatie in de kom van het dorp Beilen 1)

Met betrekking tot de studie van het gemeentebestuur omtrent het gehele
complex van verkeersvoorzieningen in de kom van het dorp Beilen wordt op
spoed aangedrongen. Bij het zoeken naar oplossingen wordt de inschakeling
van de A.N.W.B. en van ingezetenen, die met de plaatselijke verkeerssituatie op de hoogte zijn, wenselijk geacht. Door de werkgroep worden daarbij onderstaande suggesties in de aandacht aanbevolen.
Om de thans door geparkeerde auto's voorkomende opstoppingen in de Vos van
Steenwijkstraat te voorkomen, verlegging van de busroute vanaf de Raadhuisstraat via de Schultenstraat naar de Esweg met een stopplaats voor het gemeentehuis.
In afwachting van deze oplossing verdient het instellen van een eenzijdig
parkeerverbod in de Raadhuisstraat en de Vos van Steenwijkstraat aanbeveling.
Benutting van de mogelijkheden tot uitbreiding van de parkeergelegenheid
bij het centrum zonder de bestaande groene vlakten wezenlijk aan te tasten.
Handhaving van het bromfietsenverbod teneinde de mogelijkheid open te houden om vooral het hinderlijke praalrijden te beteugelen, waarop overigens
een intensief toezicht in de aandacht wordt aanbevolen .
Asfaltering van de Hekstraat en de Kruisstraat op grond van het desbetreffende raadsbesluit.
Verklaring tot voorrangsweg van de Asserstraat en de Hekstraat omdat de
hierop uitkomende zijstraten weinig opvallen, hetgeen bij toepassing van
de voorrangsregel door verkeer van rechts - wat hier in de praktijk meestal niet gebeurt - gevaarlijke situaties kan meebrengen.
Instelling van een éénrichtingsverkeer door de Brinkstraat en nader overleg over de wenselijkheid c.q. noodzaak om daarbij meer straten te betrekken teneinde in dit opzicht een gesloten circuit te verkrijgen.
Aanleg van een nieuwe weg achter de winkels in de Brinkstraat voor de aanen afvoer van goederen.
Verbreding van de weg langs de achterzijde van het gemeentehuis waardoor
de noodzaak van éénrichtingsverkeer hier kan vervallen.
Verbreding van de rijweg ter hoogte van een industrieel bedrijf aan de Asserstraat door het trottoir op kortere afstand langs het perceel te leggen
en eventueel op dezelfde hoogte te brengen als de rijweg .
C. Andere verkeersvoorzieningen in het dorp Beilen

Verbetering van de Hijkerwei tussen de Asserstraat en de kruising met de
provinciale weg.
Asfaltering van het wegdek voor de Linthorst Homanbrug en/of omwisseling
van het recht van voorrang over deze brug. Bij een nat wegdek ondervinden
vrachtauto's, vooral die komende van de Linthorst Homanweg, thans moeilijkheden bij het afremmen voor tegenliggers.
Verbetering van de rijwielpaden langs de Esweg.
In de nieuwbouwbuurten waar mogelijk aanleg van parkeerhavens. Voorzover
dit niet mogelijk is instelling van eenzijdige parkeerverboden.
Plaatsing van wegwijzerborden bij hotel Prakken en - komende vanuit Beilen
- op een punt voor de brug over het Linthorst Homankanaal.
(De richtingaanduiding Brunsting ontbreekt bijv. in geheel Beilen).
Plaatsing van meer wegwijzers naar het Terhorsterzand.
Markering - met bijv. driehoeksblokken op de weg - van het punt waar de
Perkstraat uitkomt op de voorrangsweg Julianastraat.
Verbetering van het uitzicht (opruiming c.q . onderhoud van heesters) op
het kruispunt de Vos van Steenwijkstraat / Dikningestraat .
1) Door een aantal raadsbesluiten zullen er veranderingen

optreden.

47
Plaatsing van de aanduiding "Overstekende kinderen" en eventueel strepen
over de weg bij de scholen aan de Vos van Steenwijkstraat met toezicht
door onderwijzend personeel c.q. verkeersbrigadiertjes bij de aanvang en
het einde van de schooltijd.
Aanleg van parkeerhavens langs de Esweg en de Dingspelstraat in de omge
ving van de aldaar wonende huisartsen.
D. Verkeersvoorzieningen in het overige deel van de gemeente
Plaatsing van een abri bij de bushalte in Hooghalen.
Verbetering van een - overigens doodlopende - weg vanuit Hijken in n.w.richting. Bij het begin van deze weg plaatsing van de aanduiding "Doodlo
pende weg".
Verbetering van slechte delen in de weg Hijken-Beilen.
Verbetering van de weg van Hijken langs het Oranjekanaal naar Halerbrug.
Plaatsing van de aanduiding "Doodlopende weg" in Spier bij het begin van
de oude weg Spier-Lhee-Dwingeloo.
Verbetering van het weggedeelte vanaf café De Viersprong in Spier naar het
vakantiecentrum Sonnevanck.
Duidelijke markering - bijv. driehoeksblokken in de weg - van het
voor
rangskruispunt in Wijster van de wegen Drijber-Beilen en Spier-Emmen.
Verbetering van de slechte delen in de weg Beilen-Wijster-Drijber.
Verbetering van het laatste Beiier deel van de weg van Wijster naar Emmen.
Vooral met het oog op schoolgaande kinderen beveiliging met spoorbomen van
de overweg bij Wijster.
Verbetering van de weg Drijber-Tiedenveen-Noodsche Schut.
Oplossing voor de thans gevaarlijke verhoging van het wegdek bij het brug^
getje in de weg Beilen-Westerbork.
Eenvoudige richtingaanduidingen langs de ruilverkavelingswegen in de gehe
le gemeente.
Bebakening van de voornaamste wegen in de gehele gemeente door middel van
witte strepen over de as van de weg.
In het kader van de ruilverkavelingen worden verharde wegen aangelegd, die
voor de gemeente een aanmerkelijke verzwaring van onderhoudslasten mee
brengt. Aangezien deze wegen behalve een landbouwbelang ook meer algemene
belangen (recreatie bijv.) dienen, acht de werkgroep het noodzakelijk dat
de gemeente voor het onderhoud daarvan een extra financiële bijdrage ter
beschikking wordt gesteld.
In de andere werkgroepen werd nog het volgende naar voren gebracht.
Het is volgens de werkgroep Tiendeveen de bedoeling, dat in de nieuwbouw
trottoirs tot aan de laatstgebouwde huizen gemaakt worden 1). Men hoopt
echter, dat deze ook vóór deze huizen langs doorgetrokken worden. Ideaal
is natuurlijk, dat in de bebouwde kom overal trottoirs komen, maar nu hier
de sloten gedempt zijn, is men al tevreden.
Vroeger waren de wijken bestemd voor het vervoer. Nu hebben deze alleen
nog een taak voor de waterlozing en zij zijn dan ook dichtgeslibd en be
groeid. Over deze wijken zijn bruggetjes gelegd. Het zou een belangrijke
verbetering zijn de bruggetjes op te ruimen en te vervangen door duikers
met daarmee gepaard gaande verbreding van de weg, die langs de hoofdwijk
loopt. Het verkeer wordt erg belemmerd door deze te nauwe bruggen; land
bouwwerktuigen kunnen er nauwelijks langs. Het wegdek is door de slechte
onderlaag niet goed te houden. Men vraagt zich af wat op den duur het minst
kost: een geheel nieuwe sanering van wijken, bruggen en verbreding der Mo
lenweg of het herhaaldelijk opknappen van weg en dergelijke. Ook de verbe
tering van Steenbaan en Landbouwweg (Westerbork-Hoogeveen) acht men belang
rijk, hetgeen in combinatie met het vorige project zou kunnen.
1) is ondertussen gerealiseerd.
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De Molenweg, waarvoor door de aanwonende boeren baatbelasting betaald moet
worden, wordt door zware melk- en vrachtauto's stuk gereden. Hier schuilt
iets onrechtvaardigs in meent de werkgroep. De industrie zou hier ook iets
aan moeten doen.
Het mooi gelegen Bottersdijkje - de weg van Tiendeveen naar Hoogeveen - is
niet verhard, wel het fietspad ernaast. Vooral de kwaliteit van de zandweg
laat te wensen over en men hoopt, dat deze weg zo snel mogelijk verhard
kan worden. Probleem hierbij is, dat de bomen particulier eigendom zijn.
Ten noorden van de Haarweg ligt een particuliere zandweg met het "recht
van overgang". Door de slechte samenwerking onderling laat deze weg te
wensen over.
Men vindt het jammer dat diegenen, die deze dagelijks moeten gebruiken,
de dupe van het slechte onderhoud zijn. Men hoopt, dat hier zo snel moge
lijk verbetering in kan komen.
Voor de brug in Oranje heeft men in de werkgroep Hijken niet veel goede
woorden over. De asdruk is slechts 3,5 ton, terwijl er veel zwaardere au
to's over gaan. De brug ligt verkeerd en is te smal.
In de werkgroep Hooghalen is gewezen op de weg Laaghalen-Laaghalerveen, de
zgn. "hobbelweg". Deze is + 35 jaar geleden door de boeren zelf aangelegd
en elk jaar wordt er door gebrek aan middelen slechts een stukje vernieuwd.
Volgens de werkgroep Wijster ligt vanauit achter-Drijber een verbindings
weg naar de school, die op 250 meter na klaar is. De kinderen moeten mo
menteel enkele kilometers omfietsen. Men dringt dan ook op grote spoed aan
om deze weg in orde te maken. Deze weg wordt gelegd in verband met de
ruilverkaveling. Aangeraden wordt overleg te plegen met de betreffende
commissie. Wellicht ligt hier een taak voor de boerschap Drijber.
E. De straatverlichting
In het kader van de besprekingen over de verkeerssituatie worden met be
trekking tot de straatverlichting enkele punten genoemd die naar het oor
deel van de werkgroep Middenstand, Ambacht, Bedrijven en Verkeer dringend
om verbetering vragen t.w.:
de Hijkerweg en de kruising Hijkerweg-Provinciale weg;
het viadukt in de Provinciale weg en aansluitend daarop de weg tot aan het
dorp Beilen, waarbij met name. wordt gedacht aan het aanbrengen van natriumverlichting;
de Esweg in Beilen alsmede de kruisingen en de zijstraten daarvan, speci
aal die in de riching van het gemeentehuis; in de werkgroep Woonklimaat
werd nog opgemerkt, dat de bomen langs de Esweg een belemmering opleveren,
het kruispunt in de Provinciale weg bij Spier.
Als algemene conclusie kan naar de mening van deze werkgroep en de werk
groep Middenstand worden gesteld, dat op enkele uitzonderingen na de straat
verlichting in de gehele gemeente verbetering behoeft door plaatsing van
meer lichtpunten met grotere lichtsterkte. Op grond van deze situatie komt
de aanbeveling aan het gemeentebestuur naar voren een verlichtingsplan
voor de gehele gemeente te laten opmaken.
In de werkgroep Tiendeveen werd opgemerkt, dat op iedere hoek wel een
lichtpunt is, doch dat de sterkte zwak is vergeleken bij de moderne. Er
zal voor het verenigingsgebouw een lichtpunt komen.
In de werkgroep Hijken werd naar voren gebracht, dat het met de straat
verlichting vreemd verdeeld is. Immers staan de natriumlampen op een ge
deelte, waar weinig mensen langs komen, de booglampen zijn bij de brug en
in de drukkere gedeelten. Bij de aanleg was er de mogelijkheid geweest dit
juist andersom te doen. De gemeente heeft zich echter bij de planning en
de urgentie na overleg naar laagspanningsmetten te schikken. De uitvoering
gaat buiten het gemeentebestuur.om.
De straatverlichting in Oranje laat te wensen over; hier en daar is er een
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lantaarn (totaal~ 7). Wel heeft men bij de aardappelmeelfabriek Oranje
enige lichtpunten, maar men kan, als ze stuk zijn, de fabriek niet dwingen ze snel te repareren. Van Oranje naar Hijken en naar Smilde is geen
straatverlichting. Is dit ontbreken van verlichting voor de meisjes die gedeeltelijk zijn aangewezen op het verenigingsleven in Hijken en
Smilde - al geen veilig idee, nog minder is dit voor degenen, die met
mist hier langs moeten. Een beveiliging zou een witte streep over het
wegdek zijn. Langs het kanaal zijn+ 2 jaar geleden witte paaltjes gekomen.
In Rheeveld staat slechts één straatlantaarn. Het zou geen overbodige
luxe zijn er hier nog enkele - bijv. waar de verkavelingsweg over de es
op het Rheeveld uitkomt - te plaatsen.
In de werkgroep Hooghalen werd naar voren gebracht, dat in Laaghalerveen
in het geheel - zelfs niet bij de school - geen straatverlichting is.
De werkgroep Wijster vindt, dat de straatverlichting hier en daar (o.a.
bij het kruispunt te Spier) te wensen overlaat.
F. De verkeersverbindingen

Over de treinverbindingen van het dorp Beilen wordt gunstig geoordeeld.
Ook op het terrein van de busdiensten zijn naar de mening van de werkgroep Middenstand, Ambachten, Bedrijven en Verkeer geen tekortkomingen
van algemene betekenis aanwijsbaar. Wel zou het vermelden van de vertrektijdenvendebussen bij alle vaste halteplaatsen op prijs worden gesteld.
In de werkgroep Tiendeveen werd opgemerkt, dat de busverbindingen met
Hoogeveen en Beilen slecht te noemen zijn~ De schoolkinderen kunnen er
geen gebruik van maken. De bus gaat van Hoogeveen, of via Stuifzand of
via Tiendeveen, naar Beilen en loopt slechts af en toe. De vraag is echter of wanneer de bus wel regelmatig zal rijden er veel mee zullen gaan.
Voorgesteld wordt deze problematiek voor geheel Beilen eens met de directievandebusonderneming te bespreken.
De werkgroep Hijken constateert, dat door Oranje geen bus komt; in Hijken rijdt alleen 's woensdags met het oog op de markt in Assen een bus.
Vooral in de winter ('s morgens en 's avonds) acht men het belangrijk,
dat er een bus rijdt voor de scholieren en diegenen, die in Assen werken.
Een mogelijkheid ziet men, dat een van de bussen - die nu bijna tegelijkertijd van Beilen naar Assen rijden - twee km omrijdt en over Hijken
gaat, al is het vooreerst tijdelijk.
In de werkgroep Hooghalen is er op gewezen, dat terwijl men vroeger ieder
half uur per bus beide kanten (Beilen/Assen) op kon, dit nu - behalve op
de spitsuren - om de twee uur is. Dit vindt eenvandeleden sobertjes. De
aansluiting op treinen en bussen is slecht. De busdiensten Hooghalen-Beilen zijn niet zo geweldig; de busdiensten Hooghalen-Assen daarentegen
noemt men goed. Met de schooltijden is - bij de eerste - nauwelijks rekening gehouden. Veel kinderen gaan echter dagelijks per fiets en men betwijfelt, indien op de juiste tijd er een bus zou rijden, of er veel kinderen gebruik van zouden maken. Een wachthokje hoopt men wel te krijgen
in Hooghalen. Door Laaghalerveen komt eens per week een bus.
Wat de busverbindingen betreft vindt de werkgroep Wijster het jammer, dat
deze niet op de treinen in Beilen lopen. Men hoopt, dat daar verandering
in kan komen. Zondags is er geen mogelijkheid zich met een openbaar vervoermiddel te verplaatsen. De bussen rijden 's morgens vroeg goed op de
schooltijden . Er gaan heel weinig mensen mee. Tevens komen er speciale
werkbussen van bepaalde fabrieken om de werklui te halen.
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G. P. T.T.
De plaatsing van een telefooncel in de nieuwbouwbuurt van het dorp Beilen
wordt door de groep Middenstand dringend gewenst geacht. Ook in de werkgroep Woonklimaat acht men dit belangrijk. Deze werkgroep denkt daarbij
aan een punt aan het eind van de Rozenlaan en wenst daar tevens een post}?us. ')
Volgens de werkgroep Hijken is Oranje verdeeld in twee postdistricten,
nameiijk Beilen en Smilde. Dit brengt dikwijls verwarring en vertraging
van de poststukken. Gaarne zag men hier verandering in. Evenzo heeft men
twee telefoondistricten ter plaatse. Om de verwarring niet groter te maken heeft een meerderheid voorkeur voor Beilen.
Niet veel beter is het gesteld met de nummeringvancehuizen aldaar. Vanaf
Hijken tot de school midden in Ornaje lopen de huisnummers op. Daarna begint de nummering opnieuw. Het ene deel valt dus onder Hijken en het andere deel onder Oranje. De nummering is - in tegenstelling tot Hijken zonder overleg met plaatselijke verenigingen of bewoners gemaakt. In Hijken is de nummeringvandehuizen en de benoemingw.n de:s;raten in overleg met
de volmachtenw.n de boermarke gegaan. Vroeger had Hijken een postkantoor
met bode, nu een poststation. Vreemd vindt men het, dat een gedeelte van
het Westeinde, wat nog centrum van het dorp genoemd kan worden een buitenbestelling heeft. Logischer zou het zijn als de besteller even rondrijdt via de Drift. Op het Rheeveld mist men een brievenbus.
In de nieuwe wijk van Hooghalen is telefoon aangelegd.

') is ondertussen gerealiseerd.
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VL RECREATIE EN VREEMDELINGENVERKEER

Algemeen

De laatste jaren hebben op het terrein van de recreatie en het vreemdelin
genverkeer een stormachtige ontwikkeling te zien gegeven (toeneming wel
vaart - toeneming vrije tijd), met als gevolg een sterk toenemende belang
stelling voor de hiermede gepaard gaande vraagstukken op ruimtelijk en so�
ciaal-economisch terrein.
De werkgroep Recreatie en vreemdelingenverkeer heeft zich eerst onderling
beraden over het begrip recreatie en kwam tot de volgende slotsom: het to
taal van de vrijetijdsbesteding buitenshuis, niet alleen voor de inwoners
van de eigen gemeente, waarbij uitgezonderd de vrijetijdsbesteding in ge
organiseerd verband binnen een bepaalde samenleving, zoals sport.
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de toeristische mogelijkheden en de
betekenis van het vreemdelingmbezoek zijn met welwillende medewerking van
de V. V . V . 's aan de groep verstrekt.
a. een overzicht van de natuurgebieden in de gemeente
b. een overzicht van de aanwezige bedrijven gesplitst naar hotels, pensi
ons, kamerverhuur (bij burgers en op boerderijen), bungalowcentra en
kampeerterreinen met vermelding van capaciteit en bezetting (aantal
overnachtingen en gemiddelde verbijfsduur).
Voor de betreffende overzichten wordt verwezen naar bijlagen 27, 28 en 29.
In deze gegevens komt naar voren, dat ruim 16700 personen in 1965 hun va
kantie (dus afgezien van dagbezoek) in de gemeente Beilen doorbrachten
met een aantal verblijfsdagen van ruim 88000 (1964: ruim 66000).
Bij een gemiddelde besteding per dag/persoon van f 8,-- à f 10,-- {kam
peerders waaronder vele grote gezinnen vormen de helft van het overnach
tingsaantal en drukken enigermate het bestedingsbedrag) komt dit neer op
rond 3/4 milJoen gulden aan toeristische bestedingen. Dat de middenstand
van de financiele gevolgen hiervan overtuigd begint te raken, mag blij
ken uit de vele advertenties in de vakantiegids Beilen.
De groep heeft zich na kennisneming van deze toeristische inventarisatie
beraden over de navolgende punten.

A. Houding van de plaatselijke bevolking ten aanzien van het toeristenbezoek - Visie ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van dit bezoek.

De plaatselijke bevolking blijkt in het algemeen positief hiertegenover
te staan; geleidelijk is hierin een verandering ten gunste gekomen. De er
varingen in de afgelopen zomer wijzen in deze richting. Een voorbeeld hier
van vormt het avondrecreatieprogramma te Spier, hetgeen het contact vakan
tieganger - eigen inwoner bevordert en tevens een verantwoorde vrijetijds
besteding voor beide categarteen betekent.
Met nadruk wordt in de groep naar voren gebracht, dat het aanwezige natuur
schoon als de aantrekkingskracht wordt gezien voor het bezoek.
Men vindt dan ook dat de gemeente Beilen en de omgeving met zijn vele vrij
toegankelijk natuur- en cultuurschoon een functie voor met name de vakan
tieganger uit overig Nederland heeft.
De groep ziet het vooral als een taak van de gemeente te streven naar het
voorkomen van een ontwikkeling, waarbij afbreuk kan worden gedaan aan de
factoren, die thans de aantrekkingskracht vormen voor hen die de rustige
recreatie zoeken.
B. Facet streekplan en natuurschoon - Toekomstige accommodatie.

Alvorens zich over de accommodatie, uitbreiding en nieuwe vestiging uit te
spreken heeft de groep het nuttig geacht om kennis te nemen van de aspec-
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ten van het door het College van G.S. aan de gemeentebesturen voorgelegde
facetstreekplan voor de recreatie en natuurschoon, met name voor zover be
trekking hebbend op het grondgebiedvan de gemeente Beilen.
De grondslagen en hoofdlijnen van het plan zijn van de zijde van de bur
gemeester voor de groep uiteengezet, waarbij ook de groep Landbouw aanwe
zig was. Van deze zijde werd tegen dit plan nogal vrees geuit in verband
met onttrekking van gronden aan de landbouw (zie landbouw).
Een samenvatting van de tekst van dit facetstreekplan voor Drenthe is als
bijlage 30 bijgevoegd.
In de hoofdlijnen van dit plan komt inzake de toekomstige recreatieve ont
wikkeling van Drenthe o.a. naar voren het zoveel mogelijk behouden van het
huidige karakter\ancfe recreatieve ruimte in het Drentse landschap.
Van de zijde van de burgemeester werd erop gewezen, dat het plan slechts
één facet, t.w. de recreatie omvat, zulks in tegenstelling met de vroege
re streekplannen. Hij heeft in deze bijeenkomst tevens de gang van zaken
bij de uitvoering van dit plan uiteengezet. Verder heeft hij de noodzaak
tot samenwerking met de omliggende gemeenten om de bestemming Van terrei
nen e.d. te regelen naar voren gebracht. De burgemeester attendeerde ook
op het voorkomen van een versnippering van bouw in de recreatieve sector.
Na kennisneming van de in het gewijzigde plan aangewezen terreinen in de
gemeente Beilen, waar voorzieningen voor verblijfsrecreatie toegelaten
zullen worden, heeft de groep zich een mening gevormd. Als voorzieningen
ten dienstevande verblijf srecreatie wordt in het plan met. name genoemd:
verblijfsaccommodatie voor weekend- en vakantiegangers t.w. vakantiecen
tra, kampeer- en caravanterreinen, zomerhuisjes, kamphuizen en kampeer
boerderijen.
Het volgende is in de groep naar voren gebracht:
1. Verantwoorde differentiatie van te vestigen dag- en verblijf Srecreatievormen binnen de gemeente - waarbij het facetstreekplan als uitgangs
punt zou kunnen dienen - ziet men als een taak voor de gemeente de re
creatie in goede banen te leiden en te houden.
Met betrekking tot de verblijfsrecreatie - in welke richting men de
ontwikkeling voornamelijk ziet - werd inzake de toekomstige expansie
nog opgemerkt, dat bij vestiging of uitbreiding van bedrijven diffe
rentiatie naar soort geen bezwaren behoeft op te leveren, ook indien
een bepaald bedrijf de mogelijkheid schept tot individueel bezit van
huisjes door uitgifte van terrein in erfpacht of anderszins.
Wel zal terdege in acht moeten worden genomen of er sprake is van een
goede aanpak en een verantwoord recreatieproject en bijv. geen specu
latie op de voorgrond staat.
2. De verblijfsrecreatie, hoewel een zekere concentratie in bepaalde plaat
sen nodig zal zijn, dient men niet te dicht bij elkaar te vestigen en
wel
a. om de bestaande bedrijven gelegenheid te geven uit te breiden
b. omdat een behoorlijke onderlinge afstand tussen de bedrijven wense
lijk is, daar te dicht op elkaar plaatsen de bedrijfsuitoefening en
het niveau of het karakter van het reeds gevestigde bedrijf kan
schaden.
In dit verband is de suggestie geuit om van de zijdevan de gemeente alvo
rens toestemming te verlenen aan de vestiging van een nieuw bedrijf
eerst rekening te houden met de bestaande bedrijven.
Het laatste wordt niet verzocht om concurrentie te verhinderen, doch
wel om verkeerde reacties e.d. te voorkomen.
Met betrekking tot plannen van enkele landbouwers voor vestiging van
een recreatiebedrijf op hun terrein is men van mening, dat uitsluitend
planologische en andere (o.a. capaciteit ondernemer) aspecten in de be
oordeling moeten worden betrokken.

Zo kampeert men in Beilen

Strandbad in Terhorsterzand
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3. Plan Grote Zand te Hooghalen (o.a. 70 bungalows):
De meerderheid van de werkgroep betwijfelt de mogelijkheid van reali
satie op basis van het uitgewerkte plan, vooral als het zwembad ') in
combinatie met het bungalowcentrum dient te worden geëxploiteerd. Een
deel laat de voorkeur uitgaan naar een kleiner aantal hoogwaardige bunga lows.
In de groep Woonklimaat wordt in dit kader gewag gemaakt van een onge
rustheid in V.V.V.-kringen over de voorgenomen verplaatsing van het
kampeerterrein naar een terrein met een ongunstiger bodemgesteldheid.
4. In Hooghalen is in het plan te weinig terrein voor verblijfs- en dag
recreatie aangewezen, zulks in tegenstelling tot bij Tiendeveen waar
zeer veel terrein in het plan voor dit doel opgenomen is, hoewel de
groep kan begrijpen dat hier de ligging nabij Hoogeveen mede een rol
speelt.
5. Bij Spier voorziet "de Moraine" als camping duidelijk in een behoefte,
doch de accommodatie 2) laat veel te wensen over en is te klein voor
de thans toegestane terreingrootte, welke laatste eveneens uitbrei
ding behoeft.
6. Voor verblijfsrecreatie vindt men het aangewezen "de Hullen" qua na
tuurschoon weinig gunstig gelegen.
7. In de werkgroep zijn nog enkele terreinen voor verblijfsrecreatie naar
voren gebracht. Deze zijn dus niet in het plan als zodanig aangegeven,
doch blijkens de kaart van het facetstreekplan zijn hiertegen niet di
rect bezwaren (geen natuurschoon- of cultuurschoongebied).
In de eerste plaats is genoemd Terhorst (de driehoek Terhorst-SmalbroekLinthorst Homankanaal bij het zgn. Nachtegaalpad). Dit gebied is gunstig
gelegen ten opzichte van het dorp Beilen en het Terhorsterzand en in
andere opzichten wat gunstiger dan het terrein dat in de nabijheid voor
verblijfsrecreatie in het facet streekplan is aangewezen. Misschien is
hier ruiling van aanwijzing mogelijk.
Verder is genoemd:
a. In Laaghalen bij het bos (in plan aangegeven terrein heeft waarschijn
lijk bezwaren i.v.m. toekomstige aanleg autoweg rond Hooghalen).
b. bij verdere behoefte te Holthe (kleine percelen).
Met betrekking tot de pension- en hotelaccommodatie is de groep van mening,
dat dit uitsluitend een aangelegenheid van het particuliere initiatief is.
Men verwacht hier gelet op de behoefte (voorkeur gaat naar bungalows e.d.
uit) en het rendement, een geleidelijke groei.
Kwaliteitsbeoordeling en selectie van de zijde^mde V.V.V. - alvorens op
neming in de gids - wordt van veel betekenis geacht. Slechte ervaringen
kunnen de naam van het hele gebied schaden.
C. Ontspanningsmogelijkheden/dagrecreatie.
In de groep staat men afwijzend ten aanzien van kermisachtige attracties.
Men denkt voor ontspanning ten behoeve van dagrecreatie wel aan iets van
een speelmogelijkheid bij het strandbad in het Terhorsterzand (bijv. uit
kijktoren, glijbanen).
D. Overige punten van belang.
a. bewegwijzering.
Voor een voorstel inzake plaatsing van borden voor de aanduiding van de
weg naar bepaalde punten of gebouwen wordt verwezen naar bijlage 31') voor 1967 zal de V.V.V. het zwembad exploiteren.
2) deze zal in 1967 verbeterd worden.
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Wandelroutes zijn reeds in voldoende mate door de v.v.v. in hun gids
opgenomen.
Dankzij de uitvoering van het Drentse Rijwielpadenplan wordt binnen af
zienbare tijd Beilen a.h.w. omlijst door een goed net van rijwielpaden.
Wel ontbreekt nog een duidelijke aanduiding van deze paden.
b. V.V.V. activiteiten.
Blijkens uitlatingen in de groep is men wel ingenomen met de activitei
ten van de V.V. V. Dit geldt in het bijzonder voor V.V.V. te Beilen. Men
vraagt zich wel af of een gezamenlijke uitgave van een vakantiegids van
V.V.V. Beilen en V.V.V. Hooghalen voor de gehele gemeente Beilen geen
voorkeur verdient boven de juist uitgekomen gids van Beilen.
Nauwe samenwerking tussen de beide V.V.V. 's wordt van de zijde van de
werkgroep nuttig geacht.
c. handhaving natuurschoon.
Het begrip natuurschoon is voor meer dan één uitleg vatbaar. Niette
min heeft men zich over enkele punten in de groep beraden.
O.a. is uitgesproken om bij ruilverkaveling niet alleen te denken aan
de cultuurtechniek doch deze mede aan te passen aan de recreatieve be
hoeften en er naar te streven het houtopstand rond de boerderijen te
behouden. De laatste tijd is er reeds een tendens inzake het eerstge
noemde geconstateerd. Verder w�rdt gewezen op het handhaven als een
stuk natuurschoon van de houtwallen, die als scheidingvande percelen
fungeren, alsmede op de mogelijkheden tot restauratie en reconstructie
van deze houtwallen.
In het voorgaande is uitsluitend aan de orde gesteld datgene wat voor
het te voeren beleid van de gemeente ten aanzien van de toeristische
ontwikkeling van belang is.
,� --

-

E. In enkele andere werkgroepen is de recreatie eveneens ter sprake ge
weest.
De werkgroep Hooghalen wijst erop, dat hier - vooral aan de oostzijde van
de spoorlijn (Oosthalen) - zich een recreatiegebied heeft ontwikkeld. Men
meent, dat terwijl de houding van de inwoners tegenover het vreemdelingen
verkeer� 25 jaar geleden vrij negatief was, er 10 à 12 jaar geleden een
verandering optrad, zodat nu een grote groep achter het vreemdelingenver
keer staat. Het is eigen aan een deel van de bevolking van Hooghalen om
aanvankelijk een enigszins afwachtende houding aan te nemen als het gaat
om vernieuwingen, bijv. ook tegenover de bungalowbouw te Hooghalen.
Momenteel is het zo, dat diegenen, die er beter van kunnen worden het na
tuurlijk aardig vinden. Ook de jongeren vinden het vertier aangenaam.
Een ander gedeelte staat er vrij lauw tegenover en er zijn enkelen, die
öet jammer vinden dat de rust verloren gaat en gegaan is.
De V.V.V. had een kampeerterrein in huur van de gemeente en beheert dit.
Dit was bijzonder rendabel. In de toekomst zullen het zwembad, kampeer
terrein, kampwinkel, e.d. onder één beheer komen, zodat de v.v.v. deze
winst zal moeten derven. Uit zakelijk oogpunt halen de bewoners er niet
genoeg voordeel uit, noch door middenstanders noch door de bevolking zelf,
door bijv. kamers te verhuren. Voor dat laatste bestaat weinig belangstel
ling.
Een gedee 1te van da werkgroep pleit voor een grootscheepse aanpak van een re
creantenprograrnma met inschakeling vandabevolking. Momenteel wordt er in
cidenteel voornamelijk in de bouwvakweken iets gedaan voor de recreanten.
Moèilijkheden hierbij zijn, dat èn de V.V.V. leden èn de bewoners zelf dik
wijls omstreeks dezelfde tijd vakantie hebben. De v.v.v. heeft momenteel
een vaste kracht in dienst in het seizoen. Eenwndeleden pleit voor meer
afwisselingvmdeactiviteiten, waarvan er sommige een echt Drents karakter
moeten dragen, bijv. een muziekkorps, gestoken in Drents kostuum, midden-
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Standers, die specifieke Drentse of Hooghalense attracties hebben of een
museum met oude Drentse klederdrachten.
De invloed van de zomergasten op de gevestigde bevolking is tot heden niet
zeer groot. De aanwezigheid van de toeristen wordt door de middenstand,
maar ook door de kerken bemerkt. In de zomermaanden en tijdens de Pink
sterdagen zijn er veel meer kerkgangers dan anders. Er wordt met de tij
den van de diensten op gerekend. Voor de kampeerders wordt weinig georga
niseerd .
Naast bovengenoemde initiatieven van particuliere zijde worden door de
overheden - financieel gezien - de grootste offers gebracht. Van een aan
tal recreatieve voorzieningen profiteert mede de plaatselijke bevolking,
onder andere van het aangelegde zwembad en van de te creëren voet- en rij
wielpaden.
Volgens de werkgroep Tiendeveen is het moeilijk te zeggen of Tiendeveen
zich tot een recreatiegebied zal ontwikkelen. Men wijst erop, dat men als
aantrekkingspunt alleen het natuurschoon heeft, dat eigendom is van de
verzekeringsmaatschappij Utrecht. De recreatieaccommodatie zoals zwembad
e.d. zijn niet aanwezig. Momenteel is de weg naar Hoogeveen niet bijzon
der gunstig al zal door aanleg van een weg op + 1 km. afstand van Tiende
veen (de Europaweg of Landbouwweg) daar wel verbetering in komen. Op zon
dagen bestaat er wel belangstelling voor het natuurschoongebied rond Tien
deveen.
Nog ergens staan bordjes "Verboden Toegang".
Eveneens is er veel belangstelling uit Hoogeveen voor de kleine boerderij
tjes, die ter plaatse te koop zijn, vooral voor die, die even terug staan.
Tegenwoordig zijn er veel arbeiders, die in Hoogeveen werken en er een ne
venbedrijfje op na hielden en dit nu afstoten. De vraag rijst of deze hui
zen niet zodanig zijn om te bouwen, dat er recreanten in kunnen. Er wordt
op gewezen, dat de eisen, die aan de voorzieningen gesteld worden, vrij
hoog zijn en dus hoge kosten meebrengen. De werkgroep verwacht, dat voors
hands de trek wel naar de zanddorpen zal gaan.
In de werkgroep Wijster wordt medegedeeld, dat in Spier, Wijster en Ter
Horst gezinnen aan vakantiegangers gedeelten van hun woning beschikbaar
stellen. Het is van belang, dat op deze kamerverhuurders toezicht gehou
den wordt, op dat niet één gezin afbreuk aan de reputatie van een plaats
kan doen.
In Spier heeft de V.V.V. te Beilen een dergelijk taak. De gezinnen komen
pas dan op de lijst wanneer gezin en woning aan die eisen, door V.V.V.
gesteld, voldoen. Er bestaat geen enkele verplichting om zich aan een
controle te onderwerpen. Men kan particulier gaan adverteren.
Voorzover bekend bestaat er geen enkele keuringseis van de gemeente voor
dit kamerverhuurbedrijf ; wel verordeningen voor kampeerboerderijen en pen
sions e.d. Voorwaarde is dat men de woning in eigendom moet hebben. In
Wijster kunnen 7 gezinnen logiesaccommodatie in de zomermaanden aanbieden.
Belangrijk acht men voorlichting aan deze gezinnen. Probleem is hoever dever1huurtte* mag gaan. Jfeg de veihuurder z'n hiis verhuren en «jeIf in *t kippehok gaan wpnen of moet
hier paal en perk aan gesteld worden. Vanuit de werkgroep wordt wel gesteld,
dat de gasten op de eerste plaats komen en het gezin in de zomermaanden op
de tweede plaats komt. Wanneer de recreanten echter bij wijze Vân spreken
in het kippehok slapen, dan acht men het noodzakelijk dat hiertegen opge
treden wordt.
De vraag rijst wie in deze
regelend
moet optreden: de overheid (gemeen
te) óf een particuliere instantie (dus V.V.V.), óf een combinatie van deze
twee. Hierover bestaat wel verschil van mening. Enerzijds wijst men erop,
dat de V.V.V. geen verordende bevoegdheid heeft en nauwelijks sancties kan
opleggen; dus is de overheid de aangewezen instantie om dit te doen.
Wanneer er echter een goed werkende V.V.V. is dan kan deze zeker regelend
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optreden, maar de overheid moet men wel achter de hand hebben. Een van de
aanwezigen denkt er als volgt over: "wanneer er in een plaats weinig
adressen zijn met een goede V.V.V., dan kan het zonder overheidsbemoei
ing. Indien er meer adressen komen en dan wellicht meer mogelijkheden tot
minder goede toestanden ontstaan, dan valt het te betwijfelen of het zon
der overheidsbemoeiing kan".
De kansen voor uitwassen zijn groter bij de particuliere kamerverhuur dan
bij de bedrijven. Er mogen bij de huizen geen tenten voor vakantiegasten
neergezet worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor familieleden tot de
3e graad; deze mogen daar wel logeren.
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VII. WONEN
De woningvoorraad

Per eind 1965 bedroeg de totale woningvoorraad in de gemeente Beilen rond
2850 woningen, waarvan ca. 42 % in het dorp Beilen, 20 % in de dorpen
Hooghalen, Hijken, Spier, Wijster, Drijber en Tiendeveen gezamenlijk, terwijl de kleinere dorpen en de verspreide bebouwing een aandeel leverden
van resp. 10 en 28 %.
Voor de gemeente als geheel bestaat de woningvoorraad voor ca. 63 % uit
burgerwoningen, 31 % uit boerderijen en 6 % uit andere woningen annex bedrijf. Het aantal boerderijen in het dorp Beilen is verhoudingsgewijs
practisch te verwaarlozen. In de boven met name genoemde dorpen gezamenlijk maken zij ongeveer 1 / 3 deel en in het overige gebied 2/ 3 deel van
het woningbestand uit .
Wat het bouwjaar betreft dateert ca. 41 % van alle woningen van na 1945.
Voor het dorp Beilen, de grotere buitendorpen en het overige gebied bedragen deze percentages globaal resp. 60, 45 en 15 %.
De spreiding van de woningbouw

Van de zijde van de vertegenwoordigers uit de buitendorpen in de werkgroep Woonklimaat wordt de mening naar voren gebracht, dat wat de spreiding van de woningbouw over de gemeente betreft (bijlage 32) niet van een
evenredige verdeling tussen het dorp Beilen en de andere woonkernen sprake is. De sterke concentratie in het dorp Beilen heeft in de buitendorpen
een gevoel van tenachterstelling doen ontstaan. In de werkgroepen van de
buitendorpen komt dit eveneens naar voren .
Zo noemt de werkgroep Wijster als oorzaak van het wegtrekken, dat er in
verhouding meer huizen in het hoofddorp dan in Wijster gebouwd worden.
Dat deze werkgroep hier echter ook niet volledig van overtuigd is, blijkt
uit het volgende .
Enerzijds meent men, dat wanneer men de keus heeft tussen een woning in
Beilen en een woning in Wijster, men toch aan Wijster de voorkeur zou geven. Anderzijds vindt men ook wel, dat het in Beilen gezelliger wonen is
en men daar meer voorzieningen heeft. Men name voor Drijber ziet men het
niet zo rooskleurig in.
In de werkgroep Tiendeveen bestaat de indruk, dat zo mogelijk het grootste deel van de woningzoekenden in de woonplaats zelf zal willen wonen.
In de werkgroep Woonklimaat wordt echter aangevoerd, dat - niet alleen
in de gemeente Beilen doch overal elders - concentratie van de bouw in
de woningwetsector in grotere plaatsen een vrijwel onontkoombaar gevolg
,. is van de noodzaak om beneden de van overheidswege gehanteerde zgn. curveprijs te blijven. Bij verspreide bouw in kleine complexen van het toch
al beperkte contingent woningwetwoningen, waarover de gemeente kan beschikken, stijgen de bouwkosten per woning zodanig, dat bouwen tegen bedoelde
curveprijs voor een aannemer zo niet onmogelijk dan toch wel bijzonder onaantrekkelijk wordt. Met betrekking tot de bouw van enkele bejaardenwoningen per dorp, welke gedachtedoor de werkgroep overigens wel aantrekkelijk
wordt geacht, gelden dezelfde moeilijkheden betreffende de curveprijs.
Ten aanzien van dit punt komt de vraag naar voren, of door het gemeentebestuur ook bij de in de buitendorpen gevestigde aannemers getnformeerd
is naar de mogelijkheden van bouw tegen bedoelde curveprijs van kleine
aantal~en woningwetwoningen ter plaatse.
De werkgroep Wijster meent evenwel, dat de bouwprijs van een huis in Wijster slechts weinig hoger is dan die van een huis in Beilen. Dat is nog
vrij gunstig als men bedenkt, dat seriebouw - zoals in Beilen - de ~ost-
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priJs verlaagt. Bij het maken van een uitbreidingsplan wordt rekening gehouden met de toekomstwaarde ervan.
Men verwacht, dat die in de steden hoger zal zijn dan in de dorpen zeker,
indien dit geen forensendorp is of wordt.
Voorts wordt opgemerkt, dat enkele ouders bij hun getrouwde kinderen inwonen. Men verwacht, dat een gedeelte hiervan - wanneer zij een bejaardenwoning in Wijster kunnen krijgen - wel verhuizen wil, hoewel de huurprijs
een rem kan betekenen. Overigens wordt Wijster van 10 à 15 bejaardenwoningen niet veel groter.
De werkgroep Tiendeveen acht het belangrijk, dat er bejaardenwoningen komen. De bejaarden moeten de mogelijkheden hebben om in Tiendeveen te blijven wonen. Men ziet momenteel, evenals uit Nieuweroord en Nieuw Balinge
een trek van bejaarden naar Hoogeveen . Dit zijn echter over het algemeen
de welgestelden; in ieder geval geen arbeiders. Wellicht gaan zij verhuizen om er door het verkopen van het huis financieel beter van te worden,
maar ook omdat zij overal dichter bij zitten (winkels e.d.)
Men acht de huurprijs voor de gemeentewoningen van f 22,-- voor de arbeiders te hoog. Meer heil ziet men in de bouw van de zogenaamde Bogaerswoningen, waarvoor men minder huur hoeft te betalen. Deze worden zeer zeker
bevolkt. Ook in de vrije sector zijn 3 aanvragen tot bouw van Bogaerswoningen geweest. Deze worden echter bij 6 tegelijk gebouwd, zodat dit niet
mogelijk is.
De werkgroep ziet - naar aanleiding van de toenemende industrialisatie te
Hoogeveen - een belangstelling uit Hoogeveen naar Tiendeveen. Een apart
bungalowterrein zou een stimulans kunnen betekenen, evenals een goede verbindipg en een middenstand. Aanpassingsproblemen met mogelijkeforensen
ziet men niet, want Tiendeveen bestaat voor het grootste deel uit import.
Bij het beleid betreffende de spreiding van de woningbouw over een bepaald gebied is het volgens de werkgroep Woonklimaat vanuit een algemeen
economisch standpunt gezien ook geboden om de mogelijke(toekomstige) ontwikkeling van de bestaansbronnen in en de woonvoorkeur voor de verschillende plaatsen in aanmerking te nemen. In dit verband komt het probleem
naar voren omtrent de woonvoorkeur bij vrije vestigingskeuze tussen de
kleinere dorpen en de grotere centra. De uitvoerige discussies op dit punt
spitsen zich toe op de vragen, of de binding van de plattelandsbevolking
aan het geboortedorp wel zo groot is als wel eens wordt beweerd en of de
animo voor het gaan wonen in grotere centra met een kans op de noodzaak
van het betrekken van een flat, het zal winnen van de belangstelling voor
een eengezinswoning in de kleinere dorpen met een geheel eigen sfeer.
Hierop kan geen eensluidend concreet antwoord worden gegeven.
Resumerend kan worden gesteld, dat naar de mening van de werkgroep de ontwikkeling van het dorp Beilen moet worden gestimuleerd. In het belang van
dit dorp en vooral voor de ontwikkeling van de gemeente Beilen is ook een
goed woon- en leefklimaat in de buitendorpen noodzakelijk . De woningwetsector waarin de afgelopen jaren in de buitendorpen op bescheiden schaal
is gebouwd, blijft ook in de toekomst de aandacht vragen.
De mogelijkheden voor bouw in de vrije sector •waren tot nog toe hier niet
groot, doch ook het aantal aanvragen was gering.
Indien de behoefte werkelijk groter is dan uit de officiele aanvragen
blijkt, dan is het dringend gewenst, het gemeentebestuur hiervan concreet
in kennis te stellen. Speciaal wat betreft Tiendeveen wordt daarbij van
het gemeentebestuur begrip gevraagd voor de mentale instelling van de bevolking, in die zin dat een tactvolle aanmoediging voor een tegemoettreding bij een bezoek aan het gemeentehuis in de aandacht wordt aanbevolen.
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Het aantal woningzoekenden

De geregistreerde aantallen woningzoekende (bijlage 33) geven naar de mening van de werkgroep Woonklimaat geen juist beeld van de behoefte aan
woonruimte.
Aangenomen wordt n . l . dat meerdere woningzoekenden - vooral in de buitendorpen - geen aanvraag indienen , uitgaande van de opvatting, dat toch geen
passende woonruimte beschikbaar kan worden gesteld. Door de vertegenwoordigers van de buitendorpen wordt dit gebrek aan woonruimte in verschillende gevallen als oorzaak van het feit dat - hoewel men graag ter plaatse
zou blijven wonen - met het oog op de grotere kansen, een woning in een
andere plaats wordt aangevraagd en verhuizing naar elders wordt aanvaard .
Deze gang van zaken wordt gezien als een rem op de bevolkingsontwikkeling
en het daarmee samenhangende woon- en leefklimaat van de kleinere dorpen.
Voor het verkrijgen van een juist beeld wordt het derhalve noodzakelijk
geacht, dat niet alleen elke woningzoekende zich laat registreren, doch
bovendien dat de aanvraag wordt genoteerd voor de plaats waar men wenst
te wonen, d.w . z . dat men de keuze van de plaats waarvoor wordt aangevraagd niet zonder meer laat bepalen door de verwachtingen omtrent de kansen voor het beschikbaar komen !Van een woning in de verschillende plaat~
sen.
Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport komt nog veel inwoning voor.
De woningdoorstroming geeft aanleiding tot critiek . Gezinnen met een inkomen van f 120,-- per week bewonen soms duurdere woningen dan die met
een inkomen van f 200,-- per week .
Krotopruiming, sanering 6 woningverbetering

Ook deze problemen worden in verschillende werkgroepen besproken. Zo merkt
de
werkgroep Woonklimaat op, dat in de periode 1953 t/m 1964 in de gemeente Beilen ruim 100 woningen afgebroken werden, terwijl onder het hoofd
krotopruiming een bouwvolume voor 75 woningen werd toegewezen. Hoewel mede door deze voorzieningen het aantal onbewoonbaar verklaarde woningen momenteel voorzover kan worden nagegaan niet bijzonder groot is, wordt deze
materie in de blijvende ~aandacht aanbevolen .
Bij het gesprek over de punten die als ontsierende elementen in het geheel
van de bebouwing gezien kunnen worden, wordt o . a . gewezen op de wenselijkheid van sanering in o.a . de Kruisstraat, de Weyerdstraat, de Havenstraat
en de Brinkstraat alsmede de hoek Asserstraat / Dikningestraat in het dorp
Beilen. In dit verband wordt - mede uit een oogpunt van verkeersveiligheid - verwondering uitgesproken over de goedkeuring tot verbouw van een
pand op de hoek Brinkstraat-Kampstraat.
Voorts zijn er naar het oordeel van de werkgroep in diverse vnl. oudere
woningen allerlei voorzieningen getroffen (afgetimmerde kamertjes etc.)
die noch wat betreft geluidsisolatie, noch wat betreft brandveiligheid de
toets der kritiek zullen kunnen doorstaan. Hoewel het de vraag is, of hieraan in de parktijk iets zal kunnen worden gedaan, meent de werkgroep hierop de aandacht te moeten vestigen .
Tenslotte wordt de aandacht gevraagd voor beperking _ van de mogelijkheden,
dat autosloperijen e . d. ontsierende elementen in het geheel van de bebouwing gaan vormen, terwijl ook de bevordering van afbraak van bouwvallen
in de aandacht wordt aanbevolen.
De werkgroep Gezondheidszorg en sport merkt op, dat er in Beilen-centru~
nog veel oude woningen zijn , waarmee de bewoners - door de lage huurprijs veelal blij zijn. In de huizen in de Middenstraat , Grote Driestraat, Klaverstraat en Korenstraat - gebouwd in 1947/ 48 ~ zijn geen douches ').
') met betrekking hiertoe is er een gemeenteraadsbesluit .
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In deze buurten laat bij enkele gezinnen de slaapgelegenheid te wensen over,
omdat de woningen er niet op berekend zijn. Men kan niet spreken over een
tekort aan woningen voor grote gezinnen, omdat er in Beilen maar enkele
zijn.
Het is de bedoeling de boven- en benedenwoningen de zgn. duplex-woningen
in de Grote Driestraat tot 1 woning om te bouwen. Dit had - volgens de
plannen v.m. de gemeenteraad - al moeten gebeuren. Nadeel van deze woningen
is de gehorigheid.
De werkgroep Wij ster c.o nsta teert, dat men in Wij ster weinig krotten kent.
Alleen één op de Drijberseweg weet men te noemen. Wel zijn er in Wijster,
Drijber en Spier veel oude boerderijen, die in een matige toestand van bewoonbaarheid verkeren .
De werkgroep Hijken vindt, dat er in veel huizen douches ontbreken; iemand deelt mede, dat er in Hijken zeker 3 keer zoveel t . v . 's zijn als
douches . In het Rheeveld gebruikt zeker de helft van de bevolking nog de
'.'tonnetjes" , die in sloten of op het land leeggegooid worden.
Douches hebben slechts enkelen . Reden daarvoor is, dat de laatste jaren
zowel electriciteit als waterleiding aangelegd zijn, hetgeen zoveel nieuwe mogelijkheden gaf (wasmachine, stofzuiger enz.) en het kan nu eenmaal
niet allemaal tegelijk aangeschaft worden . Ook ruimtegebrek speelt een rol
of de huizen zijn te oud om er een douche in te maken. Men is over het algemeen op de hoogte van de subsidie, die gegeven kan worden voor h~t bouwen
van een douche en een closet met waterspoeling.
Niet altijd wordt hier door administratieve problemen bij de aanvraag en
de _lan~e_wachttijd gebruik van gemaakt en men kan dikwijls nog goedkoper
zonder subsidie w , c . en douche bouwen, omdat de normen niet op de oude
huizen zijn afgestemd.
De werkgroep Tiendeveen constateert, dat zo langzamerhand in de oude particuliere huizen douches en closets met waterspoeling komen. Ook hier
heerst de mening, dat de subsidieverlening wel bekend is, doch dat daar
om de door de werkgroep Hijken genoemde redenen niet altijd gebruik van
gemaakt wordt.
In de oude gemeentBwoningen zijn geen douches aanwezig. Twee jaar geleden heeft de gemeente bij de bevolking geïnformeerd, maar na die tijd
heeft men er niets meer van gehoord.
De werkgroep Hooghalen meent, dat de krotten zo goed als verdwenen zijn.
Men kent drie onbewoonbaar verklaarde woningen. De woningen zijn vergeleken bij vroeger enorm verbeterd. Bedsteden treft men nog maar bij enkelen
aan . Vele boeren hebben ook reeds een douche ; vergeleken met de nabuurdorpen acht men het percentage hoog.
Niet alle gemeentewoningen hebben een douche . Hierin zal zo spoedig mogelijk verandering worden gebracht . Een probleem is de afvoer van het water.
De toestandvandegemeentewoningen - de eersten zijn na 1945 gebouwd - noemt
men goed , Zijn er klachten, dan is de ervaring, dat deze zo spoedig mogelijk verholpen worden. Vreemd vindt men het, dat bij verstopping eerst
f 10,-- gestort moet worden, voordat men van gemeentewege komt. Men hoopt,
dat de betaling in de toekomst ook naderhand kan geschieden .
De werkgroep Gezondheidszorg en sport meent, dat automatische wasmachines
en koelkasten in Beilen zijn ingeburgerd. Dikwijls kan men niet tot aankoop overgaan , omdat er vooral in de nieuwbouwhuizen geen ruimte is om ze
te plaatsen . De indruk bestaat, dat automatische wasmachines eerder gekocht
worden dan koelkasten . Dikwijls heeft men een kelder of kelderkast, hetgeen
de aanschaf van een koelkast niet direct noodzakelijk maakt.
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Bestemmingsplannen c.a.

Naar aanleiding van de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn voor bouw
in de premie- en vrije sector, werd door de burgemeester in één van de
bijeenkomsten van de werkgroep Woonklimaat een overzicht gegeven van de
woningbouwmogelijkheden ten N.W. van het dorp Beilen .
Bij deze informatie bleek, dat de aankoop van gronden in de onderhanden
zijnde uitbreiding in het najaar van 1965 de laatste fase was ingegaan,
terwijl er op dat moment zeker 30 bouwplaatsen 1) voor woningen in de
vrije sector beschikbaar waren .
De bouwplaatsen zijn vnl, gesitueerd langs de rand van het gehele uitbreidingsplan, waarbij met inachtneming van de voorgeschreven rooilijnen
de kavelgrootte min of meer aan de wensen van de kopers kan worden aangepast. Bij de discussies op dit punt dringt de werkgroep er bij het gemeentebestuur op aan om te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijk aanzicht
van de bouwterreinen. Behalve de wenselijkheid van egalisatie wordt daarbij de mogelijkheid van inzaai met gras genoemd. Vooruitlopend op de bebouwing zou voorts een beplanting van de te reserveren strook grond langs
de provinciale weg het aanzicht van de bouwplaats voor de adspirant koper
veel aantrekkelijker maken 2). Bij dit alles zal er voor dienen te worden
gezorgd, dat de prijzen van de bouwterreinen niet ongunstig afsteken bij
die van de omliggende en andere vergelijkbare gemeenten.
Een verdere uitbreiding van de woningbouw in zuidelijke richting langs
de provinciale weg - waarlangs een afstand van 100 meter moet worden be~
waard - behoort tot de mogelijkheden . Speciaal met het oog op de vrije
sectorbouw vestigt de werkgroep daarnaast de aandacht op het gebied omsloten door de provinciale weg, de Eursingeweg en de Hijkerweg en zonodig
verder in noordelijke richting. Aan deze suggestie wordt de aanbeveling
aan het gemeentebestuur verbonden om te trachten nu reeds zoveel mogelijk
gronden in dit gebied in bezit te krijgen . Behalve aan uitbreiding in noordelijke richting valt ook te denken aan terreinen in de richting van het
Terhorsterzand (gebied tussen Linthorst Homankanaal en de oude weg), ook
al zal hier waarschijnlijk geen sprake kunnen zijn van een directe aansluiting op de bestaande bebouwing . Enkele aspecten die aan deze gedachte
ten grondslag liggen worden gevormd door het feit, dat bij verdere uitbreiding van Beilen in noordelijke richting de afstand naar het centrum
steeds groter wordt alsmede de mogelijkheid om dichter in de buurt te komen van het natuurschoonrijke Terhorsterzand, hetgeen de aantrekkelijkheid
om zich in Beilen te vestigen zou kunnen vergroten. In het kader van de
komende ruilverkaveling zou ook deze mogelijkheid in overweging kunnen
worden genomen.
Een belangrijke vraag is, in welk tempo zich de woningbouw zal ontwikkelen. Een hoge rentestand vormt geen stimulans voor particuliere bouw, die
in de afgelopen jaren in Beilen overigens niet ongunstig afstak bij andere gemeenten. In dit verband komen ook de verschillende a~pecten van het
tijdens het onderzoek in de publiciteit gekomen plan tot bouw van de eerste flat in Beilen ter sprake. Bij de onderhandelingen hierover zijn planologische bezwaren 3) gerezen tegen het formaat van het geplande bouwwerk in het geheel van de (toekomstige) bebouwing, waarvoor well~yht een
oplossing zou kunnen worden gevonden door de bouw van meer flats met minder woonlagen. Anderzijds is één flat met 10 woonlagen aantrekkelijk om-

1) De werkgroep Gezondheidszorg en sport heeft geconstateerd, dat er in
Beilen, hoewel er grond beschikbaar is, nauwelijks bungalows zijn .
2) hiertoe is een besluit genomen
3) deze flatbouw gaat in verband met bezwaren van het College van G.S . niet
door .
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dat door de relatief hoge pr1Js voor het betrokken perceel grond, de mogelijkheid zou ontstaan om de grondprijs van de andere bouwkavels (waaronder
die voor woningwetwoningen) tot een aantrekkelijker peil te verlagen . Hoewel hierover uiteraard verschillend kan worden gedacht, is de werkgroep
van mening dat het beeld van Beilen, dat vanuit de verte momenteel wordt
bepaald door de kerktoren en de fabriekspijp van de DOMO, in ongunstige
zin zou worden befnvloed door een flat van 30 meter hoog (maximum toelaatbare hoogte van bouwwerken in dit uitbreidingsplan) .
Een andere vraag die in dit kader rijst is de belangstelling voor vestiging in Beilen in het algemeen en de animo voor het betrekken van een flat
in het bijzonder . Een concreet antwoord hierop zal moeten worden afgewacht,
doch een marktonderzoek door de financier van vorenbedoelde flatbouw heeft
kennelijk uitgewezenp dat moment eel op voldoende belangstelling voor vestiging mag worden gerekend.
Het streven tot stimulering van de ontwikkeling van het dorp Beilen betekent uiteraard niet~ dat de zorg voor de woningbouw in de buitendorpen kan
worden verwaarloosd .
Behalve een zo goed mogelijk op de (toekomstige) behoefte afgestemde bouw
van woningwetwoni n gen zal er voor gewaakt moeten worden, dat eventuele
bouwplannen in de premie- en vrije sector het gevaar lopen , dat zij niet
kunnen worden gerealiseerdp omdat geen of niet tijdig geschikte bouwterreinen beschikbaar zijn . Zonder daarbij de overige dorpen tekort te willen doen wordt in dit opzicht de speciale aandacht gevraagd voor Tiendeveen, waar het niet gemakkelijk blijkt te zijn om aan een particulier bouwterrein te komenp omdat een belangrijk deel van de grond in handen is van
elders woonachtige grondbezitters . Een uitbreidingsplan waarin ook terreinen voor particuliere bouw zijn opgenomen wordt hier met het oog op demogelijk geachte ontwikkeling van de woonfunctie t . o.v . Hoogeveen wenselijk
geacht .
In de werkgroep Tiendeveen is dit eveneens ter sprake geweest, waar men
zelfs een eigen uitbreidingsplan (zie bijlage 34) opgesteld heeft.
Voor de op dit terrein reeds op gang gekomen ontwikkeling van Hooghalen
worden door de werkgroepen Woonklimaat en Hooghalen mogelijkheden gezien
in een uitbreiding van de woningbouw als verdere uitleg van de reeds tot
stand gekomen eerste aanzet. Door de gunstige ligging t . o.v. Assen en de
aanwezigheid van grote natuurgebieden is Hooghalen een aantrekkelijke vestigingsplaats geworden. De oriëntatie van Hooghalen op Assen is veel sterker dan op Beilen.
Ten aanzien van de bungalowbouw in het algemeen komt van de werkgroep
Woonklimaat nog de mening naar voren, dat versnippering van het natuurgebied daarbij zoveel mogelijk dient te worden voorkomen .
In het kader van de besprekingen over de bestemmingsplannen c.a. betreffende het dorp Beilen wordt aangedrongen op bespoediging van de vaststelling van de bestemming van de terreinen in de omgeving van het gemeentehuis.
Voorts komt t.a.v . het terrein in de omgeving van het dierenparkje het idee
naar voren om hier door middel van een recreatieve •~ankleding'' een parkachtig uitloopgebied voor de Beiler bevolking te scheppen.
De voorgenomen omlegging van de Beilerstroom ziet de werkgroep als een
situatieverbetering voor het dorp, waarbij vooral wordt gedacht aan de
hiervan te verwachten gunstiger wordende verkeersverbindingen.
Over de demping van de huidige haven en een sluiting van het scheepvaartverkeer door het Linthörst Homankanaal - waaraan naar het oordeel van de
werkgroep geen overwegende bezwaren zijn verbonden - wordt in dezelfde
geest geoordeeld.
In het algemeen gesproken wordt de kennis en de voorlichting van de bevolking op het terrein van het woningbouwbeleid, de bestemmingsplannen etc.
onvoldoende geacht. Als een mogelijkheid om hierin te voorzien wordt aan-
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bevolen om - evenals zulks wel in andere gemeenten geschiedt - maquettes
en overzichtskaarten in kl~ren te maken van de bestemmingsplannen ter
opstelling in een blijvende expos it ieruimte in het gemeentehuis . Inbreng
van bedoeld materiaal op tentoonstellingen en andere dergelijke manifestaties opent niet alleen de mogelijkheid om de plaatselijke bevolking te
informeren, d o ch zal tevens kunnen dienen om de woonfunctie c . q . vestigingsmogelijkheden in bredere kring bekendheid te geven , In dit verband
wordt ook de plaatsing lan gs wegen en spoorlijn van "reclame"borden voor
vestiging in de gemeente Beilen in de aandacht aanbevolen .
Diverse aspecten van het woonklimaat

Beileroord ,
I n t wee werkgro epen t . w . Woonklimaat en Sociaal-cult ureel verenigingsleven en onderwijs is de psychiatrische inrichting "Beileroord" - open
inrichting voor de verpleging van geesteszieken - die in de Beilense
samenleving een bijzondere plaats inneemt , ter sprake geweest .
Het in stituut van de gezinspatiënt en is gehandhaafd en uitgebreid; verwacht mag worden 1 dat de behoeft e aan gastgezinnen in de toekomst nog toe
zal nemen .
De gedachte i da t de aa nwezigheid van Beileroord in verschillende gevallen een µegatieve factor kan vormen bij de keuze van een woonplaats buiten de grotere bevolkingscentra, wordt niet juist geacht . Men is van meni n g 1 da t de nieuw ingekomenen vrij spoedig met de aanwezigheid van deze
inrichting ver t rouwd raken . De aanwezigheid van patienten van deze inrich t ing werd vroeger duidelijker bespeurd ; vele patienten werden bij gezinnen ondergebracht en onderscheiden zich van de rest van de bevolking
door hun kleding .
In het algemeen is de leiding van Beileroord tevreden met de mogelijkheden voor o n derbrenging van patienten in gezinnen . De gastadressen bestaan
voor een belangrijk deel uit jongere gezinnen met kleine kinderen en oude~
re echtparen zonder inwonen de kinderen. Vroeger waren er veelal uit economische noodzaak meerdere gezinnen , waarin twee of drie patiënten waren
opgenomen, hetgeen in de nieuwbouwwoningen gezien de beperkte ruimte praktisch vrijwel niet meer mogelijk is . Nog steeds vormt de gezinsverpleging
een welkome bron van aanvullend inkomen . Toch zijn de mogelijkheden voor
onderbrenging voldoende, zij het dat er niet altijd aan kan worden ontkomen, dat enkele pati~nten moeten worden gehuisvest op vrij ver afgelegen
adressen en er wel wensen zijn op het gebied van de kamergrootte en de
bergruimte . In het "oude" Beilen ligt de kwali t eit van de accommodatie
voor de patienten in het algemeen gesproken lager dan in de nieuwbouw,
waarbij echter wordt opgemerkt, dat de geschiktheid van het aanbod van kamers mede wordt bepaald door de sfeer in de betrokken gezinnen , Het aantal
patienten , in gezinnen ondergebracht, is aanzienlijk, nl.+ 300 , Het is
moeilijk te beoordelen of een belangrijke invloed van de patienten op de
gezinnen - met name op de kinderen - uitgaat . Aan een onderzoek in deze
richting heeft het tot nog toe ontbroken .
Als instelling heeft Beileroord een grote groei doorgemaakt , Zeer recent
is een grote zaal ( 375 zitplaatsen) met modern toneel in gebruik genomen .
Deze zaal kan - wanneer ze niet voor de inrichting in gebruik is - door
het plaatselijk verenigingsleven worden benut .
Zwembad .
Dit onderwerp is in een vijftal werkgroepen t . w . Middenstand , Woonklimaat,
Soc i aal cultureel verenigingsleven en onderwijs, Gezondheiszorg en sport
en Recreatie en vreemdelingenverkeer ter sprake gekomen , Er mag dus van
een voor de bevolking belangrijk probleem gesproken worden .

64
De werkgroepen ziJn unaniem van mening, dat het huidige zwembad verouderd
is en een slechte outillage heeft. Het water is sterk ijzerhoudend, hoewel het momenteel beter is dan het geweest is . Het vraagt jaarlijks veel
herstelkosten als gevolg van de staat, waarin het verkeert . De werkgroep
Recreatie en vreemdelingenverkeer noemt het bad zelfs een aanfluiting en
vindt het voor de recreatie een anti~propaganda .
Er is een door het College van B. en W. getnstalleerd comité, dat tot taak
heeft de mogelijkheden met betrekking tot een nieuw zwembad na te gaan.
Het voorlopige schetsplan van een nieuw bad, gelegen achter de begraafplaats aan de Torenlaan, heeft de goedkeuring van hogerhand verkregen .
Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport bestaan er tegen deze plaats
enige bezwaren. Er is daar nog geen beplanting en het is te dicht bij de
begraafplaats . Liever zag men het bij het sportpark. Dit is niet mogelijk
omdat daar een bestemmingsplan ligt. Anderzijds wordt gesteld dat de beplanting rond het zwembad binnen 5 jaar op kan groeien. Ook vàlt de afstand tussen de begraafplaats en het zwembad wel mee en er komt een verkeersweg tussen. Volgens deze werkgroep zal er een 50 meter , bad, geschikt
voor wedstrijden, een voorverwarmd instructiebad en een tribune komen.
Aanvankelijk wilde men het warme afvoerwater, dat door de Domo-Bedum geloosd wordt, opvangen en daarmede door middel van een buizensysteem het
water in het nieuwe zwembad voorverwarmen en zo het zwemseizoen 6 à 8 weken verlengen. De kosten zijn echter te hoog .
Voorts heeft deze werkgroep zich afgevraagd in hoeverre er aan zo'n zwembad behoefte bestaat en of men niet voldoende heeft aan een instructiebad
met zonneweide . Wanneer men kijkt naar de kinderen, die in 1964 (nl.+ 100)
en in 1965 (+ 150) examen deden, dan heeft men aan een instructiebad alleen
niet genoeg.-Deze kinderen moeten gelegenheid hebben hun zwemkunst in praktijk te brengen . Voor de kinderen onderling is het behalen van een zwemdiploma vaak een prestigekwestie .
Daarnaast wordt er door de werkgroepen Woonklimaat en Middenstand nog gewezen op de grote recreatieve behoefte aan een nieuw zwembad in of dicht
bij het dorp Beilen . De zwembaden te Dwingeloo, Westerbork en Hooghalen
zijn voor de vakantiegangers in het dorp Beilen en in Spier te veraf gelegen . De werkgroep Woonklimaat wijst er voorts nog op, dat een nieuw
zwembad voor het woonklimaat van bijzonder groot belang te achten is .
Aan de Ned. Heide Mij . is inmiddels opdracht gegeven tot het maken van
een bestekklaar plan 1), dat echter voor het verkrijgen van de gewenste
subsidies meerdere instanties moet passeren, hetgeen de nodige tijd zal
vragen. Als aandeel van de bevolking in de financiering is 10% van de kosten van aanleg van het bad als zodanig nodig. Voor de bijkomende voorzieningen, die een recreatiedienend karakter dragen (b . v . aanleg zonneweiden)
wordt geen beroep gedaan op een financiële pijdrage van de bevolking. Dit
neemt echter niet weg, dat door de bevolking een belangrijk bedrag bijeen
zal moeten worden gebracht. Het indertijd ingestelde Actiecomité Zwembad
gaat er van uit, dat dit bedrag bij benadering bekend moet zijn en de uitvoering van de plannen enigszins vaste vorm moet hebben gekregen alvorens
met een inzamelingsactie wordt begonnen .
Vanuit de werkgroep Woonklimaat komt evenwel de suggestie naar voren om te
overwegen hiermee eerder te starten, waardoor spreiding in het leveren van
bijdragen mogelijk wordt en eventuele bezwaren tegen toezegging van een
groter bedrag ineens zouden kunnen worden ondervangen.
Daarvoor wordt het echter nodig geoordeeld, dat de bevolking op de hoogte
wordt gebracht en gehouden van het stadium waarin de plannen verkeren. Overigens komt de werkgroep tenslotte tot een aanbevèling aa"n het gemeentebestuur om het indienen van een besteksklaar plan, l) zoveel mogelijk te bespoedigen teneinde het in een zo vroeg mogelijk stadium opgenomen te krij1) is ondertussen besteksklaar.
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gen in de werk- en subsidieprogramma's van de verschillende instanties.
De Algemene Commissie acht het tot stand komen van het nieuwe zwembad een
kwestie van grote urgentie .
Grenswijziging.
In de werkgroep Tiendeveen wordt met de leuze: "Geef niet ieder een deel,
maar laat Tiendeveen heel" ongeveer uitgedrukt, wat er in deze gespreksgroep leeft ten aanzien van een eventuele grenswijziging . Of men bij Beilen zal blijven of tot Hoogeveen zal gaan behoren, vindt men in eerste
instantie niet belangrijk. Gezien de afstand tot de kern Hoogeveen is het
ook gemeentelijk praktischer hierbij ingedeeld te worden. Veel belangrijker is, dat Tiendeveen gemeentelijk niet gedeeld wordt.
Bij splitsing van Tiendeveen doen zich de volgende problemen voor:
- begraafplaats komt op Hoogeveens grondgebied;
- voetbalveld in Beilen;
- subsidieverlening voor de verenigingen;
- lagere school is georiënteerd op twee gemeenten;
- woningprobleem.
Het Plaatselijk Belang heeft de gemeente Beilen gevraagd zoveel mogelijk
medewerking te verlenen, opdat Tiendeveen gemeentelijk niet gesplitst wordt.
Ook op het gebied van de uitbreiding ziet men in splitsing niet veel heil.
Tiendeveen-Noord en Tiendeveen-Zuid zitten dan beide aan het voeteneind
van 2 gemeenten . De werkgroep acht het wenselijk, dat de grens als volgt
ligt: Stuifzand - Tiendeveen (kruising Kremboong) en dan recht op het ka ~
naal toe.
Twintig à vijfentwintig jaar geleden zou het huidige plan met betrekking
tot de grenswijziging beter geweest zijn, omdat het centrum toen geheel
anders lag. Het centrum is gedurende de laatste jaren verlegd .
In een drietal werkgroepen is de speelruimte voor de kinderen ter sprake
geweest.
De werkgroep Woonklimaat beklemtoont, dat ten behoeve van de bewoners van
de nieuwbouwbuurt in het dorp Beilen de aanleg van meer speelweiden wenselijk wordt geacht.
De werkgroep Gezondhádszorg en sport meent, dat er bijv. bij de Violenstraat onvoldoende speelruimte voor kinderen is .
De werkgroep Recreatie en vreemdelingenverkeer ziet voor speelmogelijkheden voor kleine kinderen met name in Spier de meest verantwoorde oplossing in klimrekken en schommels, waarbij de gemeente bij aanleg hiervan
mede zal kunnen werken.
De Algemene Commssie wijst erop, dat hier - in samenwerking met de gemeente b.v. door subsidie en/ of het beschikbaar stellen van een stuk terrein
- een taak voor de burgerij ligt.
In de werkg~oep Gezondheidszorg en sport wordt medegedeeld, dat in de zojuist gereedgékomen huizen geen centrale verwarming is . Men betwijfelt of
de .mensen de extra huur voor een centrale verwarming wel willen betalen.
Men vindt f 23,-- voor een huis zonder centrale verwarming veel.
Desondanks acht de werkgroep het toch gewenst in de toekomst woningen met
centrale verwarming te bouwen.
Gezien de problemen, die speciaal in het toenemend aantal nieuwbouwwoningen worden ondervonden bij het tluis opbaren van een overledene, acht de
werkgroep Woonklimaat de bouw van een centrale rouwkamer voor het dorp
Beilen gewenst.
Volgens de Algemene Commissie is daar ook in de buitendorpen behoefte aan.
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VIII. OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN
Riolerin_g_.
In de werkgroep Woonklimaat werd naar voren gebracht, dat er in de buitendorpen een aantal tekortkomingen - behalve het geheel ontbreken ook
afvoer via open water - te signaleren zijn. Hoewel in verschillende gevallen voorzieningen zijn getroffen door de aanleg van stapelputten en
septictanks, die in voorkomende gevallen van gemeentewege worden geledigd,
wordt de aanleg van riolering in alle dorpen zeer gewenst geacht. De werkgroep is zich er van bewust, dat onvoldoende financi~n een rem vormen bij
de uitvoering van plannen, doch vertrouwt dat het gemeentebestuur op dit
punt alle mogelijke kansen zal benutten .
Daarbij wordt nog gewezen op de wenselijkheid van tijdige aanleg van riolering in de geplande nieuwe woonwijken. Overigens is het opgevallen, dat
in het dorp Beilen, waarschijnlijk als gevolg van de minder goede grondslag, meermalen herstelwerkzaamheden moeten worden verricht aan het bestaande buizennet .
Aan de hand van een kaart van de provincie Drenthe betreffende de vuilheidsgraad van het oppervlaktewater wordt op provinciaal niveau gewerkt
aan een plan tot de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties in diverse
plaatsen. In dit plan is op een gunstige plaats op de ranglijst ook opgenomen de bouw van een nieuwe installatie in Beilen 1), aangezien het
water in deze omgeving vergeleken met andere gebieden sterk is vervuild,
hetgeen overigens bij een bepaalde windrichting duidelijk merkbaar is in
het dorp Beilen. De werkgroep doet daarom een dringend beroep op het gemeentebestuur om deze zaak zo veel mogelijk te bespoedigen en bij de betreffende instanties op snelle voorziening aan te dringen .
De werkgroep "Gezondheidszorg en sport" wijst erop, dat een klein gedeelte van het centrum Beilen nog niet van riolering voorzien is, doch dat
het de bedoeling is, dat dit zo snel mogelijk ingehaald zal worden .
De capaciteit van de riolering is te klein. Het resultaat is, dat het water niet goed gezuiverd wordt, voordat het in de Beilervaart loopt (vissterfte) en daardoor stank verspreidt. Door herstelwerkzaamheden wordt
de situatie nog verergerd . Ook heeft men te Beilen moeilijkheden bij het
lozen van het hemelwater; vooral de afwatering in de nieuwbouw is slecht .
Wanneer het grondwaterpeil hoog is, staat dit onder de vloeren van de huizen, hetgeen niet bepaald gezond is . Men heeft het waargenomen nabij het
gemeentehuis, aan de Brunstingerstraat en de Esweg. Om éénvanrescholen is
een rioleringssysteem gelegd. Dit probleem is voor de huizen moeilijk op
te lossen.
Volgens de werkgroep Tiendeveen zit men in Tiendeveen in vergelijking
met andere dorpen in Beilen voor de afwatering van het vuile water gunstig, al is hier de toestand ook niet ideaal. Voordeel is dat de afwatering in het kanaal gebeurt. Over het algemeen zijn er septictanks tussen.
Veel last heeft men van het vuile water van Beilen, vooral nadat de gemalen in werking zijn gesteld. Vissterfte is er het gevolg van. De riolering,
gelegen op het industrieterrein van Hoogeveen, is slechts 3 km. van Tiendeveen verwijderd.
De afwatering van de dwarswijken van de 28e wijk laat te wensen over.
Het waterschap Middenveld, waar het onder valt, heeft plannen klaar om
deze te verbeteren. Momenteel is men bezig de wijken rond Tiendeveen te
verbeteren.
Wanneer er iets - met betrekking tot de openbare nutsvoorzieningen - niet
in orde is, wordt in Tiendeveen het Plaatselijk Belang ingeschakeld .
1) zal in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid
binnenkort uitgevoerd worden.
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Volgens de werkgroep Hooghalen wordt er in Hooghalen rioolbelasting geheven om een bijdrage te leveren aan het riool. Het is de bedoeling, dat er
te Hooghalen een rioolzuiveringsinstallatie komt, waar ook de zuivelfabriek
gebruik van kan maken . Thans loost de fabriek het afvalwater op vloeiveldjes, hetgeen al jarenlang klachten oplevert van de militaire sportschool.
Ook met het oog op de recreatie en het toenemen van forensen ter plaatse
ziet men de riolering als een absolute noodzaak. Men gelooft niet, dat het
gemeentebestuur onwelwillend tegenover het rioolzuiveringsplan staat . De
plannen zijn momenteel rond; het wachten is op de goedkeuring en de uitvoering.
In de werkgroep Hijken werd naar voren gebracht, dat in Hijken door het
ontbreken van een riolering bij de scholen een onhoudbare toestand is ontstaan . Hier zou een eenvoudige riolering - een buis van+ 40 meter lengte,
die in de sloten uitmondt - kunnen komen.
Volgens het gemeentebestuur is een voorlopige voorziening onmogelijk.
Een oplossing is het zelf te doen.
De Algemene Commissie is met de werkgroep van oordeel, dat het open riool
voor Hijken een belangrijke zaak is.
In Oranje wordt het rioolwater in sloten achter de huizen geloosd; dit
trekt ratten aan .
De "Oranje" loost het overtollig water in het heideveld.
Deze aantasting van het natuurschoon wordt door de Algemene Commissie ten
zeerste betreurd.Een waterzuiveringsinstallatie zou een oplossing kunnen
geven, hoewel men zich bewust is van de zeer hoge kosten van een dergelijke installatie.
Volgens de werkgroep Wijster is het ontbreken van riolering, zoals in veel
plaatsen in Drenthe en Nederland, een ernstig euvel. Naast de last door
besmetting van het drinkwater voor de koeien heeft de visstand in de vaart
er eveneens van te lijden.
Vanuit het dorp Wijster is een voorstel gekomen, waarmee het rioleringsvraagstuk in de gehele gemeente Beilen tot oplossing gebracht kan worden.
Het College van B. en W. heeft opdracht gegeven hiervan een plan te maken,
de mogelijke aansluitingen na te gaan en de daarmee gepaard gaande kosten
te berekenen . Een probleem hierbij is wel, dat omdat in het voorstel een
verhoogde rioleringsbelasting voor de kern Beilen, waar reeds riolering
is, opgenomen is, de animo om in Beilen te gaan wonen, vermindert, omdat
men elders mogelijk minder behoeft te betalen . Wel is gebleken, dat een
dergelijk initiatief vanuit 'de bevolking op prijs gesteld wordt.
In de werkgroep Recreatie en vreemdelingenverkeer gaan - in verband met
de riolering in Spier (thans open riool) - de gedachten uit naar de mogelijkheid van een rijksbijdrage aan de . gemeente in de kosten (toeristische
infra-structuur) via Incoret . (Interdepartementale Commissie Recreatie en
Toerisme) .
Vuil,.ophaaldienst
De werkgroep Woonklimaat is over deze dienst in het algemeen gesproken tevreden .
Indien goed gebundeld levert ook het meenemen van zgn. groot vuil doorgaans geen moeilijkheden op, behalve soms in de buitendorpen in tijden,
dat vrijwel iedereen grotere hoeveelheden vuilnis moet zien kwijt te raken. De mate waarin ook in de buitendorpen behoefte bestaat aan speciale
afhaaldiensten voor groot vuil, zoals in het dorp Beilen het geval is,
zou nader moeten worden onderzocht .
Volgens de werkgroep "Gezondheidszorg en sport" wordt het leveren van het
huisvuil niet verplicht gesteld. Slechts enkelen in Beilen kern zijn niet
bij de vuilophaaldienst aangesloten . Direct buiten deze kern wordt het huis-
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vuil niet overal opgehaald. In Beilen centrum wordt 2 maal per week huisvui.l gehaald, in de buitendorpen 1 maal, doch dan 2 emmers tegelijk. Terwijl vroeger slechts 2 maal per jaar grof vuil opgehaald werd, gebeurt dit
nu 1 maal per 14 dagen. Hiervoor zal in de toekomst een extra bijdrage gevraagd worden . Binnen Beilen is geen brandverbod, zodat op deze manier ook
grof (brandbaar) vui 1 opgeruimd kan worden.
Volgens de werkgroep Hooghalen neemt het percentage aangeslotenen (60 à 70)
langzamerhand toe. Eén um de leden vraagt of het niet mogelijk is de vui !ophaaldienst, met name naar de kant van Laaghalen, uit te breiden .
Om het grove vuil - vooral bij de boerderijen - weg te halen, acht men het
belangrijk, dat zo af en toe - vooral in de schoonmaaktijd - een vrachtauto langs komt . Men had een stortplaats aangevraagd bij de gemeente. Dit is
echter, omdat het volgens het gemeentebestuur heel gemakkelijk ook een verzamelplaats van ratten kan worden, afgewezen.
Men constateert dikwijls, dat afval als oude fietsen e.d. op daarvoor niet
bestemde plaatsen gedeponeerd wordt. Niet alleen door de eigen bewoners,
maar met name in Oosthalen heeft men geconstateerd, dat enkele mensen van
buiten het afval in de bossen weggooiden. De werkgroep meent, dat hier mede doordat de recreatie hiervan nadeel ondervindt - zo streng mogelijk
tegen opgetreden moet worden. Kinderen \WlCB Openbare School in Hooghalen
geven een goed voorbeeld; af en toe ruimen deze de rommel op.
In Rheeveld, in Oranje en in Hijken is het volgens de werkgroep Hijken
voor de boeren een probleem hun huisvuil op wettige wijze kwijt te raken.
Men is niet geholpen met emmers, die wekelijks geleegd worden.
De officiele vuilstortplaats is de V.A.M. te Wijster. Men kan zich voorstellen, dat niet vuil gestort mag worden, vanwege de ratten die op een
stortplaats afkomen.
Men zou gaarne zien, dat de gemeente met behulp van een vrachtauto maandelijks de grotere stukken bij de boerderijen weg komt halen, zodat het
voor de boeren niet nodig is afval in de sloten te gooien.
Wijster is aangesloten bij de vuilnisophaaldienst. Men vindt, dat dit gestimuleerd moet
worden. Vooral in verband met de ruilverkaveling is het
moeilijk het vuil kwijt te raken. Een mogelijkheid is het vuil (tegen betaling) af te leveren bij de V.A.M. Nog een andere oplossing is de zaak te
verbranden. Ook zijn er speciale dagen voor het ophalen van grof vuil door
de vuilnisophaaldienst.
Drijber is niet aangesloten bij deze vuilnisophaaldienst.
Water, electriciteit en gas
In de werkgroep Woonklimaat bleek, dat uitgezonderd een ~antal verafgelegen objecten vrijwel alle aansluitbare percelen van waterleiding en electriciteit voorzien zijn.
Volgens de werkgroep Tiendeveen heeft bijna iedereen waterleiding.
Eén woning wordt niet aangesloten, omdat het huis te oud is. Twee ä drie
woningen zijn niet van electrisch licht voorzien, hetgeen aan de huurders
of de verhuurder ligt . Aanvankelijk waren dit er+ 15. Een bijzonderheid
bij de aanleg en de daarmee gepaard gaande kosten-was, dat men borg voor
elkaar stond, hetgeen de nodige formele moeilijkheden met zich meebracht.
Alle bewoners hebben hieraan meegedaan. Men heeft gezamenlijk een lening
afgesloten.
Ook in de werkgroep Hooghalen werd medegedeeld, dat zo goed als alle bewoners water en electriciteit hebben. Slechts enkele boerderijen te Laaghalerveen zijn van electriciteit verstoken. Terwijl deze zich nu nog met gas
behelpen, hoopt men op het electriciteitsnet aangesloten te worden.
Ook in Hijken heeft vrijwel ieder waterleiding en electriciteitsaansluiting; alleen in Rheeveld zijn enkele boerderijen, die dit missen, doch
deze worden binnenkort afgebroken.
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Wijster en Drijber zijn geheel van waterleiding voorzien, hoewel de druk,
b.v. bij de Hullen, wel wat te wensen overlaat. Ook heeft iedereen, op één
boerderij na, electriciteitsaansluiting. Deze valt in hets:tpe!' 9.4>eronrence.bel gebied. Eénvandeleden van de werkgroep pleit voor aansluiting van de
electriciteit op dit bedrijf. Niet overal is de stroom even sterk. Dit is
wel te begrijpen, doordat zoveel dingen thans geSlectrificeerd zijn. Genoemd worden Nieuwe Es, Drijberseweg en Berkenweg. Langs het Linthorst Homankanaal, nabij Drijber, valt af en toe het licht uit.
Het grote verschil in prijs van de electriciteit van Laagspanningsnetten
te Groningen en de IJsselcentrale te Zwolle is opvallend. Groningen is in
dit opzicht veel duurder.
Met betrekking tot de electriciteitsvoorziening wordt er door de Algemene
Commssie nog opgewezen, dat de netspanning in de gehele gemeente te gering
is met alle gevolgen van dien.
Ook op het gebied van aardgas worden door de werkgroep Woonklimaat enkele
streken genoemd - Laaghalen, Smalbroek en het industrieterrein over het
Linhorst Homankanaal - die nog op aansluiting wachten, doch ook in dit opzicht wordt het vertrouwen uitgesproken, dat zo spoedig mogelijk tot aanleg zal kunnen worden overgegaan.
In Hooghalen is de gasvoorziening prima.
Aardgas heeft men in Tiendeveen niet en er bestaan ook voor de nabije toekomst geen plannen . Wanneer het aangelegd zal worden, zal dat vanuit Hoogeveen gebeuren. De indruk bestaat wel, dat er veel belangstelling voor zal
zijn.
Gas zal alleen in de kern van Hijken en in het Rheeveld komen, doordat de
toevoerbuis naar Hijken er langs loopt. Ten noorden van het kanaal blijft
men in Hijken er van verstoken, evenals de verspreide huizen direct daarbuiten. Dit vindt men jammer, gezien de grote hoeveelheid gas in Nederland.
Voorlopig krijgt men in Oranje geen aardgas, tenzij de aardappelmeelfabriek
van olie naar gas overschakelt. Oranje is èn ten opzichte van Smilde èn ten
opzichte van Hijken+ 3 km van de aardgasleidingen verwijderd.
Alleen het centrum van Wijster krijgt aardgas.
Voor er iets over een mogelijke aansluiting van Spier gezegd kan worden,
moet eerst naar de kosten geïnformeerd worden.
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IX. GEZONDHEIDSZORG
Medische verzorging voor het gezin

Een goede medische verzorging voor de gezinnen in Beilen is volgens de
werkgroep Gezondheidszorg en sport gewaarborgd. De gemeente telt drie huisartsen. Voor de eeuwwisseling waren er reeds 2 artsen te Beilen; een derde
voegde zich vijftien jaar geleden bij dit tweetal. Aan uitbreiding bestaat
geen behoefte . De omvang van de praktijken laat een opneming van patiënten
nog toe .
De praktijkgrenzen zijn niet gelijk aan de gemeentegrenzen. Laaghalerveen
en Oranje zijn op Smilde, Tiendeveen helemaal op Noordsche Schut en Hooghalen voor een gedeelte op Assen georienteerd. Met Westerbork en Dwingeloo
houdt men sterk de gemeentegrens als praktijkgrens aan.
De 3 artsen hebben een weekendregeling in combinatie met de artsen uit
Westerbork. Reden hiervan is, dat een patiënt uit Beilen bezwaar kan hebben tegen de dienstdoende arts in dat weekend.
Onderling bestaat er geen concurrentie, ook niet in de perifere gebieden
met artsen uit de omliggende dorpen. De praktijken lopen qua gebied door
elkaar. Onder de patienten bestaat een geringe verwisseling van arts.
Nieuwe bewoners komen via familie of buren aan een arts. Bij ziekte worden de artsen tijdig gewaarschuwd. Wel komen de arbeidskrachten u::it de industrie zich sneller melden dan de boeren. De patienten worden - dikwijls
naar eigen keuze - verwezen naar Assen of Hoogeveen, soms naar Groningen.
Beilen heeft twee tandartsen. Behalve uit de gemeente Beilen hebben deze
ook patienten uit Dwingeloo en Westerbork. Iedereen, die dat wil, kan tandheelkundige hulp krijgen. De grootte van de praktijken van de tandartsen
is zodanig, dat patienten nog kunnen worden aanvaard.
Opgemerkt wordt, dat er in Beilen geen apotheek is, Van de kant van de
artsen en van de patienten is dat geen bezwaar. Voor de patiënten uit de
buitendorpen is het zelfs gemakkelijk; ze kunnen hun medicijnen direct
meenemen.
Op het terrein van de geestelijke volksgezondheid zijn - behoudens de artsen, verbonden aan "Beileroord" - geen specialisten aanwezig. De problematiek op dit terrein acht men niet groter dan in andere delen van de provincie Drenthe. Ook de buitendorpen onderscheiden zich volgens de werkgroep niet van het hoofddorp.
Er is een tijd geweest, dat het gaan naar "kwakzalvers" een bekend verschijnsel was. Plaatselijk kent men deze beoefenaren van de parageneeskunde niet. Geheel uitgestorven is de trek naar kwakzalvers niet; er wordt
geen geheim van gemaakt. De artsen zijn er meestal over gei:nformeerd.
Ook zijn zgn. "strijkèrs" bekend.
Ziekenvervoer

Het ziekenvervoer laat - vooral bij spoedgevallen - te wensen over. De ziekenauto's moeten uit Assen of Hoogeveen komen, waar de hoofdvervoerders gevestigd zijn. Deze hoofdvervoerders besteden het ziekenvervoer uit en dit
is gedaan aan ondernemingen in Assen en in Hoogeveen.
Wel is getracht een ziekenauto in Beilen te krijgen, maar dit is niet ge~
lukt. De gedachte gaat uit naar een samenwerking van Rode Kruis, Groene
Kruis, Onderling Ziekenfoncsen de gemeente. De realisering van dit plan
stuit voorlopig nog af op het gebrek aan financiele middelen.
De indruk bestaat, dat de bevolking wel financiële offers wil brengen voor
een betere verzorging van het ziekenvervoer.
Evenals in Westerbork zou de ziekenauto gestald kunnen worden in de garage
van de brandweer. Gemeentechauffeurs zouden om beurten dieIBt kunnen doen.
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De melding zou gekoppeld kunnen worden aan die van de brandweer; op ieder
moment van de dag is daar iemand aanwezig . Van dit meldingssysteem zou alleen gebruik moeten worden gemaakt bij spoedgevallen.
Vooral bij ongelukken blijft de patient veel te lang op straat of langs
de weg liggen . Het is geen uitzondering, dat het een uur duurt, nadat de
ziekenauto gebeld is, alvorens een patiënt in het ziekenhuis ligt.
De Algemene Commissie acht het noodzakelijk, dat de wenselijkheid tot het
stationeren van een ziekenauto in Beilen 1) of uitbreiding van de mogelijkheden elders (b.v . Assen) onderzocht worden.
Voorts acht deze commissie het wenselijk, dat er regelmatig stukjes in de
Beiler Courant komen hoe er - bij o~gelukken - gehandeld dient te worden.
Groene Kruis

Naast de hulp van arts en tandarts neemt de wijkverpleging een centrale
plaats in . Beilen heeft één plaatselijke vereniging van het Groene Kru~s
(+ 2600 leden), die gedecentraliseerd is, namelijk over Beilen, Wijster
(Groene Kruisgebouw) en Hooghalen (Groene Kruigebouw in voorbereiding),
waaraan wijkverpleegsters verbonden zijn , Er zijn 3 wijkverpleegstersen
1 wijkkraamverzorgster in dienst. Verder wordt in de gebouwen zitting gehouden door een dietiste en een masseur . Van de gebouwen wordt een productief gebruik gemaakt . De mensen uit Tiendeveen zijn aangesloten bij de
Groene Kruisvereniging in Nieuweroord . Alleen bij een massale inenting
helpt een wijkverpleegster uit Beilen . De opkomst voor deze inentingen
is hoog. Oranje is bij het Groene Kruis te Smilde aangesloten. Op het
platteland leeft het begrip Groene Kruis meer dan in het centrum van Beilen .
Een particuliere vroedvrouw uit Westerbork houdt in Beilen spreekuur.
Een derde deel van het aantal bevallingen wordt door haar gedaan. Een stimulans daarvoor is, dat het ziekenfonds de hulp van de vroedvrouw vergoedt.
Wel heeft men de indruk, dat zo langzamerhand toch meer bevallingen door
de artsen gedaan worden.
De wijkkraamverzorgster, die aanvankelijk 2 keer per dag en daarna 1 keer
per dag komt, tot en met 10 dagen na de bevalling, is niet overbelast. Als
ideaal wordt gezien, 10 dagen full-time deskundige hulp, zoals de kraambureaux in Assen en Hoogeveen geven . Dit is met het huidige personeel niet
te realiseren.
In de werkgroep Tiendeveen werd door éénvanceleden opgemerkt, dat de kraamvrouwen soms voorrang hebben op diegenen, die ziek.zijn. Waren er vroeger
2 wijkkraamverzorsters binnen het rayon, nu werkt 1 efficienter door de betere verbindingswegen tussen de dorpen en het gebruik van een auto.
In de werkgroepen Hijken en Hooghalen zijn de plannen, om in Hooghalen een
gezamenlijk wijkcentrum met consultatiebureau voor zuigelingen en een kleuterbureau te stichten, ter sprake gekomen 1 In dit wijkcentrum kunnen tevens
sportkeuringen gehouden worden . De gemeente heeft de grond reeds beschikbaar gesteld .
Voorts merkt de werkgroep Hijken op, dat vrijwel iedereen lid van het Groene Kruis is. Nieuwe leden moeten zich aanmelden; soms gaat ook de bode er
langs . De afstand naar Hooghalen wordt niet als een probleem gezien .
Het consultatiebureau voor zuigelingen wordt regelmatig in Café Mulder gehouden . De opkomst is goed, evenals bij het kleuterbureau, dat twee keer
per jaar wordt gehouden. Bewoners van Hijken gaan daarvoor naar Beilen en
van Oranje naar Smilde . De doelstellingen van het Groene Kruis en van het
Rode Kruis zijn bekend onder de bevolking . De medische sportkeuring is in
de lagere school .
1) sedert kort is in Beilen een ziekenauto gestationeerd.
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De werkgroep Hooghalen heeft zich nog verdiept in de redenen van de+ 4%,
dat geen lid van het Groene Kruis is . Hieromtrent bestaat geen eensluidende mening .
Eensdeels is men van mening, dat laksheid en "niet direct de noodzaak er
van inzien voor eigen gezin" een reden is; een ander deel gelooft, dat het
onwi 1 is van een zeer klein deel \Blde bevolking.
Men vraagt zich af wie nieuwe leden moet werven . Het bestuur van de Groene
Kruisvereniging is overbezet, doordat vele bestuursfuncties dikwijls bij
enkele personen Qerusten en bovendien kan dit bestuur ook niet een ieder
kennen. Een deel\Wlre werkgroep acht de bode een geschikte figuur; een ander deel is hier tegen, daar de werving niet z'n taak is, vooral niet voor
de "moeilijke" gevallen . De jonge gezinnen melden zich zelf aan . Wanneer
een niet-lid hulp nod t ·g heeft, kan hij, formeel gezien, geen hulp krijgen;
in de praktijk biedt men wel hulp aan, omdat juist in deze gevallen de nood
dikwijls het hoogst is . Men heft wel een verhoogde contributie vanà:Eeleden.
Nu is men qua gebouw gericht op Beilen . Men gelooft zeker, dat, wanneer het
wijkcentrum in Hooghalen staat, het Groene Kruis meer tot de bevolking zal
gaan spreken. Belangstelling voor de vergaderingen van het Groene Kruis in
Beilen heeft men evenals de Beilenaren niet. Een Groene Kruisvereniging
"Hooghalen" vindt men niet belangrijk . De organisatie, zoal,s die thans vanuit Beilen geregeld is, loopt uitstekend .
De moedercursussen in Hooghalen worden heel goed bezocht ; kleutercursussen
zullen binnenkort beginnen .
Beatrixoord

In de werkgroep Tiendeveen wordt opgemerkt, dat in Noordsche Schut een af~
deling Beatrixoord bestaat, waar . ook
leden uit Tiendeveen bij aangesloten zijn . De bedoeling is, dat ook werving onder de gezinnen aldaar zal
plaatsvinden. Niet iedereen was bekend met de doelstelling van Beatrixoord .
De plaatselijke verenigingen beogen over het algemeen 2 doelen~ le een bijdrage voor het sanatorium: : Beatrixoord" te Haren en 2e kan het vervoer verzorgd of in de onkosten voor de familieleden om regelmatig de patiënten te
bezoeken bijgedragen worden . Ook wordt er een propagandaavond gehouden .
Vroeger was het zo, dat er zondags voor de familieleden een bus heen en
weer naar Appelscha liep, maar momenteel kent men in de omgeving nauwelijks
patiënten .
De opkomst voor t . b.c . -doorlichting in Tiendeveen is bijzonder hoog. 3 à 4
gezinnen hebben zich hier op principiele gronden tegen verzet . Gemiddeld ·
heeft men f 1,73 per doorlichting betaald (f 1,75 was het - maximum) . Wanneer
het om het steunen van een goed doel gaat, bijv. kankerbestrijding, ziet
men. dikwijls, dat Tiendeveen procentsgewijs het meeste geeft .
Volgens de werkgroep Hooghalen hebben sommige gezinnen een aversie tegen
doorlichting. Vooral in Laaghalerveen komt dit volgens één der leden voor .
Volgens de werkgroep "sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs"
wordt geen cursus over gezondheidszorg gegeven, hoewel van alle kanten
b.v . via damesbladen, t . v., radio en wijkverpleging op deze problematiek
ingegaan wordt . Een initiatief, bijv. via het Groene en het Rode Kruis, zal
op prijs gesteld worden.
Volgens de werkgroepen Hooghalen en Gezondheidszorg en sport zijn voorlichtingsbladen als "ons gezin", "Consumentengids", Goed wonen", "spreekuur
thuis" e . d . slechts bij enkelen bekend. De damesbladen zijn daarentegen
tot in alle lagen\Wlrebevolking doorgedrongen. Volgens de laatste werkgroep wordt het boek van Spock "Baby- en kleuterverzorging" meer in de
huiskamers gezien .
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E.H.B.O. en Rode Kruis kolonne
0

In de werkgroep Gezondheidszorg en sport wordt gesteld, dat de taak van
de E.H.B.O.er bij een ongeluk is de organisatie rond een verongelukte te
regelen en vooral bekendheid te hebben met datgene, wat niet moet gebeuren. De chauffeurs van de ziekenauto zouden naar de mening van deze werkgroep een cursus moeten volgen, 'opdat ze weten, waarom iets wel of niet
goed is .
Jaren{l;!la:ien kax:le mengr0Epen-1 vim50 à 60 E.H.B.O.cursisten . Nadien is er weinig meer aan gedaan. Thans is er een groeiende belangstelling. De cursussen worden alleen in het hoofddorp gegeven. Er zijn vroeger ook in Wijster,
Hijken en Hooghalen ·2 groep_e n van 15 personen geweest, die geleid werden
door een arts.
De Rode Kruiskolonne, enkele jaren geleden nog bijzonder actief, raakte
door het vertrek van enkele leden in veFval. Vroeger bestond ze uit 10 à
12 dames en heren, die meededen aan provinciale wedstrijden en oefeningen.
Deze werden o . a. ingeschakeld bij de T.T., wandeltochten, sportmanifestaties en enkelen gingen mee op de Henri Dunant - het vakantieschip voor
chronische zieken. Thans zijn er nog 3 à 4 leden . Concurrerend zijn de
de E.H.B.0 . -groepen, b.v. van DOMO en N.S .
In de werkgroepen Tiendeveen, Hijken en Hooghalen werd opgemerkt, dat ter
plaatse geen afdelingen van het Rode Kruis zijn . Het Rode Kruis wordt vanuit het dorp Beilen geleid en telt ook enkele leden uit de werJ~gebieden
van deze groepen.
In Hijken wordt nog medegedeeld, dat er eenmaal per jaar een film gedraaid
wordt, terwijl een enkele maal de leden voor een bloedtransfusieactie naar
Beilen gaan. Ook in dit opzicht is Oranje weer op Smilde georiënteerd; onder het personeel van de aardappelmeelfabriek zijn E.H . B.O.ers.
De werkgroep Tiendeveen deelt nog mede, dat men daar weinig van het Rode
Kruis merkt.
In Hooghalen worden er wel door inwoners plaatselijke acties georganiseerd.
Ieder jaar gaan de invaliden mee op de boot "Henry Dunant". Enkelen z1.Jn
er, die gevraagd worden en niet meewillen, maar wanneer ze één keer mee
zijn geweest, zijn ze dikwijls enthousiast.
Voor bloedtransfusie en voor de E.H.B.O.cursus gaat men naar Beilen.
Het aantal donors is, vergeleken met andere delen van de gemeente, relatief hoog. Men hoopt, wanneer er een arts beschikbaar is, net als vroeger
een E.H.B.O. cursus in Hooghalen zal komen. Men verwacht, dat het aantal
deelnemers belangrijk hoger zal worden dan nu het geval is. Er is een
E.H.B.O. post ter plaatse.

•s

Vakanti eko Ion 1

In het verleden waren de vakantiekolonies volgens de werkgroeP. Gezondheidszorg en sport vooral bedoeld voor kinderen, die in het eigen milieu
niet geheel gezond bleven. Door toenemende welvaart veranderde de indicatie, waarop kinderen tijdelijk naar vakantiekolonies worden verwezen. Er
treedt een accentverschuiving op naar de psychische kant, al blijven er
"de bleekneuzige kinderen". Er bestaat soms een drempelvrees om de kinderen te sturen. Ook de gedachte bij de ouders, dat ze zelf de kinderen wel
op kunnen voeden, is daar niet vreemd aan. Tegenwerking bestaat dan ook
uit het argument: we nemen de kinderen zelf wel mee met vakantie.
Ook de werkgroep Hijken merkt op, dat sinds vele jaren kinderen met positieve resultaten naar een vakantiekolonie uitgezonden worden .
Het gebeurt momenteel niet meer om redenen van lichamelijke gezondheid,
doch om de kinderen tijdelijk uit hun milifU te halen. Er is zelden verzet van
de ouders tegen deze uitzending~
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Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport wordt 2 à 3% van de kinderen
(+ 20 in Beilen) aangewezen om naar een vakantiekolonie te gaan; volgens
dë werkgroep Tiendeveen worden daar 2 à 3 kinderen per jaar uitgezonden.
Deze laatste werkgroep betreurt het, dat de kinderen altijd in het najaar
weggaan. Men vraagt zich af, of dit niet bij wisselbeurt kan gaan. Oorzaak
zou zijn dat de arts in Tiendeveen laat in het jaar komt onderzoeken. Ook
vindt men de onkosten een bezwaar voor sommige gezinnen.
Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport zijn de kosten voor de ouders laag . Wanneer het voor de ouders bezwaarlijk is de overige kosten kopen van nieuwe kleren - te betalen, dan kunnen ze een beroep doen op het
Helenafonds (Centraal Genootschap) · of het Jopiefonds (Elim) .
De samenwerking tussen Elim, de christelijke vereniging voor kinderuitzending en het Centraal Genootschap, ne algemene vereniging is uniek in Bei ~
len , Er is een bestuur bestaande uit personen van verschillende groeperingen, dat de naam draagt: "comité voor uitzending van kinderen".±. 1000 leden uit Beilen steunen deze gezondheidskolonies . Ledervanclevrouwenverenigingen zamelen de gelden in.
Er bestaat in Tiendeveen een afdeling van het Centraal Genootschap, welke
+ 40 leden telt.
Sportkeuring

Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport is in 1952 ten behoeve van
de sportkeuring de Stichting Bureau voor de medische sportkeuring Beilen
opgericht met een bestuur, bestaande uit 5 personen . Dit bestuur moet verantwoording afleggen aan de stichtingsraad, die bestaat uit vertegenwoordigersvan de sportverenigingen.
Er werd aanvankelijk een arts aangewezen, die niet in Beilen woonde.
Later heeft men de artsen uit Beilen hiervoor gevraagd . Door het vele verzuim hebben deze echter hun tijd hier niet meer aan willen besteden en de
sportkeuring is overgegaan naar het sportkeuringsbureau te Assen .
De indruk bestaat, dat de sportkeuring niet leeft onder de Beilense sportbeoefenaren. Men ziet de noodzaak er van niet in. Ook nadat de verenigingsbesturen van de nalatigheid van de leden op de hoogte gesteld waren, is
nauwelijks verbetering opgetreden . De werkgroep vraagt zich af in hoeverre
de verenigingen er zelf het belang van inzien .
Wil men tot een betere organisatie komen, dan zullen naast de beleefdheid
van de leden om af te zeggen e.d., de verenigingsbesturen geactiveerd moeten
worden en de leden de belangrijkheid van de sporkeuring bewust gemaakt dienen te worden. Een goede maatregel is: niet gekeurd - niet opstellen in een
wedstrijd door het bestuur.
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X. MAATSCHAPPELIJK WERK
Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen is de eerste
maatschappelijke werkster door de gemeente aangetrokken. Hierbij hebben
zich met ingang van 1 april 1965 ook de N.H.-kerk en de Gereformeerde
Kerk gevoeg~; · de laatste weliswaar in samenwerking met de Gereformeerde
Kerken te Diever, Westerbork, Nijensleek, Hijken, Dwingeloo en Drijber.
Het beeld vari een maatschappelijkewerker is bij een groot deelvanrebevolking nog onbekend , Vroeger kwamen slechts diegenen in aanraking met
een maatschappelijkewerker, die ook bekend waren bij Sociale Zaken.
De overigen waren ont~rokken aan het gezichtsveld.
Bij de N.H . -Kerk is het proces, dat men zich tot een maatschappelijkewerker wendt, geleidelijk . Bij de Gereformeerde groepering gaat dit sneller.
Ook de diakonie vervult een functie in het maatschappelijk werk. De diakenen zijn dikwijls bemiddelaars, zodat in minder ernstige gevallen de
maatschappelijkewerkerded:iaken advies geeft bJede problemen op te lossen.
Wanneer er geen resultaat , bereikt wordt, dan gaat de maatschappelijke
werker er op af, nadat het betreffende gezin daarin toegestemd heeft .
De diakonie\anooNed. Herv . gemeente had besloten, dat de diaken mee op
huisbezoek gaat om de eventuele sociale nood in de gezinnen te ontdekken. Dit bleek achteraf om praktische redenen niet uitvoerbaar en niet
te realiseren~ Wanneer een predikant of kerkeraadslid een gezin ontdekt,
dat sociale moeilijkheden blijkt te hebben, wordt er gewezen op het maatschappelijk werk, dat vanuit de Kerk gedaan wordt. Er wordt dan gevraagd
of de maatschappelijkewerker eens mag komen om de zaak door te praten.
In een ander geval kan ook de predikant of het kerkeraadslid bemiddelen
door aan te bieden als kontaktpersoon op te treden.
De vraag rijst, wat gebeurt er met de rand- en buitenkerkelijken en de
leden van de N.P . B: ? Nu staat er in de statuten (in het kort weergegeven) van de maatschappelijke werkinstellingen, dat de maatschappelijke
werker hulp moet bieden
1. aan die groepering waarvoor men ·. aangesteld is en
2. aan diegenen, die een beroep op de maatschappelijke werker doen .
In principe is dus bijstand mogelijk voor alle groeperingen. Men ziet
evenwel buitenkerkelijken geen beroep doen op de kerkelijk maatschappelijke werker. Een tweede mogelijkheid is dus de gemeentelijk maatschappelijke werker. Het werk is voor de kerkelijke maatschappelijke werkinstellingen echter pas 1 april 1965 l,egonnen, zodat hieromtrent nog geen duidelijk beeld bestaat .
Het Gereformeerde maatschappelijk werk wordt in tegenstelling tot het N. H.
maatschappelijk werk niet gesubsidieerd door de gemeente.
Vorig jaar heeft men een verzoek ingediend, maar dit heeft de raad niet
gehaald. Omdat andere gemeenten niet sudsidiëren, heeft ook Beilen dit
. niet gedaan.
Indien het maatschappelijk werk zich op den duur zou ontwikkelen (b.v .
maatschappelijk werk in dienst van . het Groene Kruis, schoolmaatschappelijke werker, maatschappelijk werk bij vakbonden, instellingen, die in de regel zicht hebben op de gezinnen) dan kan zich het probleem voordoen, dat
meer dan één maatschappelijke werker zich met één gezin bemoeit. Niet alleen is deze wijze van werken kostbaar en inefficiënt, maar het gevaar
dreigt, dat het betrokken gezin niet op een doelmatige wijze wordt geholpen. Ter voorkoming van deze situatie bestaat er regelmatig overleg tussen
de maatschappelijke werkers om te waarborgen, dat de gezinnen zo snel mogelijk de door hen gewenste hulp kunnen ontvangen .
Tussen de maatschappelijke werkers onderling bestaan in Beilen afspraken
ten aanzien van de werkgebieden. De verwijzing gaat via arts, sociale zaken of kerkeraadsleden naar de maatschappelijke werkers.
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"Het maatschappelijk werk" - zo een van de leden opmerkte - "is de mensen
nog niet eigen; men komt schoorvoetend".
De gezinsverzorgings- en kruisinstellingen hebben in dit opzicht hun pad
geplaveid en zouden als zodanig de maatschappelijke werkers van dienst
kunnen zijn door adressen te geven. Dit functioneert nog niet in Beilen.
Ook dit is een kwestie van groei. De "DOMO-BEDUM" heeft een maatschappekijke werker.
Volgens de werkgroep Wijster hebben zeer weinigenin het gebied Spier-Wijster-Drijber direct of indirect met het maatschappelijk werk kennis gemaakt .
In het verleden was er incidentele hulp van de districtsmaatschappelijke
werkster van de Stichting Opbouw Drenthe .
Vooral de maatschappeliJkewerkster van de gemeente en de maatschappelijke
werker van de Hervormde Kerk zullen een arbeidsterrein kunnen vinden in
en om Wijster. De moeilijkheid is, dat de bevolking van de zanddorpen er
niet gauw toe komt naar een "vreemde" te stappen. Bovendien zal -wanneer
een maatschappelijke werker een gezin bezoekt - door buren en omwonenden
worden geprobeerd erachter te komen wat er in het betrokken gezin hapert.
De introductie van de maatschappelijke werkers is een probleem apart.
Voor de gemeentelijke maatschappelijke werker is dat nog moeilijker dan
voor de kracht in dienst van de Hervormde gemeente . De laatste kan zich
orienteren via de plaatselijke diakonieen . Een en ander heeft tot gevolg,
dat de dorpsbewoners zich wel ~ens afvragen wat de maatschappelijke werkers nu eigenlijk doen . De indruk bestaat, dat het aantal zorggevallen
klein is en zo er moeilijkheden bestaan deze meestal verzwegen worden.
In Drijber heeft men nog geen kennis gemaakt met de Stichting voor Gereformeerde Sociale Arbeid . Dit zal plaats vinden op een ouderavond van de
school.
De leden van de ·g espreksgroep zien het als een moeilijkheid de verbinding
te leggen tussen een gezin, waarvan men als dorpsbewoners moeilijkheden
onderkent en de deskundige maatschappelijke werker . De vraag komt aan de
orde of de niet-kerkelijk aangeslotenen voldoende toegang hebben tot deskundige hulp van het maatschappelijk werk . Gesteld wordt, dat het gezin
in moeilijkheden recht heeft daar hulp te zoeken waar het dit wenst.Voor
genoemde categorie zal de gemeentelijke maatschappelijke werkster vaak
de aangewezen persoon zijn.
Vroeger bestond er een Commissie voor Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk,
uitgaande van de Stichting Opbouw Drenthe. Deze commissie had tot taak de
moeilijkheden binnen de gezinnen en in de ruimere samenleving te signaleren . Het opheffen van de commissie heeft een leemte achtergelaten . De diakonieen zullen in de eerste plaats de aangewezen instellingen zijn gevallen te signaleren .
Volgens de werkgroep Hooghalen is er ter plaatse niet zoveel voor de maatschappelijke werk(st)er te doen. Het is hier - afgezien van een enkele
buurt - volgens de werkgroep een maatschappelijk gezonde samenleving.
Het maatschappelijk werk leeft nog niet zo onder de bewoners van Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen. Er bestaat ook een zekere aversie tegen .
Een maatschappelijke werker wordt gezien als iemand die slechts bij rampspoedige gelegenheden komt en het staat min·of meer gelijk met een vernederende gebeurtenis - vooral in de buurt - indien er een maatschappelijke
werker over de vloer komt.
Geenszins wordt de dienstverlenende en bemiddelende taak gezien. Daarnaast
bestaat de neiging van de inwoners zich zoveel mqgelijk zelf te redden en
veeleer gaat men naar een bekend iemand. Tegen deze achtergrond moet er rekening mee gehouden worden dat het maatschappelijk werk - vooral bij de
kerken - nog in de kinderschoenen staat.
De maatschappelijke werkster van de gemeente heeft men tot nu toe weinig
in Tiendeveen gezien. In het verleden heeft men haar zeer zeker nodig gehad.
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Vele problemen werden toen echter eigenhandig of onderling opgelost . Thans
zijn er misschien nog enkele gezinnen, die - volgens de mening van de werkgroep - een maatschappelijke werk(st)er nodig hebben. Het blijft een vraag,
of de mensen in Tiendeveen (vooral diegenen, die hulp nodig hebben) op de
hoogte zijn van de instellingen.
De werkgroep betreurt het, dat er in het verleden van gemeentewege weinig
rekening gehouden is met diegenen die de weg niet weten in de ambtelijke
wereld. Men vindt, dat daar de dienstverlening nu nog te wensen over laat.
De communicatie heeft vooral vroeger te wensen overgelaten .
Bejaarden werk

Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen heeft ge gemeente Beilen~ 900 bejaarden t . w.~ 350 in en nabij het centrum en~ 550
in de buitendorpen . Er is een bejaardentehuis in Beilen met een capaciteit
voor+ 65 personen . De bejaarden uit de gemeente krijgen voorrang; soms
komen-er mensen beneden de 65 jaar in . Er staan 15 ~ 16 personen op de
wachtlijst. In dit bejaardentehuis worden slechts valide mensen opgenomen.
Wanneer men tijdens de bewoning in het tehuis verpleeghulp nodig heeft,
wordt dit wel gegeven, maar is de toestand blijvend, dan probeert men deze
bejaarden door te sturen naar een verpleeghuis , Dit blijft vaak bij pro~
beren, omdat de weg naar de verpleeginrichting geblokkeerd is door te weinig verpleegtehuizen en onderbezetting van het personeel. Vooral de gemeente ondervindt moeilijkheden met de plaatsing van minder valide bejaarden.
Er zijn in het bejaardentehuis :De Wester Es''+ 15 personen, die er, gezien de gezondheidstoestand, niet thuis horen . -Ook zijn er in Beilen bejaarden, die zich zelf niet kunnen helpen en dus voortdurend hulp nodig
hebben. Een verpleegtehuis vindt men de oplossing . Een dergelijk tehuis
aan het bejaardentehuis te koppelen wordt vanwege de leefbaarheid in het
bejaardentehuis niet verstandig geacht.
Volgens de werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs zal
in de toekomst wellicht een regeling getroffen worden, zodat de bejaarden
slechts op doktersindicatie in een tehuis kunnen komen . Momenteel is het
zo, dat slechts valide bejaarden in het tehuis kunnen . Een aspect erbij
is, dat bejaarden in een tehuis gaan om verzorgd te zijn in het geval ze
ziek worden .
De werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen acht het een nadeel,
dat verpleeghuizen, gekoppeld aan ziekenhuizen met een psychiatische afdeling, meestal ver van de woonplaats van de op te nemen bejaarden verwijderd
zijn.
Wat het bejaardentehuis intern betreft vindt men de recreatieruimte, die
tevens als eetzaal wordt gebruikt, te klein. De recreatieruimte is beperkt,
omdat anders geen subsidie op voet van de woningwet werd gegeven . Ook het
eten rondbrengen zou gemakkelijker kunnen door het aanbrengen van een litt.
Dit brengt echter ook te veel kosten mee . Tevens zijn er 2 blokken bejaardenwoningen van de gemeente, nl. aan de Acacialaan en aan de Esdoornlaan.
Plannen zijn er om bejaardenwoningen te bouwen aan de Kievitslaan 1). De
werkgroep betreurt het, dat de bejaardenwoningen zover uit het centrum
komen te liggen. Men gelooft zeker, dat er ruimte voor is in het centrum.
Vreemd vindt men het, dat deze bejaardenwoningen meer huur op moeten brengen dan de gemeentewoningen. Voor bejaarden met geringe inkomsten is het
mogelijk de huurprijs aan te passen aan hun financHHe positie . De kerkgenootschappen bouwen geen woningen voor hun eigen bejaarden . De bejaardenhulp is aan de gezinsverzorging verbonden. 15 -~ezinnen krijgen af en
toe hulp tegen een vergoeding. Nog 5 zouden er gaarne voor in aanmerking
komen . Wanneer men er vanuit gaat, dat 7% van de bejaarden huishoudelijk
minder valide zijn, is deze hulp gering . Misschien zou dit er op wijzen,
1) zijn ondertussen gerealiseerd .
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dat er in Beilen weinig hulpbehoevende bejaarden ziJn. De hulpbehoevenden
melden zich zelf zelden. De overheid gaat er vanuit de bejaarden -desnoods
met hulp van het Groene Kruis en de gezinsverzorgingsinstellingen - zolang
mogelijk thuis te laten en het verzorgen van de warme maaltijden acht de
werkgroep een goede manier om dit mogelijk te maken.
De keukenaccommodatie in het bejaardentehuis is groot genoeg, maar daar is
geen personeel voor. Een andere eventuele mogelijkheid zou zijn dit te dóen
via Beileroord.
Volgens de werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs is,
bij een poging om tot verstrekking van warme maaltijden voor bejaarden te
komen, gebleken, dat hieraan weinig behoefte bestaat. De werkgroep vraagt
zich echter af of de belangstelling niet groter zal zijn, indien de moge~
lijkheid tot het verstrekken van maaltijden werkelijk aanwezig is. Velen
staan er vreemd tegenover. Het is echter ook volgens deze werkgroep één
'8ll<:evoorzieningen voor het zelfstandig blijven van de bejaarden.
Drie commissies resp. uitgaande van de Gereformeerde Kerk, van de Hervormde Kerk en van de N.P.B., 't Nut en de Bond van Plattelandsvrouwen, houden
zich bezig met de ontspanning voor de bejaarden.
De 3 commissies plannen geen bepaald winter- of zomerprogramma. Het Gereformeerde en het N.H.-kerkblad kondigen eens per maand aan wat er zoal te
doen is. Op de visitemiddagen komen dikwijls dezelfden.
Hieronder volgen enkele cijfers t.a.v. het aantal bejaardenmiddagen en de
bezoekers over het seizoen 1964/65.
Aantal georganiseerde middagen!

Totaal aantal
aanwezigen:

Gem. aantal
aanwezigen
per middag:

Commissie voor
ontspanning voor
bejaarden (Geref.)

6

288

-+

48

Commissie voor
ontspanning voor
bejaarden (N.H.)

7

347

-+

50

13

455

-+

35

Commissie voor
ontspanning voor
bejaarden van N.P.B.,
't Nut en Plattel.vr.

Om de 14 dagen is er een sociëteit, hetgeen naar de mening van de werkgroep in éénmaal per week zou moeten veranderen . Van Gereformeerde en Hervormde zijde houdt men eenmaal per maand een gezellige middag.
De bejaardenbijeenkomsten, uitgaande van de N.H.-kerk, zijn~ 4 jaar op
gang. Enkele bejaarden worden gehaald en gebracht.
Voor de bejaarden(+ 225) wordt er jaarlijks een reis georganiseerd door
het zonnedagcomité.Ook wordt er door de Geref. commissie jaarlijks een autotocht georganiseerd.
De leiding is over het algemeen in handen van niet-bejaarden, Af en toe
wordt er iets vanuit het bejaardencentrum georganiseerd, bijv. een autobustocht en af en toe een concert. De Bond van Plattelandsvrouwen en
D.P.M./B.O.D houden een propagandaavond, waarvan de opbrengst bestemd is
voor de verzorging van een bejaardenavond.
Ook in Beilen wordt aan bejaardengymnastiek gedaan, nl. georganiseerd door
de Commissie voor Ontspanning voor Bejaarden. (N.P.B., 't Nut en Plattelandsvrouwen). De indruk bestaat, dat de bejaarden dit bijzonder waarderen.
Eens per week wordt ër bejaardengymnastiek.. 1) gegeven.
1) voor de bejaarden uit het bejaardentehuis wordt in het bejaardentehuis
eveneens gymnastiek gegeven.
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Voor de alleenstaande bejaarden in Beilen kan meer worden gedaan. De vereenzaming valt wel mee voor diegenen, die kinderen in de nabijheid hebben woijen. De indruk bestaat wel, dat er vereenzaming voorkomt, maar deze ligt .
buiten het gezichtsveld. Eigenlijk zou men zich op de hoogte moeten stellen,
hoe groot dit aantal is. De werkgroep is unaniem van mening, dat hier een
terrein braak ligt in Beilen .
Over nauwe samenwerking op het terrein van het bejaardenwerk is de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen het eens . Voor samenvoeging
tot één organisatie voor bejaardenwerk is het overgrote deel van de werkgroep voorstander .
Voor nieuwkomenden is het niet te begrijpen, waarom één organisatie - bijvoorbeeld de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening - die reeds een overkoepeling van alle vrouwenorganisaties is, het bejaardenwerk niet ter hand
kan nemen. Dit geschiedt in zeer vele plaatsen in Drenthe . Op practische
en principiële gronden wordt door een deel van de werkgroep bezwaren tegen
bundeling naar voren gebracht: door samenvoeging wordt het aantal bejaarden waarschijnlijk te groot om het werk goed te doen, terwijl van principieel standpunt uit gezien niet samengevoegd kan worden, wat levenslang gescheiden is geweest.
In een tweetal andere werkgroepen t . w. Hooghalen en Tiendeveen zijn nog
een aantal opmerkingen m.b.t . het bejaardenwerk geplaatst .
Hooghalen

Vele bejaarden hebben zelf een huis in Hooghalen, hoewel ook velen samen
met hun getrouwde kinderen in huizen wonen, waarin 2 woongedeelten aanwezig zijn. Samenwoning treft men weinig meer aan.
Enkele bejaarden zijn naar Beilen in het bejaardentehuis en naar bejaardenwoningen gegaan . De werkgroep heeft wel de indruk, dat, indien er bejaardenwoningen in Hooghalen gebouwd zouden worden, deze niet onbezet zouden blijven . Nadeel van bejaardenwoningen vindt men het gebrek aan slaapkamers, zodat de kinderen nauwelijks kunnen blijven logeren .
Voor de gehele gemeente is er in Beilen een avond voor bejaarden. Ieder
jaar wordt vanuit Hooghalen een tochtvoor bejaarden georganiseerd . De vereenzamingvandebejaarden is hier geen noemenswaardig probleem, mede omdat
vele jongeren in het dorp blijven wonen . Vele ouderen hebben een druk levensprogramma.
Opgemerkt wordt, dat er in Hijken, vergeleken bij Hooghalen, veel alleenstaanden zijn en het probleem van de vereenzaming wel een rol speelt. Een
bejaardensoci~teit of ljjeenkomsten zijn er niet te Hooghalen; wel is er af
en toe een bejaardenmiddag. Er wordt door de V. V.H . geprobeerd bejaardengymnastiek in de bijdorpen van Beilen te krijgen.
Tiendeveen

Het enige, wat voor de bejaarden in Tiendeveen gedaan wordt, is het jaarlijkse reisje, uitgaande van het Zonnedagcomité . Velen gaan met deze bejaardentocht, welke vanuit Beilen wordt georganiseerd, mee.
Diegenen, die om gezondheidsredenen thuis blijven, kregen een fruitmand.
De werkgroep hoopt, dat dit in de toekomst zo zal blijven. In ieder geval
wordt in Tiendeveen goed getekend ten bate van de bejaarden . Vanuit de
N.H . -kerk wordt een kerstmiddag georganiseerd.
Er bestaat zeer zeker behoefte aan enige ontspanningsmogelijkheden voor de
bejaarden. Wanneer de bejaarden op het bevolkingsonderzoek samenkomen is
er een geanimeerd samenzijn. Hoe bejaardenwerk tot stand moet komen, is nog
een probleem. Wel moet het vanuit de bevolking van Tiendeveen zelf komen.
Belangrijk is, naast de organisatie van deze "bejaardenmiddagen", dat er
tevens afspraken gemaakt worden voor het afhalen en terugbrengen van enke-
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le bejaarden, .die daar problemen mee hebben. De indruk bestaat, dat het
bestuur van het verenigingsgebouw zeer zeker medewerking zal verlenen.
Gezinsverzorging

Vijf werkgroepen hebben zich met de gezinsverzorging bezig gehouden. Er bestaan in de gemeente Beilen 2 gezinsverzorgingsinstellingen nl. de Stichting voor Gezinszorg, uitgaande van de diakonie der N.H.-Kerk en de Christelijke Vereniging voor Gezinszorg.
De bewoners van Tiendeveen zijn echter aangesloten bij de gezinsverzorgingsvereniging te Nieuweroord/Noordsche Schut.
Volgens de werkgroep Wijster heeft Drijber, hoewel de leiding in het dorp
Beilen berust, in zekere zin een aparte onderafdeling van de Chr. Vereniging voor Gezinszorg .
De Stichting voor Gezinszorg heeft 3 gezinsverzorgsters, 3 helpsters en
17 bejaardenverzorgsters in dienst, waarvan de laatste op uurbasisloon werken. De gezinsverzorgster/helpsters wonen in de gehele gemeente. De werving
van nieuwe donateurs laat te wensen over. Ook weten nieuwe bewoners niet,
hoe ze zich melden moeten.
De Christelijke Vereniging voor Gezinszorg heeft momenteel 3 gezinsverzorgsters en 3 helpsters in dienst, alsmede 4 bejaardenverzorgsters op uurbasisloon. De vereniging omvat alleen diegenen, die ook lid zijn van de Geref. Kerk, nl.+ 350.
De werving van nieuwe leden levert geen problemen op. De nieuwe Geref. gezinnen komen in het kerkblad te staan. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen
rayon, waarbinnen - aan de hand van het kerkblad - er op gelet wordt, of
er nieuwkomers zijn. Ook in geval van ziekte wordt via dit bestuurslid hulp
ingeroepen. De gezinsverzorgsters moeten wel centraal gaan wonen, nl. in
Beilen. De retributies worden afgestemd op het inkomen. Contributies en
donaties zijn - met inachtneming van een minimumbedrag - vrij.
Eén van de leden van de werkgroep Wijster brengt naar voren, dat elders
gezinsverzorgingsinstellingen bestaan, die geen donateurs of leden kennen.
De aanslag geschiedt op basis van het salaris, terwijl de toewijzing van
een gezinsverzorgster uitsluitend geschiedt door de plaatselijke artsen .
De meeste leden van de werkgroep geven de voorkeur aan de regeling, zoals
die in Beilen bestaat. Wellicht is het niet de meest practische oplossing,
maar het ideele element blijft behouden.
Iedereen kan gebruik maken van de beide instellingen, ook zonder dat men
een jaarlijkse bijdrage geeft. Daarna is men echter verplicht een bijdrage
te geven.
De gezinsverzorging ontwikkelt zich, mede door de gunstige subsidieregeling, in de richting van bejaardenzorg. T.h ans wordt hoofdzakelijk op medische indicatie een gezinsverzorgster/helpster geplaatst. In de toekomst
zal wellicht het accent gaan verschuiven en zal ook op sociale indicatie
een gezinsverzorgster gevraagd kunnen worden. Meestal is hier, zo men ook
in Beilen ervaren heeft, langere tijd hulp noodzakelijk. Ziekte in gezinnen gaat thans vóór sociaal zwakke gezinnen. Volgens de werkgroep Wijster
wordt gezinsverzorging op sociale indicatie zelden gegeven.
Algemeen wordt gesteld, dat de tijd, die de gezinsverzorgsters beschikbaar zijn, niet afgestemd is op de agrarische- en continuebedrijven. Met
betrekking hiertoe merken de diverse werkgroepen op:
Sociale verhoudingen en voorzieningen.
In praktijk is het zo, dat in de uren, dat de gezinsverzorgsters er niet
zijn, buren bijspringen en indien dat niet mogelijk is, soms een regeling
met de betreffende geiinsverzorgster getroffen wordt.
Hijken.
Er bestaat grote waardering voor het werk van deze instellingen. Wel wordt
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het betreurd, dat er zo weinig gezinsverzorgsters zijn. Ook betreurt men
het, dat de werktijden van de gezinsverzorgster - met name voor de boerenbevolking - zo ongunstig liggen. De tijden, dat men hulp nodig heeft, nl.
's morgens en 's avonds wanneer de kinderen uit en in bed moeten en wanneer
de vader weg is om de koeien te melken, is juist niemand aanwezig. Wil men
het goed doen, dan zou een tweeploegendienst ingesteld moeten worden. Men
ziet in, dat men bij het huidige gebrek aan gezinsverzorgsters de werktijden niet verlengen of veranderen kan . Dat maakt het beroep niet aanlokkelijker. Zes weken mag men een gezinsverzorgster houden.
De indruk bestaat, dat de gezinszorg minder leden telt dan het Groene Kruis.
Hooghalen.
Wanneer de leden de gezinsverzorgsters nodig hebben, kan men ze dikwijls
niet krijgen. Vóór gaan de leden, die de hulp het dringendst nodig hebben.
Beilen centrum neemt in deze geen bevoorrechte positie in. Wel heeft men
de indruk, dat de bevolking in Hooghalen trager is om hulp te vragen.
Jammer vindt men het, dat de gezinsverzorgsters, evenals de kraamhulpen,
juist op de tijden, dat ze het meest nodig zijn, niet aanwezig zijn . In
eerste instantie wordt nog wel door de buren bijgesprongen, maar wanneer
langere tijd hulp verleend moet worden, moet er andere hulp gezocht worden.
Voor de werving van gezinsverzorgsters houdt men dikwijls de meisjes van
de huishoudschool in het oog, maar er is ook ter plaatse niet veel animo
voor dit beroep. Veeleer wordt men verpleegster en wanneer ze geen voldoende vooropleiding hebben, dan wordt soms het doel bereikt via het Zwarte
Kruis, welke opleiding niet gemakkelijk is.
Ook bejaardenhelpsters op uurbasislàon zijn moeilijk te krijgen, omdat velen liever op Beileroord gaan werken, waar ze meer verdienen.
Om de 2 gezinsverzorgingsverenigingen tot één algemene gezinsverzorgingsvereniging te vormen gelooft men, dat dit in Hooghalen op weerstanden zal
stuiten. Toch hoopt een deelvanrewerkgroep dat dit tot stand zal komen .
In de praktijk is het nu al zo, dat de ene gezinszorgvereniging bij de andere de gezinsverzorgsters leent in geval van nood. Voordelen van samenvoeging zijn, dat men aan één leidster genoeg heeft en de gemeente een
groter deel van de kosten zal subsidiëren.
Wijster.
Van de gezinsverzorging wordt druk gebruik gemaakt. Het werk geniet grote
waardering, hoewel bij velen de mening bestaat, dat gezinsverzorging in
de eerste plaats uitkomst biedt aan burgergezinnen. Voor de boerengezinnen
is de behoefte aan hulp het grootst vóór zeven uur 's ochtends en omstreeks
melkenstijd.
In Wijster zijn de meeste gezinnen lid van de Stichting voor Gezinszorg,in
Spier is dit veel minder het geval.
Men wijst er nog op, dat zo de aanvragen voor de plaatselijke instellingen
te groot zijn, er hulp vanuit andere gezinsverzorgingsinstellingen (o.a.
Hoogeveen) verleend wordt.
Tiendeveen.
In de werkgroep Tiendeveen wordt opgemerkt, dat de buren in eerste instantie bijspringen. Eerst indien de hulpverlening langer b.v. een week duurt,
valt men . terug op een gez1.nsverzorgster. Soms is het zo, dat men persé zich
zelf wil behelpen of hulp aanvaardt van iemand binnen de familiekring. Degenen, die het willen, krijgen echter hulp van de gezinsverzorgingsinstelling. Echter lang niet iedereen is lid van deze instelling. Ook zij kunnen
op bepaalde voorwaarden hulp krijgen. De werkgroep merkt op, dat de vereniging ook geen moeite doet deze mensen te benaderen.
Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen heeft "DOMO-BEDUM" geen gezinsverzorgsters in dienst . Bij geval van ziekte kan een "DOMO-
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BEDUM" werknemer een dagdienst aanvragen, voorzover hij dat niet heeft .
Het spoorwegpersoneel in Beilen kan hulp krijgen van een gezinsverzorgster
in dienst van de spoorwegen.
De financiele positie van de gezinsverzorgingsi.nstellingen in Beilen is zorgelijk. Hoewel de particuliere bijdrage van 5 à 10% verhoudingsgewijs niet
hoog lijkt, blijkt het toch niet mogelijk de hoge totaalbedragen uit giften en donaties bijeen te brengen . De werkgroep is van mening, dat een retributieschaal voor bejaarde bewoners enige verlichting van de exploitatiekosten kan geven.
In een aantal werkgroepen zijn ook de tradities en de burenhulp ter sprake
gekomen.
De werkgroep Sociale voorzieningen en verhoudingen stelt, dat naar mate
het zuiver agrarische karakter van een samenleving vermindert, ook het
traditionele "noaberschap" terugloopt . Tradities worden dan ook uitsluitend in de oude buurtschappen gevonden; in Beilen dorp is maar weinig overgebleven. De burenhulp, zonder direct aan "noaberschap" te denken, komt op
min of meer duidelijke wijze overal voor . Men springt in geval van ziekte
bij, men biedt vervoer aan zo men naar het ziekenhuis moet en men neemt
tijdelijk een kind in huis. Dit is echter nauwelijks Beilens, dit gebeurt
in het hele land.
Van burenhulp in de nieuwe wijken op de "oude manier" is geen sprake meer.
Bij ziekte komt men even kijken . Nieuwkomers komen zich niet meer voorstellen en worden ook niet gedwongen bij de buurt te behoren . In de buitendorpen (bijv. Holthe en Lieving) ziet men wel, dat de gehele buurt naar een
bruiloft gaat, evenals een enkele keer in Beilen dorp.
In de werkgroep Hijken is naar voren gekomen, dat het gebied in een in uitvoering zijnde ruilverkaveling ligt . Er mag verwacht worden, dat de modernisering van de bedrijven niet alleen van invloed zal zijn op de engere
bedrijfsvoering, doch ook tot gevolg zal hebben, dat oude gewoonten en tradities verder teruggedrongen zullen worden.
De burenhulp is.in zoverre in stand gebleven, dat bij ziekten ongevraagd wordt
ingesprongen, ook al is het voor langere duur (bijv . het hooien en het onderhouden van de tuin) .
Enige gewoonten kent men nog wel: buurtvisites komen voor, evenals hier en
daar (vooral onder de boeren) de nieuwjaarsvisites. In het Rheeveld is dit
laatste nog gebruikelijk.
Volgens de werkgroep Wijster leert de ervaring, dat in Spier de buren vaak
hand- en spandiensten in gezinnen verlenen.
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XI. SPORT
Sport in het algemeen

De voorzieningen in de gemeente Beilen maken een gevarieerde sportbeoefening mogelijk. Verenigingen op verschillende sportgebieden worden aangetroffen: voetbal, korfbal, handbal, zwemmen, tamissen, wandelen en de zaalsporten. De sportvelden en gebouwen zijn vrijwel geheel met gelden van de
overheid gefinancierd.
De vraag is in de werkgroep Gezondheidszorg en Sport aan de orde geweest
of de sport, zoals die in Beilen wordt beoefend, zonder meer positief kan
worden gewaardeerd . Bij nadere beschouwing blijkt een grote ambivalentie
te bestaan in de opvattingen ten aanzien van de sportbeoefening . De meeste
activiteiten worden in verenigingsverband bedreven; in competitieverband
komen de sportbeoefenaren tegenover elkaar te staan. Deze competitie kweekt
wedijver; vooral het jeugdige lid wordt gestimuleerd haantje de voorste te
zijn. Dit streven wordt ook reeds op school aangetroffen . Volgens een klein
deel van de werkgroep kan het voortdurend blootstellen aan een sfeer van
wedijver nauwelijks gezien worden als een gunstige vorm van lichamelijke
en geestelijke ontplooiîng .
Een grote meerderheid wijst op de positieve kanten: aanpassing, het leren
omgaan met anderen in een team. In de praktijk blijkt, dat juist het wedstrijdelement de kinderen trekt. Zonder dit aspect dreigt een snelle achteruitgang van de belangstelling .
Voor de gymnastiekbeoefening heeft men thans 3 gymnastieklokalen, een sportpark met 3 velden en 1 oefenveld en 2 sportvelden op de Grote Drift. Voor
de scholen is het aantal zalen onvoldoende. De nijverheidsscholen gebruiken
samen 1 zaal. De lagere scholen+ U. L.O. 's gebruiken de andere 2, voor enkele uren ook die bij de L.T.S. Wanneer men iedere klas van de lagere school
3 uur gymnastiek wil geven - zoals door de inspectie gewenst wordt - dan
moet men de klassen samen gaan voegen. Op het ogenblik is er voor de lagere scholen 2 uur per week per klas gymnastiekaccommodatie. De situatie zal
nog moeilijker worden, wanneer bij het invoeren van de mammoetwet ook nijverheidsscholen 3 uur per week gymnastiekles moeten geven aan de leerlingen.
De Algemene Commissie meent, dat het momenteel op de lagere school gegeven
aantal uren sport en gymnastiek onvoldoende is. Voorts wordt in sterke mate aanbevolen voor de sport en gymnastiek een vakleerkracht aan te trekken .
Zwemonderwijs

over het algemeen kan men volgens de werkgroep Sociaal-cultureel vereniginsleven en onderwijs stellen, dat de helft van de kinderen niet kan zwemmen, wanneer ze L.T.S. of U.L.O, ver,laten. Bij de huishoudschool ligt dit
veel gunstiger. Er is de laatste jaren wel enige verbetering in gekomen,
doordat er een goede badmeester in Beilen is. Dit percentage staat of valt
echter met de aanwezigheid van een goede badmeester.
De leerlingen van de lagere school kregen aanvankelijk in de 5e en Ge klas
zwemles, momenteel ook in de 4e. Voor de lagere school worden de lessen
door de badmeester gegeven .
De werkgroep Wijster deelde mede, dat het de bedoeling is, dat de schoolkinderen na schooltijd - onder begeleiding van de onderwijzer - zwemles
krijgen in Beilen.
Althans bij de huishoudschool worden bij een goede temperatuur 2 van de 3
lesuren gymnastiek voor zwemmen gebruikt. Aanbevelenswaard is het vakleerkrachten te hebben, die ook bevoegd zijn zwemles te geven.
Er is voorts een stijgende belangstelling voor zwemonderwijs buiten schooltijd te constateren.
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Een nieuw instructiebad mag volgens de werkgroep Sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs niet lang meer uitblijven . Ook het probleem van de
overvolle gymzalen zou dan enigszins verholpen zijn.
Sportaccommodatie en °verenigingen

Beilen

Dit dorp heeft volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport een prachtig
sportpark , Helaas zijn er gezien de sportbeoefenaren toch te weinig sportvelden. Per week wordt per veld 2 à 3 keer een competitiewedstrijd gespeeld .
Van de velden maken de sportvereniging Beilen (voetbal en handbal), de
voetbalvereniging F . I .T . en de korfbalvereniging Vitesse gebruik. De Jportvereniging Beilen telt~ 450 leden, verdeeld over een voetbalvereniging
met 4 senioren, 4 junioren en 3 pupillen-elftallen en een - pas opgerichtedameshandbalvereniging met 2 junioren en 2 senioren teams. De voetbalvereniging FIT-Boys telt+ 150 leden en speelt op zaterdag , Ook zijn er een
confessionele gymnastiekvereniging (150 à 200 leden) en een volleybalclub
(~ 40 leden) , die dezelfde naam dragen als de voetbalvereniging, maar volkomen onafhankelijk van elkaar zijn.
De neutrale en oudste vereniging W. I . K. heeft~ 400 leden, verdeeld over
een gymnastiek- en volleybalvereniging .
Op de "Grote Drift" zijn 2 velden, ;waarvan één oud is en het andere nieuw.
De velden zijn gedraineerd, maar de afwatering - vooral op het nieuwe veld blijft slecht . Dit vormt een punt van bespreking tussen B . en W. en de
sportraad , die bestaat uit vertegenwoordigers van alle verenigingen. Het tekort aan velden zou opgelost kunnenworden door aanleg van een veld naast het
sportveld . Een extra korfbalveld zou eventueel achter het talud kunnen komen. Dit doorkruist echter wel de plannen voor de verlichting .
De sportverenigingen worden niet veel groter ; wel neemt het aantal jeugdleden toe .
In Nederland worden vele sporten als jeugdactiviteiten gezien en de situatie in Beilen vormt daarop geen uitzondering . Het aantal actieve sportbeoefenaren boven de dertig jaar is dan ook klein,
De toegenomen vrije tijd komt maar voor een klein gedeelte ten goede aan
sportbeoefening, Meer vrije uren en een groter inkomen hebben voor vele gezinnen ertoe geleid een auto aan te schaffen. Daarmede trekt men er vele
weekends op uit .
's Avonds maken de verenigingen gebruik van de zalen, behalve van die welke voor het nijverheidsonderwijs bestemd is . Naast de volleybalclub en gymnastiekclub komen 's winters daarbij de voetbal-, korfbal- en handbalverenigingen met diverse groepen .
Alle groepen hebben echter door gebrek aan ruimte niet de gelegenheid over
te schakelen van veldtraining naar zaaltraining . Ook klaagt men, dat de zaalruimte verkeerd verdeeld wordt. Het lokaal bij de technische school is 'savonds niet opengesteld voor de verenigingen.
Voor de gymnastiekzaal er stond, is door de verenigingen toestemming gevraagd aan het bestuur van de technische school deze zaal te mog-en gebruiken, maar op grond van te verwachten schade en de noodzaak van het inschakelen van extra personeel is dit afgewezen .
De werkgroep acht het wenselijk, dat de zaal - op normale voorwaarden - wel
opengesteld wordt voor de verenigingen, Gezien de moeilijkheid bij de -scholen om voldoende lesuren te geven en de aanvraag van de verenigingen om
meer gebruik te mogen maken van de zalen, zal in de toekomst een sporthal
vereist zijn . De voordelen van een sporthal - die de dubbele afmetingen van
een gymnastieklokaal heeft - zijn , dat ook de volleybalcompetities en het
microkorfbal hierin gespeeld kunnen worden .
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Alleen de sporthal - dus zonder verwarming, kleedruimte, e.d. - met een
vloeroppervlak van 45,5 meter bij 25 meter en met een hoogte in de nok
van 8 meter moet f 170,000,-- kosten. De accommodaties, als kleedruimten,
douches en verwarming, kosten f 60.000,-- extra, alles exclusief grondkosten. De vloeren zijn van beton en de dakbedekking is van plastic.
Iedere verandering in het plan brengt hogere kosten met zich mee, bijv. in
plaats van een beton- een asfaltvloer aanleggen, kost f 50.000,-- ä
f 60~000,-- meer,
Het derde uur gymles per week - wat er nu bij inschiet - zou in een dergelijke sporthal gegeven kunnen worden, want de verenigingen alleen kunnen
een dergelijk project niet financieren. Mogelijkheden tot ander soort sport
worden geschapen .
De zwemvereniging "De Spatters" heeft geen afdeling waterpolo meer.
Onlangs is er een pony- en rijvereniging opgericht. De pony's en paarden
zijn eigendom van particulieren . Een van de leden treedt all instructeur
op, Men is niet aangesloten bij de landelijke bond. De vereniging zoekt
momenteel naar een geschikt oefenterrein. De AlgemereCommissie verzoekt
het gemeentebestuur hierbij zoveel mogelijk te willen helpen.
In 1965 is er een judovereniging tot stand gekomen. Een grote zaalruimte
is voor deze sport niet nodig.
Een vereniging, die de laatste jaren tot bloei is gekomen, is de vereniging "Tropenpracht", Deze organisatie staat het houden en kweken van siervogels voor . "Tropenpracht" telt momenteel 72 leden. Een aantal jaren geleden heeft men ook getracht een dergelijke vereniging op te richten, maar
toen was het aantal leden (17) te gering .
De opkomst op de vergaderingen is heel goed. De plaatsing van hokken levert
geen moeilijkheden op. Bij aanvraag wordt een vergunning vlot door de gemeente gegeven, ' indien men zich aan enkele voorschriften houdt . Van deleden vande verenigi.ng wordt praktisch nooit een klacht gehoord. De vergunning
van gemeentewege tot plaatsing van konijnenhokken, mits weer aan enkele
voorwaarden voldaan wordt, levert ook geen problemen op . Indien men sierhoenders heeft, kan men zich aansluiten bij de konijnenverenigng. Er is
één beroepsfokker in Beilen.
In de twee werkgroepen: Gezondheidszorg en sport en Middenstand, Ambachten,
Bedrijven en Verkeer is het bestaan van een ijsvereniging en het ontbreken
van een ijsbaan in het dorp Beilen ter sprake geweest. Enige jaren geleden
is de ijsvereniging(+ 600 leden) te Beilen opgericht. H~t ontbreken van
een ijsbaan in Beilen-- voor de aanleg werd reeds een bedrag bijeengebracht wordt door velen als een gemis gevoeld, waarbij met name wordt gedacht aan de voor kleine kinderen bezwaarlijke afstand naar de baan "Sietsenveen" (2 km) en het ontbreken van een beplanting.
Als Beilenaar kan men wel lid van "Sietsenveen" worden, doch geen qestuurslid.

De werkgroep Gezondheidszorg en Sport heeft de indruk, dat B. en W. niet
positief staan tegenover de aanleg van een nieuwe ijsbaan ip Beilen zelf.
Het College schijnt meer te voelen voor een fusie met de ijsvereniging
Sietsenveen. Als voorwaarde voor de fusie stelt Sietsenveen echter, dat
de meerderheid van de bestuursleden ter plaatse woonachtig moet zijn.
Men a .a ht het belangrijk nogmaals een poging te doen om met re~le plannen
omtrent de bouw en aanleg bij B. en W. te kunnen komen en om de belangstelling van de bevolking gaande te houden. Een voorstel omtrent de plaats van
de ijsbaan is nabij het viaduct op een schuine strook land. Een plan om op
de geplande sintelbaan 's winters een ijsbaan te maken, stuitte af op te
hoge kosten .
De werkgroep Middenstand wijst erop, dat in de Sportraad de suggestie be ~
sproken is om een terreintje achter het gemeentehuis te omwallen, zodat
hier een kinderbaan kan worden gecreeerd. Wanneer bedoeld terrein wordt ge-
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asfalteerd, zou het in de zomer tevens dienst kunnen doen als rolschaatsen skelterbaan. Een oplossing in deze zin zou door de werkgroep worden toegejuicht.
In Holthe , wordt, in samenhang met de ruilverkaveling, door de Heide Mij.
een ijsbaan 1) aangelegd.
Er bestaan verschillende clubs, die op het grensvlak van georganiseerde
sport en vrijetijdsbesteding liggen, zoals kaartclubs, biljartclubs, een
damclub en een bridgeclub. Enkele van de2e activiteiten zijn aan plaatselijke
café's gebonden.
Wijster

De voetbalclub Wijster - waarvan het eerste speelt in de 4e klasse K. N.V . B.
heeft 4 senioren, lA en 3B junioren en 1 pupillenelftal, waarvan de eerste
5 aan de zondagcompetitie deelnemen en de overigen zaterdag spelen . Dit is
gebeurd om meer wedstrijden per week op de vèlden te spelen. De goede jongere voetballers verdwijnen dikwijls door verandering van werkkring. De indruk bestaat, dat de ploegen niet zo fel zijn - althans minder dan die uit
de veengebieden. De trainingen worden slecht bezocht. De jongeren worden
getraind door enkele senioren. De senioren zelf hebben momenteel geen trai-

ner

2).

De Handbalvereniging speelt met 4 teams . Ze is voortgekomen uit de gymnastiekvereniging en heeft thans een eigen bestuur. Spier is hiervoor, evenals voor voetbal, op Wijstet georienteerd.
In Wijster bestaat voorts een bloeiende IJsvereniging. Slechts enkelen zijn
lid van de Postduivenvereniging te Beilen.
Uit Drijber zijn enkelen aangesloten bij de Wandelclub in Tiendeveen. Wie
zich interesseert voor voetbal, gaatofraar Wijster of naar Tiendeveen (Achter-Drijber). Boerenzoons kunnen moeilijker aan de wedstrijden meedoen,
omdat ze dan dikwijls 's avonds niet meer kunnen melken. Bovendien gaat
het huiselijke leven op zondag verloren.
Tiendeveen

Het eerste elftal van de voetbalvereniging "Tiendeveen" speelt in de 2e
klasse D.V . B. De vereniging bestaat uit 3 senioren-, 1 junioren- en 1 pupillenelftal(len), waarvan de laatsten op zaterdag spelen. Het eerste elftal heeft wel in dele klasse D.V.B. gespeeld, maar door het weggaan van
enkele goede spelers is het naar de 2e klasse gedegradeerd.
Voorstanders van zaterdagvoetbal gaan naar Noordsche Schut(~ 10 spelers).
De pupillen blijven echter na invoering van zaterdagvoetbal bij de vereniging in Tiendeveen. De vereniging groeit. De onderlinge verhoudigg is goed
en hecht. OUd-Tiendeveners - indien de afstand dat toelaat - blijven in de
regel in Tiendeveen voetballen. 's Woendagsavonds wordt er door de pupillen en later op de avond door de senioren getraind. De opkomst is goed.
Een nadeel is, dat het voetbalterrein 2 km. buiten het centrum ligt (richting Haarweg - Nieuw-Balinge). Als gevolg hiervan is het aantal toescholl\\ers
bij een voetbalwedstrijd (gemiddeld 150) gering. Verwacht wordt, dat de
belangstelling en het aantal leden zullen stijgen, wanneer het veld meer
in de kom ligt.
Aanvankelijk was er een plan om een sportveld aan te leggen aan de Kerkweg, maar dit is door G.S. - voorlopig - tot na de grenswijziging afgekeurd.
w.t:lmen txx een sportterrein in Tiendeveen komen, dan zal -aldus de werkgroepde gemeente heeft een bijdrage verleend; ijsbaan is gereed .
2) Sedert enige tijd heeft de voetbalclub weer een trainer in dienst;
de trainingen worden nu goed bezocht.

1)
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het initiatief van de sportvereniging zelf uit moeten gaan . Ook een eventu~
ele korfbalvereniging - waarvoor grote belangstelling bestaat - zou opgericht kunnenworden . Momenteel staat het ontbreken van een goed veld de oprichting in de weg . Voor de school heeft men een klein veldje.
Eenzelfc:B beeld géeft oo gymnastiek- en wandelvereniging (aangesloten bij de Bond) .
Ook hier groeit de vereniging . 3 jaar geleden is de wandelvereniging opgericht . Uit de vereniging is de gymnastiekvereniging voortgekomen . Alle gezindten zijn hierbij betrokken . Wel heeft deze vereniging te kampen met
financiele moeilijkheden . Voor subsidie ko.mt ze - wegens de korte periode,
dat ze bestaat - pas volgend jaar in aanmerking , Men heeft gehoopt op een
s t imuleringssubsidie ~ omdat de doelstelling van deze vereniging breder is
dan alleen wandelen en gymnastiek . Men tracht nu door verlotingen en bazars de eindjes aan elkaar t e knopen . Eens per week komt er een leidster
uit Hoogeveen , die de diverse groepen traint .
Voorts is er een gymnastiekclubje voor gehuwde vrouwen .
De ijsvereniging is 4 jaar geleden opgericht . De bijdrage per lid per jaar
is f l , -- . Er is geen off i ciele ijsbaan. Moeilijk is het een stukje grond
te krijgen . Af en toe worden er toertochtjes en wedstrijden georganiseerd .
De volleybalvereniging is op init i atief van de jeugd zelf opgericht ; ze
telt ongeveer 14 leden .
Tafeltennis wordt veel gedaan in Tiendeveen ; in het dorpshuis zijn 2 tafels aanwezig . De bedoeling is te zijner t ijd tot oprichting van een vereniging te komen .
Enkele wielrenners (3 ) zijn bij de "Peddelaars" te Hoogeveen aangesloten .
Een groot voordeel is , dat de sportverenigingen door het verenigingsgebouw
ook 1 s winters kunnen trainen .
Volgens de werkgroep staan de ouders in het algemeen posi t ief tegenover de
sport . Vroeger stond men daar critischer tegenover en kwam het werk op de
eerste plaats . De offervaardigheid voor de sport en ook voor andere acties
(b . v . Eten voor India) is vergeleken met de nabuurdorpen goed . Bazars en
verlotingen lopen prima .
Hijken

In Hijken z1Jn 3 sportverenigingen $ namelijk de voetbalclub "Hijker.-Boys " i
die in de tweede klas D . V . B . speelt, een volleybalclub 1) met een ledenaantal van! 25 (waaronder 4 dames ) en een damesgymnastiekclub met! 15
leden, die geleid wordt door een onderwijzeres van de O . L . S . ter plaatse .
De gymnastiekvereniging, die startte met een ledenaantal van+ 200 is 2 à
3 jaar geleden opgeheven . De gymnastiekvereniging heeft leden-verloren bij
het vertrek van de leider . Een nieuwe te krijgen was te kostbaar i terwiJl
Hijken ook te afgelegen ligt om er gemakkelijk één te krijgen. Ook zijn er
leden verdwenen, omdat de gemeente materiaal beloofd had en dit niet tijdig leverde. Dit wekte wrevel op , omdat ijet in het centrum van Beilen wel
allemaal was . Enkelen hebben later particulier een brug gekocht . Eén van de
leden van de werkgroep stelde, dat het niet in de eerste plaats heeft gelegen aan bovengenoemde factoren , dat de gymnastiekverenigi ng is geliquideerd .
De voornaamste oorzaken waren de gezapigheid van de leden en omdat de ouders
de kinderen niet verplichtten . Eén keer in de zes weken kwam men wel eens
kijken, hoe het ging . Evenzo ging het bij de repetities voor de jaarlijkse opvoering van het toneelstuk .
Ook op de kleutergymnastiek kwamen de kinderen niet getrouw $ omdat de ou<ters hen niet verplichtten te gaan . Degenen , die om het gebrekkige materiaal weggebleven waren , kwamen achteraf niet terug, toen het er wel was .
Men wil wel geld voor de vereniging geven, maar een avond op de vergadering komeni laat men graag aan anderen over, aldus één lid van de werkgroep . Oprichten gaat wel , maar in stand houden is moeilijk in Hijken.
1) de volleybalclub heeft ook een j(;lugdafdeling (jongens en meisjes van

12 t / m 16 jaar) .
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Dit heeft de volksdansgroep ook ervaren.
Onderling was er geen scheiding, aldus de leden. Niet iedereen kan het
hier mee eens zijn.
Later is althans de verhouding Protestants Christelijken en "overigen"
wel beter geworden binnen de vereniging.
De gymnastiekzaal en de kleedgelegenheid zijn prima in orde. Na de opheffing van de vereniging hoort men veel mensen zeggen, dat het jammer
is.
De voetbalvereniging Hijker Boys heeft 3 seniorenelftallen en één adspirantenelftal. Vroeger was de vereniging veel groter; ook heeft Hijker
Boys in de eerste klas D. V. B. gespeeld. De daling van het ledenaantal
komt door andere belangstelling van de jongeren.
Een derde gedeeltevan'2bevolking kan principieel op zondag voetballen.
De aanhangers van het zaterdagmiddagvoetbal gaan naar Beilen . Dit zijn
-er maar weinig: ±. 5.
De jongens uit Brunsting, Eursing en van de Beilervaart komen in Hijken
voetballen. Zelfs bij verhuizing naar Beilen blijft men dit doen . Ook
goede leden trekken niet weg naar andere verenigingen. Het ugenoeglijke"
onder elkaar is daar de reden van. De voetballers ontzien zich niet voor
een wedstrijd. Men wil ook niet geleid worden. Bij een selectietraining
blijft men zo weg. Ook op atletiekgebied - indien men wel de capaciteit
heeft - doet men geen moeite om verder te komen.
De "duvel" zit er niet in, aldus één van de leden . De velden en de kleedgelegenheden zijn uitstekend in orde .
Evenals bij de gymnastiek vroeger heeft men nu bij voetballen te kampen
met gebrek aan trainers. Deze moeten van te ver komen en zijn bovendien
erg duur. De onkosten bestrijdt men door o.m. aardappelen te rooien bij
een boer en door bosjes te kappen . Ook beurt men totogelden . De groei
van de voetbalvereniging en de andere takken van sport wordt geremd door
verdeeldheid onder de bevolking in Hijken. Het Protestants Christelijke
volksdeel is op principiële gronden tegen de zondagssport.
Over het algemeen blijkt in deze kring minder belangstelling voor de
sport te bestaan. Het spelen in competitieverband is voor vele gezinnen
niet mogelijk, omdat de agrarische beroepsuitoefening een zesdaagse werkweek kent. De zondag wordt als rustdag gezien .
In Oranje gaat men of spelen in Smilde (zaterdagvoetbal) of in Hijken . Er
zijn geen bedrijfsclubs.
Bij volleyballen zijn hoofdzakelijk leden aangesloten, die op een of andere manier (school, militaire dienst) in aanraking zijn geweest met deze
sport. Velen interesseren zich er niet voor, mede omdat ze het niet kennen.
Hooghalen

In Hooghalen wordt veel aan sport gedaan. Naast het plaatselijke verenigingsleven is er de militaire sportschool, die uit alle delen van het land
militairen voor sportinstructeur opleidt . Ze vormen een aparte gemeenschap.
Er bestaat ter .plaatse een sportvereniging, namelijk de sportvereniging
"Halen", onderverdeeld in drie secties, namelijk voetbal, korfbal en gymnastiek. Men heeft _een sportveld in huur van de gemeente. Aanvankelijk
zou dit sportveld aangelegd worden door de sportvereniging zelf met hulp
van de Ned. Heide Mij . ; de gemeente zocltechter een terrein waar alle
plaatselijke lagere scholen op konden oefenen en heeft dan ook de exploitatie ter hand genomen. Op dit veld is een kleedgelegenheid aanwezig. Het
terrein wordt weinig gebruikt door de lagere scholen. Men gaat alleen op
sportdagen en in noodgevallen er naar toe. Normaal wordt gebruik gemaakt
van het "Witte Zand" en het terrein van de voormalige ijsbaan . Voordelen
van deze velden zijn, dat ze beschut en afgebakend zijn en veel kleiner
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van oppervlakte dan het sportveld. De onderwijzers kunnen al vroeg in het
voorjaar met de kinderen naar één van de velden gaan .
De voormalige ijsbaan 1) zal vermoedelijk gaan verdwijnen in verband met
het nieuwe zwembad . Wat dit zwembad betreft sprak men de hoop uit, dat een
gekwalificeerde badmeester zal worden aangesteld om lessen te geven aan de
kinderen .
De sportvereniging "Halen" maakt gebruik van de zaal bij de militaire
sportschool . De Openbare Lagere School heeft ook getracht daar onderwijs
te geven . Dit is niet te verwezenlijken, daar de sportschool met een leerlingenaantal van 80 à 100 het gebouw ten allen tijde voor instructie van
de militairen beschikbaar moet hebben. De lagere school heeft te veel uren nodig om een regeling te treffen .
Weinig kans heeft men op een eigen sportzaal(tje), omdat er geen concentratie van scholen is . Een combinatie moet minstens 17 klokuren per week
volmaken, wil men voor een gymnastieklokaal in aanmerking komen . Een zekere compensatie bestaat voor de jongeren ; ze kunnen lid worden van de
sportvereniging . Deze maakt eens per week een avond gebruik van de sportzaal . De leiding komt van één van de militairen . De herengroep van 17 jaar
en ouder is bij de gymnastiek verdwenen . De jongere groepen zijn te uiteenlopend wat leeftijd betreft, zowel bij de meisjes als bij de jongens,
zodat veel verschil in capaciteit optreedt, wat niet bevorderend werkt op
de prestaties. Splitsing van de groepen is niet mogelijk door te kleine
aantallen .
Geklaagd werd over balsturigheid van de jon~nsgroep bij de sportzaal . Na
wisseling in de leiding hoort men van baldadigheid thans niets meer .
De sportvereniging "Halen" telt + 160 leden, verdeeld over drie voetbalelftallen, 4 korfbaltwaalftallen-en de gymnastiek. Men moet eerst lid van
de sportvereniging zijn, voordat aan een onderdeel meegedaan kan worden .
Nu is de vereniging voor de veldgroepen georiënteerd op de zondagssport.
Ook de tegenstanders van de zondagssport moeten dus eerst bij de sportvereniging aangesloten zijn, voordat men aan gymnastiek kan doen. In de
praktijk betekent dit, dat de belanghebbenden uitgesloten zijn om aan
gymnastiek te doen . De vraag kwam naar voren of het niet mogelijk zou
zijn apart lid van de gymnastiekvereniging en niet van de sportvereniging te worden, zodat de contributie en donaties niet de zondagssport ten
goede komen. Dit zal dan ook voor de kinderen moeten gelden . Er is genoeg
belangstelling voor een gymnastiekclub aanwezig.
Voor oprichting van een voetbalclub, die zaterdag competitie speelt, is
het van belang, dat er een concentratie is van dergelijke verenigingen,
daar anders reiskosten en afstanden een probleem zijn, vooral voor de
jongeren.
De sportvereniging te Beilen heeft geen aantrekkingskracht op de leden
van de sportvereniging te Hooghalen . Men gaat er ook niet kijken bij
wedstrijden . Wel in Assen en zelfs bij G.V.A . V~'. in Groningen. Enkele
Hooghalers kopen seizoenkaarten. De belangstelling bij de competitiewedstrijden van de plaatselijke voetbalvereniging (tweede klasse D.V.B.)
is klein. Een bepaalde groep komt wekelijks kijken .
Aanvankelijk kon men lid .zijn van zowel de voetbal- als de korfbalvereniging . Deze speelden respectievelijk winter- en zomercompetitie, maar
toen de K. N. K. B. de zomercompetitie verving door een wintercompetitie,
heeft de voetbalclub leden verloren .
Nooit is de laatste jaren iemand wegens wangedrag bij de voetbalvereniging uit het veld gestuurd, zodat men kan aannemen, dat er sportief gespeeld wordt. De verhouding is gemoedelijk. Er wordt onder elkaar wat
getraind en men zegt soms op het laatste moment nog af voor een wedstrijd
zonder dat daarvoor gestraft wordt, hetgeen misschien niet altijd juist
1) er is een nieuwe ijsbaan aangelegd; de gemeente heeft een bijdrage
verleend .
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is ten aanzien van de anderen.
Aanvankelijk was het bestuur van de sportvereniging in handen van ouderen;
dit is geleidelijk overgenomen door jongere krachten. De organisatie loopt
goed. Een speciale jeugdcommissie organiseert 's winters enige avonden
voor de jongeren.
Samenwerking der sportorganisaties

Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport zijn de sportverenigingen
formeel niet anders dan door de sportraad met elkaa~ verbonden.
Het toenemend contact en aanvaarden van elkaar in de afgelopen jaren resulteerden in een goede onderlinge verhouding. Men is er toe gekomen de
pupillenelftallen tegen elkaar te laten spelen. Deze toenadering gaat niet
zover, dat men samen wil gaan tot "één algemene sportvereniging", wat toch
veel voordelen zou kunnen bieden, o.a. dat de gemeente met één organisatie
te doen zou krijgen, het contracteren voor vervoer van spelers, het aantrekken van beroepskrachten, de betere aanwending van gelden, minder bestuursmoeilijkheden. De commissie zou aan de besturen '\Bllde sportverenigingen willen adviseren om te praten over de mogelijkheid tot meer (federatief) samenwerken of althans meer coördinatie te betrachten op het gebied
van het contracteren van bussen, de uitgifte van één sportblad en het
aanstellen van één administrateur.
Daartegenover staat, dat men er rekening mee moet houden, dat deze verenigingen historisch gegroeid zijn en men ze niet zonder schade tot één algemene sportvereniging kan maken.
Ook wordt de mogelijkheid van een betaalde kracht, die secretariaatswerkzaamheden voor de gehele Beilense sportwereld zal kunnen verrichten, geopperd . De vraag wordt gesteld in hoeverre de verenigingen zonder subsidie een dergelijke kracht zouden moeten betalen.
De Algemene Commissie wijst erop, dat in enkele gevallen de sportverenigingen - vooral diegene, die geen gelden via de toto ontvangen - veel
moeite hebben financieel rond te komen.
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XII.ONDERWIJS
Volgens de werkgroep "sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" is
het dorp Beilen na de oorlog een streekcentrum voor het onderwijs geworden.
De volgende onderwijsinstellingen zijn in Beilen-centrum aanwezig~
2 Openbare kleuterscholen met beide 2 leerkrachten;
2 Christelijke kleuterscholen met 2 en 1
"
1 Hervormde lagere school
met
6
"
1 Gereformeerde lagere school met
5
"
2 Openbare lagere scholen met beide 7
"
(vaste)
Openbare U. L . O.
8
"
(vaste)
Christelijke U. L.O.
5
"
Christelijke huishoudschool
6 klassen;
L.T . S .
9
"
Openbare lagere landbouwschool
4
"
·;
Kinderen, die voortgezette opleidingen volgen, gaan hoofdzakelijk naar Beilen,behalve de leerlingen uit Laaghalerveen en Tiendeveen, die qua afstand
respectievelijk gunstiger liggen ten opzichte van Assen en Hoogeveen. De
zuidkant van Hooghalen is eveneens op Beilen georisnteerd . De enkele H.B.S.leerlingen gaan mar Assen, Hoogeveen of Meppel; de kweekschoolleerlingen
naar Assen of Meppel .
Toch ziet het er , niet zo gunstig uit als het op het eerste gezicht lijkt
en dan met name niet voor de lagere technische school . Kwamen aanvankelijk
bijna alle leerlingen uit Dwingeloo, Schattenberg en Westerbork naar Beilen, momenteel ziet de school er veel verdwijnen naar de Chr. L.T.S. en
te Smilde of Hoogeveen en de L.T.S . en te Meppel en Assen .
Het rayon, waaruit men de leerlingen . betrekt, wordt kleiner. De oorzaak
kan zeker niet zijn het achterblijven van de school, want men tracht zo
goed mogelijk bij de tijd te blijven . Een terugval van 3 naar 2 aanvangsklassen zou zeer nadelig voor het onderwijs zijn.
Een oplossing zou kunnen zijn ; bussen te laten lopen langs de buitendorpen, b.v. voor Dwingeloo, Eemster en Leggeloo. Gemeentebestuur en ook bevolking moeten zich bewust worden, dat een L . T . S. een belang is voor de
streek en als zodanig moet men er iets voor over hebben, wil de L.T.S.
geen gevaar lopen kleiner te worden . Van belang is dat het gemeentebestuur
dit zo snel mogelijk inziet, omdat het geweldig moeilijk is om een dergelijk gebied terug te winnen.
Eenzelfde probleem speelt zich af bij de landbouwhuishoudschool .
De Chr . lagere landbouwschool te Beilen en de landbouwscholen te Dwingeloo
en Westerbork zijn opgeheven. De twee laatste scholen zijn samengetrokken
tot één, welke gevestigd is in het gebouw van de voormalige christelijke
lagere landbouwschool. Het D.L.G . vergoedt de reiskosten van de leerlingen
van de voormalige scholen in Westerbork en Dwingeloo.
De reiskostenvergoedingen via de scholen zijn te laag en moeten herzien
worden. Ook de ,maatstaven, die gehanteerd worden om een studietoelage te
krijgen voor het technisch onderwijs, zijn niet aangepast aan de huidige
omstandigheden.
Een gedeeltevmce werkgroep is vóór het voortbestaan van scholen in kleine
plaatsen . Toch ziet men het b.v. niet als een probleem, dat kinderen uit
Oranje in Hijken naar school gaan. Voortgezet onderwijs moet men gaan centraliseren.
De werkgroep wijst erop, dat de bevolking van de kleine plaatsen veel nauwer bij het onderwijs betrokken is en school en onderwijzer veelal een centraal punt zijn . Voordeel van deze 2- of 3-mansscholen is, dat de kinderen
zelfstandiger kunnen wer.ken . Men kan dit bepaald merken, wanneer ze op een
middelbare school komen . Bij deze overgang spelen meer problemen mee, namelijk het leren, huiswerk maken en de verdeling van de aandacht van de kin-
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deren over zoveel vakken.
Wat de onderwijsvoorzieningen in de andere delen van de gemeente betreft
delen de diverse werkgroepen het volgende mede.
Wijster

In Wijster is een O.L.S. met 153 leerlingen en 5 leerkrachten . Volgens de
werkgroep daalde het aantal leerlingen in 2 jaar met 33. De katholieke
kinderen gaan naar de openbare school. Na de lagere school heeft men qua
plaats een voorkeur voor het lyceum te Hoogeveen boven de H.B . S. te Assen.
De busverbindingen zijn beter naar Hoogeveen en de afstand is kleiner. Bovendien is daar een brugklas.
Van de 34 leerlingen, die in 1965 van school gingen, zijn er 16 naar de
U.L.O., 3 naar de H,B . S . , 6 naar de huishoud- en industrieschool en 6 à 8
naar de technische school gegaan. Uit Wijster gaan enkele kinderen naar
de C.N.-school in Drijber en naar die in Pesse . Op de eerste school bestaan afspraken over de geloofsovertuigingvan de leerkrachten . Het hoofd
van de school en een leerkracht moeten Hervormd zijn, de andere leerkracht
Gereformeerd. De school bestaat+ 30 jaar. Het aantal leerlingen - momenteel een driemansschool - neemt iets af.
In Spier zijn kinderen, die in Beilen scholen voor lli.jzonder onderwijs volgen. In Drijber heeft men de indruk, dat de boerenkinderen naar de lagere
technische school gaan, indien ze geen boer willen worden. De kleuterschool
te Wijster heeft+ 40 leerlingen en 1 leidster. De kinderen gaan op de
fiets er naar toe; enkelen worden door de ouders gebracht. De afdeling
Volksonderwijs Wijster telde vroeger 30 à 40 leden; door een initiatief
van enkele bewoners is dit ledenaantal op+ 200 gekomen. Er worden echter
weinig activiteiten ontplooid.
De werkgroep acht het gewenst dat het hoofd '\ànce !rl10ol weer naast de
school woont, hetgeen nu niet het geval is.
Tiendeveen

Verheugend is het feit, dat in september 1966 het kleuteronderwijs in Tiendeveen is begonnen. Er is een noodschool in de speeltuin gebouwd. Van de
zijdevm.de ouders bestond grote medewerkiug om tot oprichting van deze openbare kleuterschool te komen. Ook van die ouders, die later hun kinderen
niet naar de openbare school sturen. Het was zo, dat enige kleuters uit
Tiendeveen opgehaald werden om naar Noordsche Schut te gaan. De rest was
verstoken van kleuteronderwijs. De vraag is hoe velen er in de toekomst
naar Tiendeveen zullen gaan, ofschoon de ouders op het bijzonder onderwijs te Noordsche Schut gericht zijn.
De leerlingen van Tiendeveen gaan naar diverse lagere scholen. Het merendeel naar de van oudsher O.L.S. ter plaatse; verder naar de C.N.S . te
Drijber, de O.L.S. te Nieuweroord, de O.L.S. te Stuifzand, de Hervormde
school te Bargje (Nieuweroord), de Gereformeerde school te Noordsche Schut
en de Hervormde school te Noord (gemeente Hoogeveen). Er wordt npg op gewezen, dat het zuidelijke deel van Tiendeveen georienteerd is op Noordsche Schut. Deze gerichtheid hangt mede samen met de geloofsovertuiging .
De O.L.S. ter plaatse heeft 3 leerkrachten. Vroeger was er ook een 7e en
Be leerjaar en in vele gevallen "zaten de kinderen hier hun tijd uit".
Wat het absenteïsme betreft: vroeger was het wel zo, dat de kinderen gewoon thuis bleven en de ouders dat wel goed vonden . Nu is daar geen sprake meer van; alleen bij slecht weer zijn er enkelen niet aanwezig. In dit
opzicht is geen verschil met andere dorpen te constateren.
De belangstelling voor het voortgezet onderwijs is sterk groeiende .
Was het vroeger zo, dat de kinderen moesten werken, nadat zij van de la-
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gere school kwamen (leren=niksen), nu, wanneer zij de capaciteiten daarvoor
hebben, gaan zij naar de U.L.O. In enkele gevallen kost het nog moeite om
ze door te laten leren en soms is deze moeite van de onderwijzers tever
geefs .
Een enkele gaat naar een H.B.S.
De tijd dat men alleen "man^was in Tiendeveen, wanneer men "tabak kon
pruimen, 6 plankies turven kon kruien en een stevige borrel kon verdragen
is voorgoed voorbij.
Hijken
Op 1 juni 1965 is men met het kleuteronderwijs op compromisbasis met een
leerlingenaantal van 38 à 39 in Hijken begonnen. Slechts enkele ouders voorstanders van openbaar onderwijs - binnen een straal van 3 km houden
de kinderen thuis.
Na de opening kunnen ook kinderen buiten Hijken, met namen van Oranje,
naar de kleuterschool gaan. De éénklassige kleuterschool mag echter slechts
40 kinderen omvatten. Wanneer de kleuterschool voor leerlingen buiten Hij
ken is opengesteld, moet de ouders de verzekering gegeven worden, dat de
kinderen deze school kunnen blijven bezoeken. Er mag niet gezegd worden wanneer er b.v. 40 leerlingen uit Hijken komen - "De buitenkinderen zijn
we niet meer nodig".
Er zijn nog + 12 à 13 kleuters in Oranje, die belang bij kleuteronderwijs
zullen hebben. Een tweede leidster voor het kleuteronderwijs is direct
niet mogelijk door gebrek aan ruimte. Voor de bouw van een nieuw lokaal
heeft men wel getracht de urgentie aan te tonen bij de Inspectrice van het
kleuteronderwijs.
De indruk bestaat, dat de ouders positieve ervaringen hebben met de kleu
ters op school. Men vindt wel, dat van thuis naar de kleuterschool een
grote overgang is,
Er staan in Hijken twee lagere scholen, n.1. de O.L.S. met 2 onderwijzers
en 42 leerlingen en de C.N.S. met 2 onderwijzers en + 57 leerlingen.
Tussen Hooghalen en Hijken staat een Gereformeerde school, ook met 2 on
derwijzers en 35 leerlingen en in Oranje een O.L.S. met 2 onderwijzers
en 27 leerlingen.
Enige jaren terug is de N.H. school omgezet in een C.N.S. met steun van
een groot aantal N.H.-ouders van schoolgaande kinderen en van vele Gere
formeerden. Een gedeelte van deze laatste groep gaat naar de Gereformeer
de school halfweg Hooghalen. Ook de Gereformeerde ouders uit Hooghalen
sturen hun kinderen naar die school. De school ligt binnen het rayon Hoog
halen.
De werkgroep Hooghalen merkt m.b.t. die school, die + 3 jaar geleden ge
heel verbouwd is, op, dat reeds jarenlang het gevaar dreigt, dat de mimimumgrens voor een tweemansschool overschreden wordt. De reeds vermelde
omzetting van Hervormde in een C.N.S. in Hijken heeft de gereformeerde
school leerlingen gekost.
In Hijken en Halfweg heeft men dus 3 scholen met 6 leerkrachten. Een be
tere samenwerking van alle groeperingen wordt in de werkgroep Hijken be-?
pleit. Een bezwaar van concentratie kan worden, dat de afstand, dagelijks
door de kinderen af te leggen, te groot wordt. Eensdeels vindt de werk«
groep, dat een kleine school voordelen biedt boven een zesklassige school,
b.v. grotere zelfstandigheid van de kinderen en meer individuele aandacht
(indien leerlingenaantal gering is), maar minder aandacht per klas, om
dat 1 onderwijzer meerdere klassen heeft'.
Een ander deel wijst op de grote kwetsbaarhddra.n de school, wanneer de on
derwijzer niet bekwaam genoeg is. Op meerklassige scholen heeft dit niet
zo'n grote invloed, omdat het kind bij iedere overgang van onderwijzer
verandert. Bovendien kan men bij grotere scholen meer accommodatie hebben,
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b.v. gymnastiekzaal 1).
Hooghalen

De werkgroep heeft nooit gehoord omtrent initiatieven van de rechtse groe
peringen een kleuterschool op te richten. De indruk bestaat, dat onder de
bevolking de gedachte leeft, dat de kleuterschool belangrijk is om de taak
van de moeder te verlichten. Achteraf wordt de kleuterschool echter door
verschillende ouders zeer gewaardeerd. De werkgroep meent, dat er - wat
de lagere school betreft - in eerste instantie geen verschil lijkt te be
staan tussen leerlingen, die wel en die niet naar de kleuterschool zijn
geweest.
De lagere schoolkring ligt niet geheel binnen de gemeentegrenzen. Hier
moeten Schattenberg (gemeente Westerbork) en Graswijk (gemeente Assen)
aan toegevoegd worden.
De O.L.S. te Hooghalen vertoont momenteel weinig verandering in leerlin
gental. Voorshands blijft het een driemansschool. In 1948 waren er + 70
leerlingen; de laatste jaren schommelt dat tussen de 90 á 100 . . Momenteel
zit er een groot aantal in de laagste klassen, hetgeen gunstig lijkt voor
de O.L.S.
De kinderen van de Vrijgemaakt Gereformeerde groepering gaan vrijwel alle
maal in Assen naar school; gedeeltelijk gaan zij per bus en gedeeltelijk
worden ze meegenomen in een auto.
Volgens éénvanoo J.ecten bestaat er nauwelijks verschil in de kwaliteit van
het onderwijs bij een driemans- of zesmansschool. Voordeel van kleine
scholen is, dat er een inniger band bestaat tussen de leerkrachten.
Kleine scholen vormen juist een buitengewoon hechte schoolgemeenschap,
terwijl de zittenblijvers beter opgevangen worden. Nadeel is, dat, wan
neer een onderwijskracht niet zo goed is, dit meer op een driemansschool
dan op een zesmansschool doorwerkt.
Er bestaat een nauw contact tussen de leidster van de kleuterschool en
de onderwijzeres van de lagere klassen van de O.L.S. De leidster geeft
haar bevindingen aan deze onderwijzeres door, zodat deze daarmee haar
voordeel kan doen.
In Laaghalerveen is een tweemansschool met de Bijbel (33 1.1.); enkele
leerlingen komen uit de gemeente Smilde.
In Hooghalen bestaan gelijke kansen voor jongens en meisjes om te gaan
studeren; de tijd dat een jongen daar een prioriteit in had, is in Hoog
halen voorbij. Na de lagere school gaat men naar Assen, naar Beilen of
naar Smilde (Chr. L.T.S.) om verder te leren. Men heeft overigens nau
welijks een voorkeur voor Assen of Beilen. Het komt voor, dat van de twee
kl.tlieren ·uit één gezin er één naar Beilen en één naar Assen naar school
gaat. Vroeger ging het zuidelijke deel naar Beilen en het noordelijke
naar Assen.
Ouderavonden
Tiendeveen

De O.L.S. houdt 2 ouderavonden en 3 contactavonden, welke niet best be
zocht worden. Op de contactavonden wordt gesproken over de rapporten.
De ouderavond bestaat uit een zakelijk en een feestelijk gedeelte. Vroe
ger is de schoolarts wel eens geweest om te praten.Het feestelijk gedeel
te wordt niet door de leerlingen verzorgd; meestal wordt er een cabare
tier gevraagd. Daarentegen wordt die avond, die door de leerlingen zelf
verzorgd wordt, uitstekend bezocht.
1) opgemerkt wordt, dat de twee scholen in Hijken gebruik maken van het
gymnastiekzaaltje.
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De school geeft één keer per maand een schoolkrant uit, die door gebrek
aan copie hoofdzakelijk door de onderwijskrachten wordt volgeschreven.
De indruk bestaat, dat deze schoolkrant goed gelezen wordt.
Wijster

De scholen kennen zakelijke en feestelijke ouderavonden. De ouderavonden
worden mede gebruikt om de ouders op de hoogte te stellen van ontwikkelingen op de school: voorlichting over de schoolartsendienst en dergelijke
wordt bijvoorbeeld gegeven. Zowel in Drijber als in Wijster is met veel
succes een forumavond gehouden.
De contactavonden, welke bestemd zijn voor het overleg over de prestaties
van de leerlingen, worden slechts door enkele gezinnen niet bezocht.
De leden van de oudercommissies blijven lang in functie; soms meer dan
15 jaar. De school geeft een schoolkrant uit, verzorgd door de leerlingen.
Voor de stencilmachine, waarop het blaadje wordt klaargemaakt, gaf de Vereniging voor Volksvermaken in Wijster een bijdrage.
Hooghalen

De O.L.S. houdt 2 spreekavonden en 1 feestelijke ouderavond; deze laatste
wordt door de leerlingen verzorgd. De ouderavonden van de C.L.S. te Laaghalerveen hebben veel belangstelling. De gereformeerde school geeft 3 keer
per jaar een kijkavond en één ouderavond, waar een onderwerp aangaande het
onderwijs wordt besproken.
Hijken

O.L.S. te Hijken
Vroeger waren er 2 ouderavonden, n.l. een zakelijke en een feestelijke,
waarvan de eerste slecht bezocht werd. Deze wordt nu niet meer gehouden.
Bovendien zijn er 3 contactavonden, waar alle ouders 10 minuten tijd hebben om met de onderwijzer te praten, Het grootste gedeelte van de ouders
is wel aanwezig. Dikwijls ook gaat·cte onderwijzer naar de ouders toe of
hij spreekt ze toevallig ergens. Op de feestavond worden door de kinderen
toneelstukjes opgevoerd.
O.L.S. te Oranje
De zakelijke ouderavond vindt men belangrijk om te bezoeken. Bij de feestelijke ouderavond zijn dikwijls meer mensen aanwezig dan er ouders zijn.
Van het ontslag van de onderwijzer - enkele jaren geleden - was de oudercommissie niet op de hoogte. Bovendien wordt geheel geen overleg gepleegd
over de aanstelling van een nieuwe onderwijzer. Dit gaat allemaal via het
gemeentebestuur en de inspecteur van het onderwijs. Men hoopt, dat in de
toekomst de oudercommissie ingelicht zal worden over het vertrek van een
Onderwijzer en geraadpleegd of om medewerking gevraagd zal worden omtrent
de aanstelling van een onderwijzer (b.v. de oudercommissie op een proefles
aanwezig}.
C.N,S. te Hijken
De vergaderingen worden zeer goed bezocht. 2 keer per jaar is er kijkavond.
Op de ouderavond worden er sprekers uitgenodigd, die voorlichting geven op
het gebied van de schoolartsendienst, de uitzending van kinderen e.d.
Het schoolbestuur, zoals bij een C.N.S. en Geref. school is veel nauwer
bij de gehele gang van zaken betrokken (b.v. onderhoud, aankoop van buitengewone leermiddelen) , dan de oudercommissies bij de openbare scholen.
Deze commissies zijn slechts bij de organisatie van de ouderavonden betrokken; voor de rest zijn ze er omdat het zo hoort.
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De Algemene Commissie wijst er nog op, dat van de ouderavonden van de scholen in het dorp Beilen hetzelfde als in het voorgaande geldt.
Aanpaiuiny vau

h,;,.~

on<.i .. ;'wij ..

Volgens de werkgroep "sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs"
hangt, of er al dan niet aanpassingsmoeilijkheden zijn,:. in de eerste plaats
van de leerling zelf af, b.v . of het een eenzelvige leerling is. B~langrijk daarnaast zijn de ouders en hun gehele houding t . a . v. de studie .
Niet alleen aanpassingsproblemen met de studie maar ook de andere aanpassingsproblemen hebben invloed op de prestaties. Het is geen uitzondering,
dat intelligente leerlingen toch hun diploma niet halen. Enkele leden wijzen erop, dat het een grote overgang is van het lager onderwijs naar het
voortgezet onderwijs. De kinderen moeten hun aandacht verdelen over diverse vakken en krijgen ineens een heel andere manier van lesgeven . De brugklasse, ingevoerd door de mamoetwet, zal in deze wellicht een verbetering
geven.
Ook moeten de kinderen zich aanpassen wanneer ze op de kleuterschool komen en van de kleuterschool naar de lagere school gaan. Wat dit eerste betreft heeft men nog wel eens meer last van de ouders dan van de kinderen.
Het hangt wel erg van de instelling van de onderwijzeres af, of ze oud of
jong is, hoe de kinderen opgevangen worden . Een jongere onderwijzeres heeft
ze in de regel liever van de kleuterschool . Aanpassingsmoeilijkheden hebben ze gehad, terwijl oudere onderwijzeressen deze kinderen juist te rumoerig vinden en ze moeten leren stil in de bank te zitten. Indien een
kind op de kleuterschool wil lezen of rekenen, wordt dit niet gestimuleerd,
maar zeker ook niet tegengehouden.
Volgens de werkgroep Hooghalen geeft de overgang van de ene naar de andere
school geen noemenswaardige problemen.
Volgens de werkgroep Hijken passen de leerlingen, die in Assen naar school
gaan, zich over het algemeen goed aan, vooral wat het onderwijssysteem betreft. Een enkeling heeft moeite met de onbekende leefgemeenschap en de
andere taal. De aard van het kind blijkt een doorslaggevende rol te spelen. Omdat de kinderen tegenwoordig meer reizen, staan ze voor vele situaties, die anders zijn dan in het eigen dorp, niet meer vreemd . Op de iagere scholen went men de kinderen, die naar de U.L.O. of H. B.S. gaan, aan
het huiswerk vanaf de 5e klas (op de C.N.S.) en vanaf de Ge klas (op de
O.L.S.~Aan de Chr. H.B.S . te Assen is een proefklas, waarbij het toelatingsexamen vervallen kan . De kinderen die daar naar toegaan kunnen wennen aan de omgeving en de andere manier van lesgeven. Van de kinderen,
die naar Beilen gaan, kan men van aanpassingsmoelijkheden nauwelijks spreken.
Schriftelijk onderwijs en cursussen

Volgens de werkgroep Tiendeveen wordt weinig gemerkt, dat mensen hiervan
gebruik maken. 5 jaar geleden is er een verkeerscursus geweest; enkele
jaren geleden heeft men nogmaals getracht een cursus te organiseren.
Dit is echter door te geringe belangstelling niet gelukt.
De naai- en :kookcursus (4 jaar geleden) is heel goed bezocht. Het aantal
deelneemsters was aanvankelijk te groot.
Wat cursussen betreft is het uitermate jammer dat Tiendeveen buiten de
streekverbetering valt. Van het grootste belang acht men het, dat er cursussen voor jongelui komen om algemene ontwikkeling op te doen en kadercursussen voor het verenigingsleven, omdat het plaatselijke verenigingsleven op enkele mensen drijft. De belangstelling voor bestuursbaantjes
blijkt bij de jeugd gering te zijn.
Volgens de werkgroep Hooghalen wordt schriftelijk onderwijs slechts door
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enkelen gevolgd, mede omdat men in de gelegenheid is in Assen cursussen te
volgen. Belangstelling bestaat vooral voor talen en steno . Voor een middenstandscursus gaat men naar Beilen . In Smilde worden trekkercursussen
gegeven in de technische school; ook hier maken enkelen uit Hooghalen gebruik van , evenals van een tuiniercursus te Westerbork . Voor cursussen
voor doktersassistente of analyste gaat men naar Groningen .
Tot! 10 jaar geleden organiseerde de Vereniging voor Volksonderwijs, afdelipg Hooghalen cursussen .
Volgens de werkgroep "Sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs" worden er momenteel in de gemeente Beilen in samenhang met de ruilverkaveling
vele cursussen gegeven . Opvallend is , dat de Huishoudelijke Voorlichting
ten plattelande veel vaker cursussen in de bijdorpen dan in Beilen dorp
geeft .
Een en ander hangt samen met het feit , dat er een huishoudschool staat in
Beilen en deze ook cursussen geeft , zoals b . v . in naaien, koken , bloemschikken en handenarbeid .
De vrouwenorganisaties en plattelandsjongeren organiseren ook zo af en
toe cursussen . De DOMO-BEDUM stelt haar werknemers in staat vakdiploma's
te halen .
Aan de cursus Vorming Bedrijfsjeugd nemen wel enigen(+ 6) uit Beilen deel .
Veelal jongeren, die vanuit de bedrijven waar ze werken, de mogelijkheid
krijgen om daar aan mee te doen . Vroeger is er een cursus Vorming Bedrijfsjeugd in Beilen geweest . De werkgroep vindt, dat er weinig propaganda voor
gemaakt wordt .
De mogelijkheid bestaat voor het personeel van Beileroord naar een Volkshogeschool te gaan . Daar wordt weinig gebruik van gemaakt en het wordt ook
niet gestimuleerd . Achteraf komt men meestal wel enthousiast terug . Dit
geldt ook voor de leerlingen van de U . L.O . 's ; deze kunnen in de 4e klasse
- tegen onkostenvergoeding - naar het jeugdfestival , een regionale aangelegenheid .
De indruk bestaat, dat er in Beilen wel een behoefte aan cursussen is; het
gebrek aan zaalruimte echter speelt hierbij een rol . Schoolgebouwen mogen
er niet voor worden gebruikt in verband met mogelijke vernielingen, schoolschoonmakers, die laat op de avond weer op pad moeten, het roken, enz . Aan
het laatste kan natuurlijk door middel van regels paal en perk worden gesteld.
De Asser muziekschool geeft in Beilen lessen .
Wat het schri·ftelijk onderwijs betreft heeft men eigenlijk geen beeld of
daar veel gebruik van wordt gemaakt .
Na de ambachtsschool hebben enkele leerlingen zich verder ontwikkeld via
een ~chriftelijke cursus . Bij de meisjes merkt men daar heel weinig van .
Naar de "Engelse les van Walter en Conny" werd veel gekeken en geluisterd ,
wat men kan merken op de lagere school en huishoudschool . De cursussen op
grammofoonplaten worden in Beilen nauwelijks gesignaleerd, al vermoedt de
werkgroep wel dat de reclame het aantal cursisten doet toenemen .
School~ en beroepskeuze

In de werkgroep Sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs is de schoolen beroepskeuze uitvoerig ter sprake gekomen .
De vraag rijst in hoeverre de ouders de kinderen voorlichten over de beroepen. Vaak wordt een heel andere baan gekozen en ook spelen thans de functies in het bedrijfsleven zich af in niet toegankelijke ruimten, die dat
vroeger meer waren . Een voorbeeld hiervan is de smid .
Na de lagere school moet allereerst een schoolkeuze worden gemaakt, die in
sommige gevallen al een beroepskeuze inhoudt . Er wordt naar voren gebracht,
dat kinderen van 12 à 13 jaar moeilijk kunnen kiezen en vaak krijgen ze
onvoldoende steun van de ouders om een juiste keuze te doen . Vaak wordt tegen de adviezen van de onderwijzers in gehandeld . De leerkrachten op de la-
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gere school (ook op ulo en nijverheidsscholen) hebben steun bij hun adviezen, zoals de test van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Deze test geschiedt
vrijwillig. Slechts enkele ouders vinden het niet nodig hun kinderen te
laten testen "omdat ze toch al weten wat het kind gaat doen". 75 à 80_ %
wordt. volgens enkele leden getest.
De adviezen van de onderwijzers worden voor de kinderen, afkomstig van het
platteland, beter opgevolgd dan voor die van het centrumdorp Beilen.
Volgens de werkgroep Tiendeveen wordt het advies van de onderwijzer betreffende de schoolkeuze-van de kinderen na de lagere school zonder meer aanvaard, De onderwijzer geeft z'n advies dikwijls gesteund door een test. De
ervaring heeft geleerd, dat deze test niet altijd juist is, maar toch in
verreweg de meeste gevallen wel een goede richting geeft. Contact tussen
hoofdonderwijzer en leerkracht van de voortgezette opleidingsschool, waar
kinderen uit Tiendeveen schoolgaan, blijft bestaan, maar vaak niet langer
dan na het le of 2e rapport. Ook komen de kinderen dikwijls met hun rapporten bij het hoofd van de school . Er zijn gevallen bekend, dat de leerlingen teruggaan van Hoogeveen naar de lagere school te Tiendeveen, hetgeen
noch voor de onderwijzer noch voor het kind zë-lf prettig is.
Volgens de werkgroep Hooghalen wordt, alvorens een leerling van de lagere
school een keus maakt, dit in vele gevallen besproken door ouders en hoofd.
Gunstig is hierbij, dat nadat het kind de school verlaat en elders verder
leert, in vele geval_len aanvankelijk contact blijft bestaan tussen de onderwijzers van de 2 scholen .
Volgens de werkgroep Hijken wordt van de mogelijkheden de kinderen te laten testen weinig gebruik gemaakt. Men heeft weinig vertrouwen in de resultaten.
Volgens de werkgroep Sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs worden een l.t.s. en een huishoudschool vaak te min gevonden; van enkele gevallen is bekend, dat zij naar Groningen gaan om daar hetzelfde onderwijs
te genieten.
Indien een leerling, die volgens het advies van het hoofd der school geschikt is voor u.l . o. of h.b.s. naar een technische school gaat, omdat de
leerling het wil, mag men dat volgens een deel van de werkgroep niet als
een misstap beschouwen. Wanneer een dergeli3k kind capaciteiten heeft,
komen deze ook wel op de l.t.s. en u . t.s. naar voren.
Nadeel is, dat de l.t . s.-er in de eerste plaats gericht is op het verwerven van technische vaardigheid, om na be~indiging van de leerjaren die toe
te passen in de praktijk. Een voordeel is, dat men gedegen praktische kennis krijgt, die later moeilijk te verwerven zal zijn.
Voor sommige beroepen is deze praktische kennis volgens een deel van de
werkgroep noodzakelijk. Een ander deel van de werkgroep betreurt het, dat
een goede leerling van de lagere school naar de l.t.s . gaat. Immers het
kind verkleint - vaak zonder dat het beseft wordt - de mogelijkheden.
Bij het huishoudonderwijs doet zich ongeveer hetzelfde probleem voor.
Ook daar kan men na voortgezette opleidingen onder meer onderwijzeres
worden.
Nog maar al te vaak komt het voor, dat een leerling op de u. l,:;.o. (soms
al in de 3e klasse) en in mindere mate op de huishoudschool hun leerplichtige tijd volmaken om daarna direkt te gaan verdienen. Men heeft de indruk, dat de ouders en ook de vriendjes en vriendinnetjes (die wel verdienen) tot een dergelijk besluit meewerken.
Op de openbare u.l.o. verlaat naar schatting 10% direct na de leerplichtige leeftijd de school.
Het contact tussen onderwijzer en ouders moet in deze gevallen beter zijn,
maar sommige ouders, aldus iemand uit de werkgroep, zijn weinig toegankelijk voor andere ideeën.
Wat de beroepenvoorlichting op u.l.o.-scholen betreft, krijgt men af en
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toe een voorlichting over het leger, Deze mag in schooltijd voorlichten.
Op de openbare u.l . o. heeft men eenmaal vertegenwoordigers van diverse be-

roepen - afkomstig uit Beilen - gevraagd om de leerlingen iets te vertellen.
Dit is bijzonder in de smaak gevallen . Men hoopt, dat dit herhaald kan worden .
Op de lagere en u . l.o.-scholen heeft men eenmaal van het Gewestelijk Arbeidsbureau beroepenvoorlichting gehad , De kinderen moesten in een beperkte tijd een grote hoeveelheid uitgebeelde beroepen in zich opnemen , Men
hecht aan deze voorlichting geen waarde , tenzij men al een bepaalde richting gekozen heeft . Beter acht de groep het om op enkele beroepen dieper
in te gaan en ze met behulp van een deskundige beter te bekijken.
's Avonds hadden de ouders gelegenheid deze tentoonstelling te bekijken .
De belangstelling was klein ; misschien was dit te wijten aan het feit, dat
vele ouders al een beslissing genomen hadden over hun kinderen of dat pas
op het laatste moment doen . Achteraf heeft men, naar gezegd werd, een nabespreking gehad met de kinderen . Wellicht heeft men ook te hoge verwachting ten aanzien van de voorlichting; misschien moet men al tevreden zijn
als bij enkelen belangstelling gewekt is .
De werkgroepen Tiendeveen en Hooghalen constateren, dat de kinderen voor
de beroepenvoorlichting naar Beilen zijn geweest . Weinig ouders hebben er
gebruik van gemaakt om er ook heen te gaan.
Volgens de werkgroep Tiendeveen werd bij voldoende belangstelling vervoer
aangeboden , doch de deelneming was gering . De invloed van: de tentoonstelling
in Tiendeveen is dus gering geweest. Indien de tentoonstelling in het verenigingsgebouw gehouden zal worden , gelooft de werkgroep , dat de belangstelling veel groter zal zijn .
De werkgroep Soci~a l -cultureel Verenigingsleven en onderwijs hoopt, dat
in de toekomst door de invoering van de mammoetwet de school- en beroepskeuze beter zal gaan en dat een verkeerde keuze gemakkelijker hersteld kan
worden . De kinderen kunnen 1 jaar later hun keus bepalen, daar ze allen
na het basisonderwijs een brugklas zullen doorlopen .
Jammer vind t men het , dat aan verschillende soorten brugklassen voorrechten zijn verleend, b . v . om latijn te geven, hetgeen de mogelijkheid tot omzwaaien toch enigszins bemoeilijkt. Men moet er ook terdege rekening mee
houden, dat het probleem van de beroepskeuze slechts één jaar verschoven
wordt .
Een belangrijk voordeel van deze brugklasse is , dat de kinderen beter opgevangen worden wat betreft het huiswerk maken . Op de l . t . s . heeft men dikwijls excursies, zodat de leerlingen op direkte wijze met hun eventuele
toekomstige beroepen in aanraking komen. Op de h~ishoudschool wordt één
les per week besteed om over verschillende beroepen te praten . Af en toe
nodigt men iemand uit om iets over de praktische kant van haar beroep te
vertellen .
Als nadeel van de beroepenvoorlichting wordt genoemd, dat men alleen de
positieve kanten noemt.
Van de Stichting Onderwijstentoonstellingen worden via de gemeente onderwijstentoonstellingen gehouden voor lagere en u . l.o.-scholen . Een deel van
de werkgroep betreurt het, dat de onderwijzers geen stem hebben in de keuze van de diverse beroepen. Lang niet alle voorlichtingen waren in de smaak
gevallen.
Instellingen ten behoeve van het onderwijs

Hoewel het aantal kinderen met leer- en opvoedingsproblemen volgens de
werkgroep Sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs niet groot is,
wordt door ouders, onderwijzers of schoolartsen bij ernstige leer- of gedragsmoeilijkheden het Medisch Opvoedkundig Bureau ingeschakeld. Aan dit
bureau zijn verbonden een kinderarts, een psychiater, een psycholoog en
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en een psychiatrisch sociaal werkster . Na bespreking in teamverband wordt
een behandeling opgesteld . Vaak worden kinderen verwezen naar specialistische hulp . Voor het verlenen van hulp door het M. O . B . wordt een bijdrage
gevraagd van de ouders op basis van het inkomen.
De financiering van het M.O.B. geschiedt voor het overgrote deel door subsidies van de overheid . Omdat het werk van het M. O . B . in de medische sfeer
ligt, worden weinig informaties aan b . v . onderwijzers doorgegeven . Door
onderwijskrachten wordt in dit verband het medische beroepsgeheim als een
barrière voor hulp aan sommige kinderen gezien .
Meer gebruik wordt gemaakt van de Schoolpsychologische Dienst, welk instituut een onderdeel vormt van de Schoolartsendienst. Naast een schoolpsycholoog is aan deze dienst een schoolpedagoog verbonden, die de onderwijskrachten bijStaatbepm.lde leermoeilijkheden van kinderen op te heffen. Het kan
wel zijn, dat een andere school wordt aanbevolen . Een klacht ten aanzien
van beide instituten is het langzame werken . In verhouding tot de aanvragen is het aantal krachten, dat hulp kan geven, te klein.
Als :ideaal woelt eEn begeleiding èn op medisch èn op psychologisch terrein van
het schoolgaande kind gezien . Dit is thans niet realiseerbaar. De huidige
opleiding voor onderwijzer is er mede op gericht om psychologische afwijkingen te o~derkennen .
Niet iedere
afwijking behoeft een behandeling, zodat altijd veel zal overblijven aan
het inzicht van de onderwijzer . Een nadeel is dat de klassen te groot zijn.
De begrippen M. O. B. en S . P . D. zijn nauwelijks bekend bij de ouders . Men
kan al moeilijk aanvaarden, dat een kind "debiel II of ••imbeciel" is, maar
het begrip "moeilijk opvoedbaar" en het daarmee gepaard gaande advies
naar een school voor moeilijk opvoedbare kinderen wil er bij de ouders
niet in . Meer voorlichting voor de ouders acht men gewenst. Een voorstel
was de ouderavond daarvoor te gebruiken. De afstand naar de L.O.M.-school
(Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden) te Emmen en de V.G . L . O . te Hoogeveen is,
ingeval ze geplaatst kunnen worden, ook een bezwaar . Gezien het kleine
aantal van deze L.O.M . -scholen is het moeilijk om er op te komen . De kinderen moeten eerst nog aan een speciale test onderworpen worden. Vaak laten
de ouders de kinderen liever "doorgaan" op de plaatselijke scholen.
Volgens de werkgroep Hooghalen is een didacticus op de scholen zeer moeilijk te krijgen, daar er veel vraag naar is en de bezetting in Assen te
gering is. In tegenspraak hiermee merkt de werkgroep Tiendeveen op, dat
de didacticus vrij geregeld op school komt. Indien hij door de hoofdonderwijzer gebeld wordt , is hij vrij spoedig aanwezig.
Eén van de leden van de werkgroep Hooghalen vraagt of subsidi~ring door
het rijk van deze diensten wel goed is . Neemt dit de verantwoordelijkheid
niet bij de ouders weg? De werkgroep wijst er op, dat de ouders de verantwoordelijkheid door de toegenomen specialisatie niet kunnen dragen. Hoe
kan bijvoorbeeld een ouder constateren ·of een kind al of niet last heeft
van bijvoorbeeld een oogafwijking. Bovendien moet een ouder toestemming
geven om een kind door de schoolarts te laten onderzoeken en is normaal
ook altijd bij het onderzoek aanwezig. Deze schoolarts verwijst dan dikwijls naar de huisarts. Toch vindt één van de leden, dat het wenselijk
is dat iedere ouder een blad leest van de schoolrichting waartoe men behoort, omdat deze bladen een voorl±chtènde en opvoedepde taak hebben .
Constateert men enerzijds, dat er door jonge kinderen heel veel gesnoept
wordt, anderzijds neemt men op de kleuterschool (op verzoek van de inspectrice) en de openbare school voor de pauzes boterhammen of fruit mee. Door
de schooltandarts werd geconstateerd, dat de gebitten van de kinderen,
vergeleken met andere scholen, goed waren. Volgens de werkgroep Tiendeveen onderzoekt de schoöltamverzorging de kinderen uit de eerste drie klassen van de lagere school.
De gebitten zijn vrij normaal,Oudere jeugd ziet men dikwijls al met kunst-
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gebitten lopen. Wellicht een overblijfsel van de slechte voeding uit de
oorlogsjaren, aldus één van de leden.
Echter niet altijd wordt door de schoolkinderen de tandenborstel gebruikt.
Opvallend is» dat de kinderen bij de tandarts in Hoogeveen zo dikwijls
onverrichter zake teruggestuurd worden. Oorzaak is, dat de tandartsen over
bezet zijn.
Naast de bovengenoemde schooltandtechnische dienst komen de schoolarts, logopaediste (spraaklerares) en schoolpsycholoog of -pedagoog. De schoolarts
haalt er een enkele uit voor de vakantiekolonie. 3 à 4 kinderen krijgen
les van de logopaediste.
Het geven van spraakles levert van de zijde van de ouders geen problemen
op.
Het is opvallend, dat in Tiendeveen zö veel kinderen voor organische
afwijkingen in een ziekenhuis opgenomen worden, althans meer dan in an
dere dorpen. De oorzaak daarvan is onbekend. Volgens een van de leden
is de voedingstoestand wel in orde.
Volgens de werkgroep Wijster wordt veel van de spraaklerares gebruik ge
maakt. Het zelfde geldt voor de schooltandarts. De gebitten van de kinder
ren zijn in Wijster tamelijk' slecht.
Enkele kinderen van de o.l.s. te Tieiadeveen zijn niet geschikt voor die
school. Er zijn in Hoogeveen twee b.l.o. scholen, doch door de slechte
busverbindingen wordt hier geen gebruik van gemaakt.
In Wijster komen weinig leerlingen voor het b.l.o. in aanmerking.
Op voedingsvraagstukken
De werkgroep "Sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs" meent, dat
hier de afstand tussen ouderen en kinderen niet zo groot is als in andere
plaatsen. Het is heel gewoon, dat jonge kinderen ouderen bij de voornaam
noemen. Men ziet dit ook in andere dorpen. Het mag ook zeker niet als een
oneerbiedigheid jegens de ouderen gezien worden, maar meer als een oud
Drents gebruik, stammende uit de tijd dat de bevolking elkaar kende. Door
de toenemende migratie en het steeds meer doordringen van het algemeen be
schaafd Nederlands, zäl deze gewoonte steeds meer verdwijnen.
Grote problemen doen zich bij de Beilense jeugd niet voor, Een aantal ver
schijnselen, welke zich in geheel Nederland voordoen, zijn ook in Beilen te
constateren:
a. het vaderlijk gezag is verdwenen, mede veroorzaakt doordat de vader in
de regel buitenshuis werkt. Om groot te worden - aldus een van de le
den - moet men toch ergens tegenaan botsen en dat doet de jeugd dan
maar op straat. De vrouw heeft binnen het gezin een steeds groter wor
dende verantwoordelijkheid te dragen.
b. de grote bedragen aan zakgeld. Evenals elders wordt door de Beilense
jeugd zeer veel gesnoept. De onderwijzers trachten een zekere controle
uit te oefenen, maar de zaak ligt hier;^ naar de mening van de werkgroep,
primair bij de ouders. Niet alleen het snoepen is een euvel, het ach
terlaten van afval is evenzeer een plaag.
In vergelijking met andere dorpen is dit erg in Beilen. Vooral na een
schoolconcert (in het Wilhelminagebouw meer dan in de Geref. kerk) laten
ze een geweldige afval van papier achter, ook al zijn de kinderen door de
onderwijzer er op gewezen dit niet te doen.
De medewerking van de ouders deze toestand te verbeteren is gering. Leggen
de onderwijzers een straf op, dan klagen de ouders hierover wel eens. Als
gelegenheid ouders en kinderen meer op orde en netheid te wijzen, ziet men
de ouderavonden. Enkele leden van de werkgroep bespeuren een achteruitgang
van spel op de schoolpleinen. Er wordt meer gelummeld. De werkgroep acht
de huidige schoolpleinen te klein. Ook zouden er meer speelterreinen ge
creëerd moeten worden.
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De werkgroep "Gezondheidszorg en sport" wijst er op, dat Beilen geen afde
ling van de N.V.S.H. heeft. Enkelen gaan naar Assen of Emmen. De indruk
bestaat, dat er wel behoefte aan voorlichting is. Het blad "Gezond gezin"
wordt hier en daar wel gelezen, terwijl het tijdschrift "Het gezin" niet
bekend is.
Speciale organisaties voor voorlichting omtrent het gezin bestaan niet;
de plattelandsvrouwen nodigsiaf en toe wel eens een spreekster uit.
Noch op de lagere scholen, noch op de middelbare scholen wordt er sexuele
voorlichting gegeven. Wel wordt er op het biologieuur iets verteld, maar
het is de vraag of het daar thuishoort.
De werkgroep is het er over eens, dat de voorlichting aangepast moet wor
den aan de leeftijd van het kind en dat het de "voorlichting" op straat
voor moet zijn. Ook in Beilen zien vele ouders de noodzaak van voorlich
ting op sexueel gebied niet in of zijn beschroomd. Op dit gebied komen
ook geen vragen op de ouderavond aan de onderwijzers. Wel gelooft men,
dat het "taboe" afneemt.
Door de werkgroep "Sociaal-cultureel verenigingsleven en onderwijs" zijn
tenslotte de volgende problemen onder de loupe genomen.
Invloed mammoetwet op het schoolsysteem te Beilen
Na invoering van de mammoetwet zal er aanvankelijk niet veel meer veran
deren dan een naamsverandering. Wel bestaat de vrees, dat de kinderen na
6 jaar basisonderwijs eerder de brugklassen van de m.a.v.o. dan die van
de technische- en huishoudscholen zullen volgen, mede omdat de m.a.v.o.
een driejarige cursus krijgt. Dit zou een ontvolking van de l.t.s. en de
huishoudschool betekenen. Ook is men bang, dat het overstappen van het
ene type onderwijs naar het andere, direct na de brugklasse niet zo een
voudig is, omdat daar toch wel ander onderwijs gegeven wordt. Echter dit
is nog een kwestie van afwachten.
Voorhands gelooft men nog niet, dat er een scholengemeenschap en daarmede
h.a.v.o.-onderwijs zal ontstaan. De zuigkracht van Assen en Hoogeveen is
te groot en bovendien brengt deze bundeling van scholen grote kosten met
zich mee. Wanneer ook leerlingen uit Westerbork naar Beilen zullen wor
den gestuurd en bovendien bijzonder en openbaar onderwijs in één gebouwen
complex worden ondergebracht, dan ziet men zeker een mogelijkheid voor
een h.a.v.o. te Beilen.
De mammoetwet heeft het aantal examenvakken beperkt. Voor de toekomstige
2"m.a.v.o.1s" ziet men geen enkel gevaar dat ze zullen verwijnen; in te
genstelling dus tot het lager technisch onderwijs.

Leemten in ontwikkelings- en vormingsmogelijkheden voor de jeugd bij het onderwijs
Voor jongens, die geen belangstelling hebben voor een l.t.s. en niet in
telligent genoeg zijn om een u.1.ö.-dilpoma te halen, is er geen mogelijk
heid tot verdere studie in Beilen. Ook voor de meisjes geldt dit, wanneer
ze niet naar een huishoudschool willen. Dit acht men een leemte in de vor
mingsmogelijkheid \ande jeugd. Later ziet men ze terug op avondcursussen
(b.v. middenstandscursus) om aan te vullen wat ze niet hebben kunnen leren
Momenteel zitten deze leerlingen op de u.l.o.'s hun leerplichtige tijd uit
De eisen van het middenstandsdiploma zijn de laatste jaren zo verzwaard,
dat deze opleiding vaak afschrikt en bovendien zijn voor de bedoelde cate
gorie de eisen té hoog om een dilpoma te halen. Een hoog percentage van de
ze jongelui komt geheel niet uit de middenstand, zoals de naam van de cur
sus zou doen vermoeden. Deze jongelui willen er iets bijleren, omdat ze b.
zo weinig taalkennis hebben. De categorie zou eigenlijk direct na de lager
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school opgevangen moeten worden, zodat ze niet hun leerplichtige tijd uit
zitten op een u.l.o. of soms op een technische- en huishoudschool.
Een v.g.l.o. zou voor een gedeelte een oplossing kunnen zijn. De verwach
ting is, dat straks na invoering van de 3-jarige m.a .v.o. een klein ge
deelte van deze leerlingen opgevangen kan worden. Momenteel is het zo, dat
noch de u.l.o. noch die leerlingen zelf ermee gediend zijn. Veelal geven
de ouders de kinderen niet de nodige steun om door te zetten, hoewel de
kinderen soms wel de intelligentie bezitten. Een andere oorzaak kan zijn
het gebrek aan studieruimte.
Vijfdaagse schoolweek
Een gedeelte van de lagere scholen heeft de vijfdaagse schoolweek inge
voerd, een ander gedeelte heeft een combinatie tussen 5- en 5§-daagse
schoolweek gekozen: 's zomers de 5-daagse en 's winters de 5^-daagse
schoolweek 1). Beide u.l.o.'s hebben een 5§-daagse schoolweek met een
vrije dinsdag- en donderdagmiddag. De overige scholen voor voortgezet
onderwijs hebben een 5-daagse schoolweek.
De lessen werden eerst in 5§ dag gegeven en na invoering van de 5-daag
se schoolweek in 5 dagen. Hieruit volgt, dat er per dag langere school
tijden zijn, als tenminste de woensdagmiddag vrij blijft. Dit kan bete
kenen, dat men vroeger begint, een kortere middagpauze heeft, langer door
gaat of een combinatie van deze drie mogelijkheden heeft. Het vroeger be
ginnen is vooral voor de jongere kinderen een bezwaar; 's winters moeten
de kinderen uit de buitendorpen in het donker al naar school. Ook kleeft
aan verkorting van de middagpauze een bezwaar voor de buitenkinderen uit
de directe omgeving: ze kunnen namelijk tussen de middag niet naar huis.
Voordeel is, dat ze 's avonds in de winter wel tijdig thuis zijn. Nadeel
van de 5-daagse schoolweek is, dat voor de kinderen, die huiswerk maken,
de vrijdagavond als zodanig verloren gaat. Vooral bij een uitgaansweekend
is 's maandags het huiswerk niet af. Een vâncfe leden vindt dat het vooral
een bezwaar is, dat leerlingen van de le en 2e klas lagere school zo'n
lange tijd achter elkaar op school moeten zitten. Bovendien wordt er per
dag een grotere prestatie verwacht, wat vooral voor minder intelligenten
in een klas een nadeel zal zijn. De vrije woensdagmiddag wordt als een
goede onderbreking gezien.
De voordelen van deze 5-daagse schoolweek zijn vele. De buitenkinderen
kunnen de afstand naar school nu één keer minder fietsen. De kinderen
kunnen vrijdagsavonds al mee met de ouders. Enkele leden vonden het jam
mer, dat alleen voor een vrije zaterdag meer lesuren per dag worden ge
geven. De onderwijzers - in het algemeen - reageren positief op deze
5-daagse schoolweek, die, voorzover niet ingevoerd, onherroepelijk de
5-daagse werkweek volgt. In deze overgansfase is wel in enkele gezinnen
het probleem, dat één kind 5 dagen naar school gaat en het andere 5^ dag.
Enkele meisjes van de huishoudschool besteden hun vrije zaterdag om thuis
te helpen of verdienen er iets bij in een winkel. In het laatste geval is
de kans groot, dat ze 's maandags moe op school komen.
Vakantiespreiding
Direct voor en na de zomervakantie wordt op bijna alle scholen het ver
zoek ontvangen van de ouders de kinderen een extra week vrij te geven,
zodat ze mee kunnen met vakantie. Wanneer dit verzoek redelijk is, dat
wil zeggen, wanneer de ouders beslist niet op een andere tijd vakantie
kunnen nemen, moet hierin toegestemd worden. Het aantal verzoeken hier
voor stijgt.
De meeste scholen delen de kinderen al een jaar van tevoren de vakantie1) volgeAs mededelingen is er in Beilen nu voor het l.o. alleen een 5-daag
se schoolweek.
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data mee, zodat de ouders er rekening mee kunnen houden. Dikwijls kan men
dit niet door de periode, waarvoor men een zomerhuisje krijgt toegewezen.
Eén lange zomervakantie zou de oplossing geven, maar meer en kortere va
kanties worden als voordeel genoemd door enkele leden. De scholen hebben
de vrijheid - binnen bepaalde grenzen - hun vakanties zelf te regelen.
Enkele vrije zaterdagen kunnen worden verkregen ten koste van de vakantie
tijd.
De bouwvakvakantie valt binnen de schoolvakanties. De indruk bestaat, dat
in de gemeente Beilen de agrarische jeugd thuis blijft of een week naar
"opoe" of een oom of tante gaat; de kinderen uit het centrum van Beilen
gaan meer met vakantie. Die kinderen gaan tot hun 13e à 14e jaar met hun
ouders mee. Voor een meisje ligt de leeftijd iets hoger.
Studi ebeur:&en

De gemeente Beilen is wat betreft de reclame voor studiebeurzen, bijzon
der actief. Bij alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn de mogelijk
heden bekend. Wel is voorwaarde, dat men eerst een rijksbeurs aanvraagt.
Voor het lager technisch onderwijs zijn de financiële normen achterge
bleven, zodat niet aan alle aanvragen kan worden voldaan, Voor de andere
voortgezette opleidingen ligt dat gunstiger. Wel bestaat er een drempel
vrees de aanvraag te doen en de leerkrachten moeten dikwijls de ouders
activeren. Men voelt dit in enkele gezinnen wel als een soort bedeling.
De indruk bestaat, dat meer kinderen er voor in aanmerking komen. Voor
een openbare u.l.o.-leerling, die eindexamen moet doen en waarvoor het
einde:xamengeld een bezwaar is, kan een beroep gedaan worden op het Bor
renfonds.
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XIII. VERENIGINGSLEVEN 1) EH ACCOMMODATIE
In vele werkgroepen is dit punt ter discussie geweest.
Volgens de werkgroepen Sociale verhoudingen en voorzieningen en Sociaalcultureel verenigingsleven en onderwijs kan, als het verenigingsleven in
zijn totaliteit wordt bezien, er niet gezegd worden, dat dit voor of ach
teruit gaat. De sportorganisatie groeit en het culturele verenigingsleven
- behalve muziek- en vrouwenverenigingen - neemt iets af. Het kerkelijk
verenigingsleven - dat op werkdagen is georganiseerd - blijft stabiel. De
deelname aan het verenigingsleven is over het algemeen behoorlijk.
Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen loopt het C.C.C.
- 10 jaar oud - uitstekend; daarentegen is afnemende belangstelling te con
stateren bij 't Nut. Aanvankelijk was er geen verschil in aard van de pro
gramma's. 't C.C.C. heeft een ander publiek dan het Nut, bij welke laatste
vertegenwoordigers van alle groeperingen uit Beilen vertegenwoordigd zijn.
De werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs attendeert
erop, dat de manifestaties van het C.C.C. doorgaans voor ieder toeganke
lijk zijn; sommige manifestaties worden echter alleen door donateurs van
het C.C.C. bezocht om voldoende donateurs te behouden.
Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen bestaan er ver
schillende vrouwenorganisaties. Naast een afdeling van de Bond van Platte
landsvrouwen zijn er vrouwenverenigingen van levensbeschouwelijke richting.
De vrouwenorganisaties hebben min of meer eenzelfde patroon van vergaderen.
Sprekers worden voor inleidingen uitgenodigd ; in de regel bestaat gelegen
heid tot discussie. De katholieke vrouwen hebben sinds kort een eigen orga
nisatie, hoewel de onderlinge: afstanden groot zijn.
Een vrouwenelectriciteitsvereniging is er niet in Beilen; belangstellende
dames gaan naar Assen. In tegenstelling tot de vrouwenverenigingen, die
een grote mate van bloei vertonen, bestaan er een aantal mannenorganisaties
die veel minder floreren.
Beileroord heeft naast de diverse clubs voor de verpleegden een personeels
vereniging. Tot de activiteiten van de verpleegden behoren: voetballen, vol
leyballen, mondorgelspelen, klaverjassen, volksdansen, zingen, wandelen,
dammen, bridgen, schaken, toneel spelen en musiceren.
In het kader van de personeelvereniging heeft men een muziekcorps, een to
neelclub, een volleybalclub, een klaverjasclub en een hengelaarsclub.
Verenigingen met een oecumenisch karakter zijn niet groot in getal in Bei
len. Er bestaat een kleine oecumenische kring; voorts zijn er afdelingen
van het Bijbelgenootschap en van Pro Rege.
Maatschappelijke werkinstellingen en diverse belangenorganisaties verto
nen het bekende Nederlandse beeld: een verdeling naar de diverse levens
beschouwelijke richtingen.
Op het terrein van de buurt- en de reisverenigingen neemt Beilen geen voor
aanstaande plaats in; enkele van deze organisaties zijn in de loop van de
jaren verdwenen. Diverse kaart- en biljartclubs zijn gebonden aan café'à.
Besloten verenigingen zijn de sociëteit en de bridgeclub.
Naar de mening van de werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en on
derwijs is de accommodatie voor het verenigingsleven niet best. Het Wilhelminagebouw nabij de Ned. Hervormde kerk is erg gehorig. Een zangvereni
ging en een vergadering kunnen eigenlijk niet tegelijk in het gebouw plaatsvindèn. Voorts is er het zaaltje bij de Geref. kerk. Vergadermogelijkheden
zijn verder nog in het zaaltje bij de landbouwschool, de bovenzaal bij ca
fé Prakken, de zaal bij Mulder en de zaal bij de bibliotheek. Deze laatste
is het eigendom van de gemeente en de huurprfjs is hoog.
1) zie voor het verenigingsleven in de gemeente bijlage 35.
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Voor toneelvoorstellingen zijn geschikt het Wilhelminagebouw en de zaal bij
Prakken. De tonelen en de kleedgelegenheden zijn bij beiden niet in orde
om er "goede" toneelgroepen te laten spelen. Ook is de akoestiek niet bij
zonder goed. De huurprijs van de zalen is voor de financiële positie van
een aantal verenigingen hoog. Vooral de toneelverenigingen ondervinden dit.
De belangstelling voor toneelvoorstellingen neemt af. Waren er voor 3 jaar
nog 100 kaarten tekort, voor 2 jaar terug waren er 160 à 170 en vorig jaar
� 100 belangstellenden. Deze komen voor het toneelstuk. Er is geen dansen
na. Een goede bezetting van de zalen is verzekerd bij kinderuitvoeringen
en commerciële shows. De eersten gaven aanvankelijk een rommelige indruk,
omdat de kinderen in de zaal bleven. Nu is dat veranderd.
"zwaardere" toneelstukken gaan er bij de Beiler bevolking niet in, wel ope
rettes, e.d. Ook staat men kritisch tegenover de "boerse" voorstellingen.
De televisie doet de belangstelling voor de toneelstukken afnemen en ver
fijnt bovendien de smaak, waardoor _in het dorp de belangstelling om lid te
worden, afneemt en daarmede het peil van de voorstellingen naar beneden
dreigt te gaan.
Het verenigingä!._even in Beilen is gebaseerd op levensbeschouwelijke grond
slagö er ontstaat steeds meer samenwerking. Opvallend is, dat, wanneer een
toneelstuk wordt opgevoerd in de zaal bij de Geref. kerk, er meer Gerefor
meerden aanwezig zijn, dan, wanneer het opgevoerd wordt in het Wilhelmina
gebouw en omgekeerd 1 terwijl men bij een operette in Assen alle gezindten
ziet.
Er bestaat zeer zeker de behoefte aan een cultureel centrum. De N,P.B., de
Gereformeerde-, Hervormde- en Rooms Katholieke kerk hebben hun gebouwen
nodig voor eigen aktiviteiten. Een van de leden wijst erop, dat een groter
percentage van de bevolking gebruik zal maken van een dergelijk cultureel
centrum, dan bijvoorbeeld van een zwembad of voetbalveld. Men denkt aan
een accommodatie, waarin 600 à 700 personen kunnen; anderen vinden dit te
groot. Belangrijk zijn de bijzaaltjes, die kunnen dienen voor vergader
ruimte, voor cursussen en hobbyruimten.
Eerder zijn er initiatieven geweest tot het stichten van een dorpshuis,
n,L mdevoornalig lag ere school. Dit is niet doorgegaan om plaatselijk po
litieke en financiële redenen. De werkgroep gelooft, dat dit door velen
wordt betreurd.
Hijken

Naast de hervormde gezinnen is er een grote groep gereformeerden, terwijl
de buitenkerkelijken niet ontbreken, Dit
tekent zich in vele - hoewel
niet alle - facetten van de samenleving af. Ondanks het betrekkelijk ge
ringe bevolkingsaantal zijn verschillende verenigingen of organisaties
in tweevoud aanwezig,
De accommodaties zijn: een lokaal van de N.H.kerk, het gebouw bij de Gere
formeerde kerk (150 personen), dat + 50 jaar oud is en binnenkort opge
knapt zal worden en de zaalruimte bij café Mulder. Bij deze laatste is
het toneel voor grotere groepen ongeschikt om er op te spelen. Wanneer er
bal na gegeven wordt, zijn de kerkelijke gebouwen uitgesloten.
Men heeft wel een actie voor een dorpshuis gehad, maar de mensen, die op
de N.H.- en op de Gereformeerde kerk georienteerd zijn, hebben een dorps
huis minder nodig. Vooral deze groeperingen moeten al veel geld jaarlijks
betalen om hun eigen gebouwen (zonder subsidies) in stand te houden en
zullen dan ook weinig behoefte voelen veel geld voor een dorpshuis uit te
trekken.
De N.H.kerk en z'n accommodaties zijn ook tot stand gekomen met geldelij
ke steun van de rand-kerkelijken. Belang bij een dorpshuis hebben vooral
deze rand-kerkelijke groeperingen. Ook is er weinig accommodatie om cur�·
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sussen e . d. te geven . In ieder geval zal aangetoond moeten worden, dat er
voldoende behoefte is aan een dergelijke accommodatie, vóór men iets wil
organiseren .
In Oranje staat één café, waar een groot deel van het verenigingsleven
zich afspeelt , De zaal is groot genoeg voor de buurtschap, maar te klein
om de schippers erbij uit te nodigen .
Het toneel is onvoldoende. De samenleving is te klein om tot ontwikkeling
te komen . De aardappelmeelfabriek '~ranje'' heeft geen ruimte, die beschikbaar gesteld kan worden aan de Oranjer bevolking .
De Christelijke Bond van Plattelandsvrouwenverenigingen organiseert soms
samen in Hijken een modeshow en demonstraties .
Hooghalen

De verenigingen kunnen gebruik maken van de zaal van café Brunstings het
dorpshuis en café Mulder, welke laatste nauwelijks gebruikt wordt, omdat
deze zich meer op de recreatie heeft gericht.
Het dorpshuis(+ 40 jaar oud) is gesticht door Volksonderwijs en is eigendom van de gemeente . Het voormalige turfhok van de school is omgebouwd
tot een vergaderruimte. De ruimte is zo goed als iedere avond bezet.
Vorig jaar is het gebouwtje opgeknapt en van nieuw meubilair voorzien.
In het dorpshuis worden regelmatig cursussen georganiseerd . Daarnaast bestaat dus de zaal in café Brunsting (maximum capaciteit+ 150 mensen) met
een toneel, waarop + 9 toneelvoorstellingen per jaar worden gegeven . Bij
de Hervormde kerk en Gereformeerde ker~,onderhoudend Artikel 31, heeft
men tevens vergadermogelijkheden, waarvan de eerstgenoemde, evenals de
kerk zelf, ook gebruikt wordt door de Gereformeerden .
De speciale kerlm.von.den \\Orden in Hooghalen goed bezocht, evenals de bijeenkomsten van de vrouwenverenigingen, in tegenstelling tot vele andere sociaal-culturele verenigingen voor volwassenen. De bestuursleden van de verenigingen durven soms nauwelijks sprekers uit te nodigen vanwege de geringe belangstelling . Het moet al iets heel bijzonders zijn of een attractie meebrengen , wil men de zaal vol mensen krijgen.
Volksonderwijs geeft eens per jaar een toneelvoorstelling . Verder wordt
2 à 3 maal per jaar een spreker uitgenodigd . De belangstelling is goed.
Bij de Buurt- en Oranjevereniging te Laaghalerveen (met hetzelfde bestuur
en dezelfde leden) zijn ook leden aangesloten, die op het grondgebied van
Smilde wonen. Deze eerste heeft zich beijverd voor straatverlichting en
waterleiding in Laaghalerveen . Bovendien organiseert ze jaarlijks een feestavond . De liuurtvereniging is nooit een reisvereniging geweest . De buurtvereniging "Zuid Vooruit" te Hooghalen is direct na de bevrijding opgericht . Ze organiseert - na instelling van een commissie - jaarlijks de bevrijdingsdag te Hooghalen, n . l. op 12 april . Daarnaast een kinderfeest en
zorgt voor een bloemetje voor iemand, ·d ie een bepaalde leeftijd overschrijdt .
Zo lang~amerhand gaat deze vereniging meer leden omvatten dan alleen die
uit Hooghalen Zuid,
De vereniging "Dorpsbelangen" is juist opgericht . Ze heeft een ander werkterrein dan de buurtvereniging.
De reisvereniging is vroeger verbonden geweest aan het volksonderwijs in
Hooghalen .
De V.V .V. (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) ontplooit voornamelijk
haar activiteiten tijdens de zomer - bijvoorbeeld volksdanse~,droppings vooral tijdens de bouwvakweken. Het 5 mei-feest wordt georganiseerd door
een commissie, die in het leven geroepen is door de V.V.V .
Na de invoering van de 5 daagse werkweek heeft men in Hooghalen en omstreken n t et kunnen constateren, dat men zich verveelde . Iedereen heeft wel
een klusje en bovendien hebben velen een tuin . Velen gaan zaterdagmiddag
in Assen winkelen . Voor de bioscoop gaat men naar Assen î die in Beilen
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(gehouden in een toneelzaal) is opgeheven.
Enkele gezinnen fokken konijnen, houden duiven of volièrevogels. Hooghalen
telt een aantal imkers.
Door de slechte kwaliteit van de heide en ziekte onder de bijen is de belangstelling voor het bijenhouden sterk teruggelopen.
Het Christelijk Cultureel Centrum (C . C.C.) dat, evenals 't Nut, avonden
in het dorp Beilen organiseert, heeft in tegenstelling tot Hijken niet
veel leden in Hooghalen. Als redenen noemt men de slechte busverbindingen
en het t . v . -kijken.
Het vaststellen van een winterprogramma wordt wenselijk geacht; de data
moeten meer in overleg tot stand komen .
Voorts moet er meer ruchtbaarheid aan de manifestaties gegeven worden, zodat ook andere belangstellenden op de hoogte zijn en kunnen komen.
5 à 6 jaar geleden is een poging om tot een winterprogramma te komen mislukt . Een oorzaak was, dat de commissie, die de belangen behartigde, te
groot was . Wellicht ligt hier een taak voor de vereniging "Dorpsbelangen".
Hooghalen heeft door verzuiling nooit een hechte samenleving gekend.
Alleen Oranjefeesten en bijvoorbeeld een avond van de Blindebond doet men
gezamenlijk.
Wijster

Was het aanvankelijk Wijster dat vooraan stond in oc-~omnodatie, Spier is in
deze Wijster voorbijgegaan. Ten aanzien van de grote zaalruimte - die
alleen voor de recreatie bestemd is - bestaat een probleem, namelijk dat
ze niet voor bruiloften en gezellige avonden gebruikt ka~worden, omdat er
geen sterke drank geschonken mag worden. De inwoners van Spier zijn gedwongen deze elders te vieren. Hopelijk kan na invoering van de nieuwe
drankwet ter plaatse bruiloft gevierd worden. In Wijster verwacht men
t.z . t. een dorpshuis '). De grond is al toegezegd .

a. Wijster
Als accanmodatie worden genoemdcafé Hulst, café Pot, een gebouwtje van
de N . H.-kerk, waarin catechisatie wordt gehouden en andere kerkelijke
activiteiten zich afspelen en · de O.L.S. Bij feestelijkheden wordt er
een tent opgezet. Café Hulst is bijna iedere avond bezet. Bij geb~ek
aan andere ruimte wordt de zondagsschool, uitgaande van de N.P.B,, in
de o.l.s . gehouden. Bestuursvergaderingen worden bijna altijd thuis gehouden, omdat de kosten lager zijn en het gezelliger is.
b. Spier
Sonnevanck, Schortinghuis, De Woudzoom en de Boshoeve vertegenwoordigen
hier de ruimtelijke accommodaties, waarvan de eerste drie voor het
plaatselijke verenigingsleven van belang zijn.
c. Drijber
De plaatsen, waar het verenigingsleven zich afspeelt, z1Jn de C.N.S. en
de gereformeerde kerk met 2 lokalen in achter Drijber. Deze twee lokalen zijn door de gehorigheid moeilijk tegelijk te gebruiken en worden
vooral door de protestants christelijke groepering, die daar een grote
meerderheid vormt, gebruikt. De bewoners van oud ' Drijber hebben plannen
gemaakt voor een gebouwtje in oud-Drijber. Voordat deze plannen realiteit worden, hopen vooral de bewoners van het achterland, dat eerst
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maquette is gereed en de gemeenteraad heeft hiertoe een raadsbesluit genomen.
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overleg gepleegd zal worden. Anders splijt men Drijber in twee delen. Is
het geen plicht van de dorpen om rekening tehouden met de afstanden, die
de buitenbewoners steeds moeten afleggen, aldus een deel van de werkgroep.
Een goede plaats, bij samenwerking van heel Drijber zou naast de school
kunnen zijn. Er is tevens geopperd een gymnastiekzaaltje tot stand te
brengen, maar de vraag rijst of er gegarandeerd kan worden dat dit ook in
de toekomst rendabel is. Er zou, uitgaande van het boerschap Drijber en
het Plaatselijk Belang, een initiatief moeten komen om de mensen naar het
belang, dat ze bij een gebouw hebben te vragen en daar hun bijdrage naar
te bepalen. Zo is het ook gebeurd bij de oprichting van de coöperatieve
diepvriesvereniging.
Voor oud-Drijber is een mogelijkheid, dat van een eventueel te bouwen re
creatiecentrum de kantine tevens gebruikt mag worden door het plaatselijke
verenigingsleven. Dit centrum komt bij realisatie richting Mantinge
(+ 1 km van oud Drijber) te liggen.
De zaalruimte bij de V.A.M. wordt niet door het plaatselijke verenigings
leven gebruikt.
In Wijster, Spier en Drijber ziet men de laatste jaren, dat het bezoek aan
bepaalde vergaderingen achteruit loopt. In Drijber is, behalve het kerke
lijke, nauwelijks verenigingsleven. Vele inwoners nemen deel aan het ver
enigingsleven in Wijster. Vergeleken met Wijster hebben de inwoners van
Drijber zelfs meer belangstelling voor verenigingsactiviteiten, alhoewel
men voor alle vergaderingen moet reizen. Als oorzaken van dit verminderde
vergaderbezoek worden genoemd: het t.v.-kijken en het toezenden van de no
tulen, waardoor men van de gang van zaken zonder de vergadering te bezoe
ken, op de hoogte blijft; de gedachte "het gaat wel goed" houdt de mensen
van de vergaderingen. De kerkelijke- en vrouwenverenigingen hebben echter
een heel goed bezoek; bij de jeugdverenigingen van de kerken en de mannenverenigingen te Drijber en Wijster daarentegen is het matig.
Een voortdurende wisseling in het bestuur doet de leden (oud-bestuursleden)
een band houden met de vereniging (Bond van Plattelandsvrouwen).
De vraag wordt gesteld: hoe kan men het "besturen" van een vereniging
leren? De cursus "Spreken in het openbaar" is niet in Wijster gegeven;
wel in Beilen. Voor de cursussen, die gegeven worden in Wijster, is grote
belangstelling.
De N.P.B, heeft eens per maand kerk in Wijster; de voorganger-»komt uit
Beilen (gemiddeld zijn + 25 mensen aanwezig). De Wijsterse leden gaan niet
veel in Beilen naar de kerk. De Hervormde Kerk telt een zielenaantal van
+ 1200, waarvan 300 lidmaten. 40 à 60 komen er zondags in de kerk. Een van
de leden vindt dit een slechte opkomst. Bij de gereformeerde diensten in
Drijber is een opkomst per zondag van 300 mensen.
De Boerenleenbank heeft een stijgende omzet. Bij de geboorte van een kind
wordt door de Boerenleenbank een nieuw boekje aangeboden met f 2,50 er op,
wanneer ze tenminste bij de Boerenleenbank willen sparen. Daar wordt meer
gebruik van gemaakt dan vroeger. Ook anderen dan agrariërs sparen bij deze
bank. Schoolsparen doet men niet bij deze bank, maar bij de Rijkspostspaar
bank.
De Landbouwvereniging in Wijster bestaat naast de coöperatieve Landbouwbank in Beilen. Deze laatste kan meer goederen leveren. De landbouwvereni
ging in Wijster beperkt zich hoofdzakelijk tot de aankoop en levering van
kunstmest. Wel is het mogelijk landbouwmachines te bestellen. Een deel
van de werkgroep vindt het overbodig, dat de twee organisaties naast el
kaar werken. Beide betrekken produkten van het Centraal Bureau. Een groter
deel van de werkgroep, voornamelijk autochtone inwoners van Wijster, zou
het jammer vinden, indien een landbouwvereniging, die zo lang al bestaat,
uit de dorpsgemeenschap zou verdwijnen.
Evenals in Wijster en Drijber worden ook in Spier pony's bij het Paarden-
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fonds verzekerd. Twee keer per jaar wordt getaxeerd. Slechts enkele paar
den zijn niet verzekerd.
Bij het Veefonds komt volgens één van de leden de coöperatieve gedachte
wel naar voren. Enkele boeren blijven - volgens enkele leden - bij het
Veefonds om de kleinere te steunen, hoewel hun eigen bedrijf te groot is
om voordeel bij een verzekering te hebben. De bedrijfsgrootte waaronder
een bedrijf verzekerd wordt is moeilijk aan te geven. Factoren hierbij zijn
intensiviteit van het bedrijf en de kapitaalkracht van de landbouwers.
Het aantal leden van het Onderlinge Drentse Ziekenhuisverplegingsfonds
loopt terug (in de laatste 3 jaar + 17). Oorzaken zijn - aldus een van de
leden - dat de inkomstengrens, waarboven men zich vrijwillig verzekeren
kan, steeds hoger wordt en omdat men zich elders goedkoper verzekeren kan.
Ongeveer 30 mensen, afkomstig uit de streek achter Drijber, zijn verzekerd
in Beilen.
De Begrafenisvereniging heeft omstreeks 1930 de werkzaamheden van de buurt
schap overgenomen. Het kerkhof is ook in die tijd tot stand gekomen. Bijna
geheel Holthe is ook lid van de vereniging. Zes jaar geleden is men van
paard en wagen overgeschakeld naar een lijkauto. Een probleem is soms het
verkrijgen van dragers bij een begrafenis. De dragers komen uit Wijster.
Kleine zelfstandigen hebben hier alleen tijd voor. Als er in Wijster niet
genoeg zijn, doet men een beroep op Beilen. Er wordt hoofdzakelijk uit de
kerk begraven; een enkele begrafenis vindt plaats vanuit een café. Vanaf
huis komt het niet meer voor. De woonruimten zijn te klein en financieel
is het ook voordeliger om met het oog op het vervoer vanuit de kerk te be
graven.
Bij de gemengde zangvereniging zijn voornamelijk ouderen aangesloten.
De jeugd komt niet.
De Vereniging voor Volksvermaken heeft een bredere functie dan de naam
doet denken. Ze zorgt ook voor de sportaccommodatie en houdt jaarlijks een
tuinwedstrijd. Deze vereniging telt + 250 leden.
Er is geen V.V.V. (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) in Wijster, Drijber en Spier. De laatste plaats heeft zich bij Beilen aangesloten. Ook
Wijster zoekt aansluiting bij de V.V.V. te Beilen.
Tiendeveen

Het verenigingsgebouw te Tiendeveen draait boven verwachting. Behalve de
kerkelijke verenigingen maken verder alle verenigingen gebruik van het ge
bouw. Tijdens de weekends komt de jeugd - zelfs enkelen van Noordsche
Schut - naar het dorpshuis om zich daar te vermaken. Niet zeldzaam is het,
dat hulp wordt aangeboden bij het schoonmaken van het gebouw.
Voor handenarbeid is er eigenlijk nog een tekort aan materiaal, maar op
den duur zal het wel anders worden.
Was er vroeger één buurtvereniging, momenteel is deze gesplitst in een
zuidelijk (ten zuiden van de Rechtwijk) en een noordelijk deel. Beide heb
ben ten doel ook financieel hulp te bieden aan alle leden. In geval van
sterfte wordt f 1,-- gevraagd van alle leden om de begrafeniskosten te
dekken. Vroeger betekende dit een grote steun; tegenwoordig is dit een
fractie van de totale kosten. Men wordt als buur aangewezen en heeft nog
de plicht om in geval van sterfte, geboorte of ziekte te helpen. Wanneer
men dit niet doet, kan er reglementair f 5,— boete geheven worden en voor
al in vroegere tijden kon men dan maar beter gaan verhuizen.
Wanneer geen gebruik gemaakt werd van de "plichten" van de buur, voelde
deze zich gepasseerd. Een probleem daarbij was, wie nu de buur was; dit
was niet vastgelegd. Dit gehele proces is thans enigszins verwaterd door
de toeneming van de dienstverlenende instellingen. Voor die mensen, die
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zich niet kunnen redden en niet bij de gemeente aan willen kloppen, (niet
schooien) , is dit de aangewezen weg om hulp te krijgen .
De gezinnen, die naast elkaar wonen en lid zijn van 2 buurtverenigingen,
hebben geen plichten ten opzichte van elkaar . Wel hebben de besturen onderling contact met elkaar; ze beslissen over leden van de zuidelijke
buurtvereniging, die in het noordelijke deel van Tiendeveen wonen en omgekeerd en ze zien toe, dat niet 1 gezin lid is van 2 buurtverenigingen . De
noordelijke vereniging heeft+ 100 leden. Men betaalt jaarlijks een vast
bedrag. In het zuidelijke gedeelte(~ 120 leden) gaat men rond bij de
leden, wanneer er geldgebrek is.
Vroeger was de buurtvereniging in handen van de "rijken" en was men gedwongen om er bij te gaan . Nieuwe bewoners behoeven geen entree-geld te
betalen, tenzij men later lid wordt . In het zuidelijke gedeelte worden de
bijdragen door de buren en in het noordelijke gedeelte door een bode opgehaald.
Samengaan van de buurtverenigingen zou extra kosten meebrengen, omdat
voor het innen van de contributi e een bode zou moeten worden aangesteld.
De nieuwjaarsvisites zijn niet meer zo sterk in zwang als vroeger. Wel
gaat men naar de buren en als men nieuw is in de streek, gaat men er ook
eerst heen ter kennismaking .
Jeugdverenigingsleven en jeugd

Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen neemt het aantal aangeslotenen bij de jeugdbonden in Nederland in alle groeperingen
relatief gezien af . Deze tendens heeft zich enkele jaren na de oorlog ingezet . Dit acht men een logische ontwikkeling. Een oorzaak is, dat een
steeds groter deelv-mdejeugd voortgezet onderwijs volgt en dientengevolge
minder tijd kan besteden aan het verenigingsleven. De wel aangeslotenen
tonen belangst~lling en zijn actief . Dit minder tijd besteden aan het verenigingsleven gaat niet ten koste van de sportorganisaties . Ook in Beilen
bloeien deze.
De werkgroep gelooft. niet, dat in Beilen de jeugd minder georganiseerd is
dan in overig Nederland . De indruk bestaat, dat dit vergeleken met andere
plaatsen, vrij goed ligt . Met name op het terrein van het kerkelijk verenigingsleven is de vorm anders geworden . Men richt zich op het begeleiden
van de jeugd naar de volwassenheid of het klaarmaken van de jeugd voor de
kerk, staat en maatschappij . Dit was vroeger ook zo. Men richt zich e~hter
naast het kerkelijk element meer op de laatste twee elementen dan vroeger.
De gerichtheid is verschoven of eigenlijk breder geworden . Spel en dans
worden ook - hetzij niet door allen - als opvoedende elementen beschouwd.
De kerkelijke jeugdverenigingen benaderen het werk van een algemene jeugdorganisatie meer dan vroeger.
Er is een grote groep, die ongeorganiseerd is . Men heeft getracht vooral
deze jeugd op de weekends beter op te vangen .
Open jeugdwerk is van de zijde van de N.H . -Kerk geprobeerd doch mislukt
misschien door een te grote inbreng in de organisatie door ouderen. Voor
de groep jongeren van 14 tot 18 jaar, d~e over het algemeen een trek vertonen naar andere dorpen, werden instuifavonden gehouden . De moeilijkheid
was, dat men steeds iets nieu~moest organiseren. De open jeugdactivitei~
ten -waren voor iedereen toegankelijk. Veel succes hadden een dansavond
op de markt en een tekenwedstrijd op straat . De oudere jeugd trekt over
het algemeen naar elders waar dansen is, met name naar Westerbork, Assen
en Groningen. Eenmaal per maand is er momenteel in Beilen op zondagavond
dansen. Vorig jaar waren er geen dansavonden of slechts na uitvoeringen .
Zaterdag- en zondagavond was tot+ 9 . 30 uur de Brinkstraat vermaakterrein
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voor de jongeren. De bromfietsers hebben hun blokje om moeten verplaatsen
vanwege het bromfietsverbod in de Brinkstraat . Een mogelijkheid om naar
de bioscoop te gaan is er niet meer . Redenen daarvoor waren de slechte
ae.commodatie en er werden te oude films gedraaid, waardoor er te weinig belangstelling was. Van ware uitspattingen van de jeugd in Beilen kan men
niet spreken.
Om Beilen meer als centrum te zien, waar jongeren zich kunnen vermaken,
zouden misschien regionale acrommodaties (hockeyveld, skelterbanen e.d.)
aangelegd en verenigingen opgericht moeten worden. Dit zou een aantrekkingskracht voor Beilen kunnen zijn. Op het ogenblik is het juist zo, dat
men wegtrekt.
Volgens de werkgroep "sociaal cultureel verenigingsleven en sport•• richt
men ook bij andere verenigingen speciale aandacht op de jeugd.
De korfbalvereniging "Vitesse" houdt zich naast korfbal ook met andere
activiteiten (b.v . met orienteringsritten) bezig.
vt Nut heeft handenarbeidcursussen georganiseerd, maar wegens gebrek aan
een goede lokaliteit is men hiermee gestopt . Ook thans is er veel belangstelling voor dergelijke cursussen .
Volgens de werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs lopen
de kerkelijke jeugdverenigingen uitstekend. Bi-j de gereformeerde groepering leidt de oudercommissie het jeugdwerk en houdt toezicht. De leiders
worden door hen gevraagd . Het accent wordt, afgezien van het godsdienstige
element, gelegd op spreken, discussiëren en spel.
De N.H.-jeugdverenigingen leggen daarentegen meer het accent op de handenarbeid, volksdansen e . d. De leiding is bij deze laatste heel moeilijk te
krijgen. De gelegenheid is er wel voor de leidsters om kadercursussen te
volgen. De N.P.B. heeft 3 verenigingen (jongeren), n.l . Bosvolk, Vrije
Vogels en J . G .
De jongeren blijven door bepaalde evenementen op de t . v . niet weg van de
kerkelijke verenigingsavonden; in tegenstelling hiermee worden de repetities van de muziekvereniging verschoven .
De N.H.-jongeren maken kerstpakketjes voor de bejaarden. Ook heeft men een
"ziekendienst" voor de N.H.-jongeren onderling. Er zijn tevens adspirant
leerling-verpleegsters op Beileroord, die op eigen initiatief voor f 1,-per avond een babysitdienst onderhouden. Het geldt wordt beschikbaar gesteld voor een goed doel.
Van de jeugd, aangesloten bij N.H . -verenigingen, komt relatief een groter
percentage uit de omgeving van Beilen dan uit Beilen centrum .
In Beilen is geen afdeling van de natuurwacht, e.d . Wel heeft men een afdeling van de Ned . Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde.
De jeugdverenigingen hebben incidenteel contact met buitenlandse jongeren.
De C(hristelijke) P(lattelands) J(ongeren) en B(ond) van O(ud-leerlingen
van landbouwscholen en -cursussen) in D(renthe) ')/D(rentse) P(lattelands)
M(eisjes) ') komen door middel van uitzendingen, excursies en ontvangsten
in contact met buitenlanders, evenals de jongeren op de landbouwschool.
De voetbalvereniging Beilen speelt af en toe tegen een buitenlands elftal.
Voor werkkampen is weinig belangstelling opgemerkt. Deze kampen nemen in
aantal toe. De jeugd kan er door 6 uur per dag te w~rken, zonder verblijfkosten kennis maken met elders wonende jongeren en gezamenlijk aan een of
ander project werken . Een gedeelte van de werkgroep meent, dat bij deze
jongeren een brok idealisme heerst en ofschoon het dikwijls scholieren
zijn, die lichamelijke arbeid nauwelijks kennen, nemen ze het werk er niet
bij, omdat het nu eenmaal moet. Een ander deel van de werkgroep wijst op
het aspect, dat men op een goedkope manier in verre landen kan kijken en
met anderen kan samè~werken en het werk op de koop toeneemt. Inderdaad
zullen er tal van idealisten zijn, die opbouw van een bepaald project in
') nu de Jobo
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de samenleving als punt ,,n zien, b . v . jonge Duitsers in Israëlische werkkampen.
Van+ 1918 tot+ 1926 heeft er een padvinderij bestaan in Beilen . Na de
oorlog is er opnieuw een initatief geweest, aanvankelijk met succes.
300 leden had men in eerste instantie, maar door gebrek aan goede leiding
was na een half jaar de padvinderij weer verdwenen. De oudere jeugd wilde
niet in opleiding . ~rbestaat momenteel wel belangstelling voor de padvinderij '),maar- slechts dan zal het een succes worden, wanneer men van
goede leiding verzekerd is .
Een van de leden vraagt zich af, of de belangstelling voor de padvinderij
niet minder wordt door de mogelijkheid - door de vrije zaterdag en de
auto - om de weekends elders te gaan doorbrengen . Eén indicatie in deze
richting is er: de gymnastiekvereniging heeft namelijk de uren moeten verplaatsen naar een avond in de week . Niet altijd is dit het geval .
Voor het voetballen op de zaterdagmiddag blijven de kinderen thuis . Men
gelooft, dat de bereidheid van de kinderen om de zaterdagmiddag aan de
vereniging te besteden afhangt èn van de aard van de vereniging èn van
wat men voor een groep gevoelt èn van de leid i ng . Opgemerkt wordt, dat er
wellicht nog een reden is waarom de padvinderij en andere jeugdorganisaties minder floreren dan vroeger : door de toegenomen vrije tijd zijn vele
gezinnen actiever met hun kinderen dan voorheen. Een indicatie in deze
richting vormt de grote toename van de verkoop van gezelschapsspelen voor
ouders en kinderen .
11
Volgens de werkgroep Hooghalen omvat de dorpsjeugdvereniging Iduna" de
jongens en meisjes boven de 16 jaar, Deze vereniging is een aantal jaren
geleden opgericht en is zuiver plaatselijk , Eens per maand wordt een bijeenkomst gehouden. De nadruk wordt gelegd op leerzame onderwerpen, alhoewel de gezelligheid niet vergeten wordt . De vereniging is voortgekomen
uit de B.O.D . , die geen florissant bestaan leidde .
Voor de jeugd zijn er geen speciale dansavonden . Alleen na een toneelvoorstelling wordt er gedanst . Voor het dansen orienteerde men zich vroeger op Westerbork. Dat is thans veel minder . De mobiliteit is sterk toegenomen en zeer uiteenlopende plaatsen worden bezocht.
Een kleine groep jongeren zoekt vermaak rond het plaatselijk cafetaria.
Uitgesproken hinder brengt dit voor de omwonenden slechts nu en dan mee.
Tot uitwassen komt het zeker niet . Aan de sluitingstijd van 11 uur wordt
de hand gehouden.
Volgens de werkgroep Tiendeveen bestaat voor de sportvereniging veel
enthousiasme; op maatschappelijk en politiek gebied merkt men bijzonder
weinig belangstelling . Vroeger was er meer sociale en politieke belangstelling; daar was ook meer tijd voor.
Veel jongeren volgen nu voortgezet onderwijs en moeten de avonden aan
studie besteden. Een mogelijkheid wordt geopperd om via de sportverenigingen meer sociale belangstelling bij de jongeren te wekken. Dit geldt
in het bijzonder voor de jongeren, die buiten het jeugdverenigingsleven
van de kerken staan . De meeste jongeren blijven de weekends in Tiendeveen.
Men trekt nauwelijks weg naar dansavonden elders .

Kader en belangstelling voor bestuursfuncties

Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen heeft gedurende de laatste jaren over het algemeen een behoorlijke verjonging plaats
gehad in de besturen, met deze beperking dat het ook van het huishoude-

') er is weer padvinderij
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lijke reglement of de statuten afhangt, hoe vaak men moet wisselen. Er
zijn verenigingen, die 65 jaar als verplichte leeftijd van aftreden stellen.
Een van de leden heeft de indruk, dat dikwijls diegenen in de besturen
komen, die ook in het jeugdverenigingsleven actief zijn geweest. Na een
rustperiode vindt men ze weer terug in de "volwassen" bestuursbaantjes.
Belangstelling voor bestuursfuncties is er wel: "een ieder wil wel een
beetje geëerd worden" . Echter wanneer het bestuursfuncties zijn, die veel
werk meebrengen en voor een algemeen doel zijn, bijvoorbeeld V.V.V., bestaat er aanzienlijk minder belangstelling, Kleinere verenigingen hebben
minder last om bestuurders te krijgen. Hetgeen vroeger liefdewerk was,
wordt tegenwoordig steeds meer in het zakelijke vlak getrokken.
De kerkelijke verenigingen vormen hier wel een uitzondering op.
Wanneer de secretarisfuncties enigszins gehonoreerd worden, bestaat er
dadelijk meer animo, al is de honorering in geen vergelijk met de moeite,
die men zich daarvoor getroost.
Bij de plattelandsvrouwenvereniging is er een voortdurende doorstroming
door de verplichte aftreding . Dit levert nauwelijks problemen op. Betaald
worden deze functies niet.
Een andere factor, waardoor men zich meer moeite wil troosten, is liefde
voor een bepaalde club. Soms kan ook een bepaalde fuctie status meebrengen .
Behalve de plattelandsjongerenverenigingen doen de overige (afgezien van
de kerkelijke) weinig aan kadervorming.
Ter overdenking om een bestuursbaan te aanvaarden kan dus tegenover elkaar
gesteld worden : men mag wel iets voor de gemeenschap over hebben, doch het
vele werk is toch wel bezwaarlijk.
De werkgroep vindt, dat vergoeding voor die functies, waar veel werk in
zit, geen overbodige luxe is. Indien noodzakelijke verenigingen geen bestuur kunnen krijgen , dan kan dat tragisch worden voor de betreffende vereniging en de samenleving . Een gesalarieerde kracht zou, ter verlichting
van het bestuur, voor vele verenigingen een goede oplossing kunnen zijn .
De bestuursleden behoeven dan slechts een beleid te voeren . Bij de kerkelijke verenigingen is over het algemeen de ideële achtergrond aanleiding
om bestuursbanen aan te nemen.
De werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen wijst op een probleem,
dat voor geheel Nederland geldt: de behoefte aan beroepskrachten voor het
jeugdwerk.
Momenteel heeft de N . H.-kerk, tezamen met andere N.H . -kerken, voor het
jeugdverenigingsleven een beroepskracht in dienst. Men hoopt op den duur
een plaatselijk jeugdwerkleider te krijgen, mede doordat een nieuwe subsidieregeling van kracht zal worden. Ook in de Gereformeerde Kerk is een
streven om (in eerste instantie) provinciaal tot een centrum van vormingswerk te komen . De gehele ontwikkeling loopt parallel aan die van de N.H.kerk . Gereformeerd Beilen alleen is te klein voor een dergelijke jeugdwerker . De werkgroep Tiendeveen acht het belangrijk, dat er vooral bij de
jeugd iets aan kadervorming gedaan wordt . De bestuursfuncties komen dikwijls bij enkelen terecht en de werkgroep gelooft, dat het goed voor de
verenigingen zou zijn in de besturen jonge krachten op te nemen en daarmede nieuwe inzichten.
Ook de werkgroep Hijken constateert, dat het over het algemeen niet gemakkelijk is besturen voor de diverse verenigingen te krijgen. Wanneer er
een aftreedtermijn bestaat, dan moet het wel, zoals bij de plattelandsvrouwen het geval is. Echter '~en ziet er wel tegen op'' presidente of
voorzitter van een vereniging te worden .
Van de onderwijskrachten wordt niet verwacht, dat ze in het verenigingsleven actief zijn; zij kunnen dit geheel zelf bepalen. De bewoners van
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Hijken en Oranje hopen het echter wel . Ook worden de onderwijzeressen niet
verplicht in Hijken te gaan wonen, maar de werkgroep wijst er wel op, dat
ze, wanneer ze niet in Hijken wonen, ook niet het vertrouwen van de bevolking hebben.
Om kader te kweken voor de verenigingsbesturen is er geen cursus "Spreken
in het openbaar" geweest. Men wil ook niet in de besturen, dus is er ook
geen belangstelling. Een gelegenheid tot het volgen van deze cursus is er
momenteel wel; deze gaat uit van de •~grarische sociale voorlichting''.
In Oranje heeft men een andere manier om bestuursleden in de buurtverenigingen te krijgen, n.l.: wordt iemand met meerderheid van stemmen gekozen
ook al is hij niet aanwezig, dan moet hij dat aanvaarden.
Het werk, dat een bestuurslid kan hebben, wordt niet vergoed. Het betekent,
dat het bestuur van de ijsvereniging zelf alles in orde moet maken wanneer
er ijs is. Echter als er iets moet gebeuren helpt men elkaar wel .
Volgens de werkgroep Hooghalen was het vroeger zo, dat meer de mensen met
geld de bestuursbaantjes in handen kregen. Thans is dit totaal veranderd
en komen de mensen met bestuurscapaciteiten wel aan hun trekken. Wel ziet
men dikwijls, dat er steeds een beroep op dezelfde mensen wordt gedaan,
maar dit neemt geen dusdanige omvang aan, dat de jeugd gepasseerd wordt.
Vooral bij gereformeerde verenigingen treft men een goede roulatie in de
besturen aan en er zijn niet alleen in de gereformeerde kringen genoeg
mensen die een vereniging kunnen besturen. Soms wordt een beroep op de
nieuwkomers gedaan die eigenlijk nauwelijks de samenleving kennen.

Gebruikmaking van deskundigheid voor het vereni_9ingsleven

Volgens de werkgroep "Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs"
maakt de toneelvereniging "de vier Vijven" gebruik van de provinciale toneeladviseur. Men heeft daar veel baat bij, niet alleen wat betreft de
uitvoering en de decors, maar ook bij de keuze van de stukken, ofschoon
dit laatste niet altijd bij het publiek in de smaak valt . Toch blijft men
doorgaan de betere stukken op te voeren. Hoewel een toneeladviseur bijzonder kostbaar is, zouden de leden van de toneelvereniging niet graag anders
meer willen. Momenteel wordt ook subsidie verkregen van de gemeente. De
toneelverenigirig is aangesloten bij de N.A .T.U. Ze heeft een eigen verlichting. De leden van de toneelvereniging gaan dikwijls elders kijken.
1 of 2 keer per winter gaan ze naar de schouwburg te Groningen. Soms ook
worden er weekends georganiseerd, die bijzonder leerzaam zijn.
Gedacht is aan een afdeling kindertoneel; dit stuit voorshams af op de
kosten.
Ook de openbare U.L.O. maakt gebruik van de provinciale toneeladviseur.
Deze zoekt voor de feestelijke ouderavond een toneelstukje uit. Kosten
worden gedeeltelijk gefinancierd door het schoolfonds . Ook hier is men
bijzonder blij met deze adviseur .
Op de technische school werden in de 3e klasse facultatieve lessen gegeven
in de vrije expressie. De bedoeling was dat de leerlingen zich beter konden uiten en vrijer werden in hun manieren. Dit groepje was echter te klein
zodat er momenteel niets meer aan gedaan wordt. Meisjes zijn veel vlugger
geneigd hieraan mee te doen dan jongens.
Bij de korfbalvereniging zijn er mogelijkheden voor de leden om kaderc~
sussen te volgen, evenals bij de Bond van Plattelandsvrouwen. Er bestaat
wel belangstelling voor, al is deze niet zo groot. Achteraf zijn die leden,
die zo'n cursus gevolgd hebben, bijzondyr positief in hun uitlatingen .
Beide U.L.O. 's hebben een schoolvereniging (bestaande uit leerlingen) met

116
bestuur. Dit bestuur wordt enigszins begeleid door de hoofden van de
U.L.O. 's. Ook op één van de lagere scholen is er een leerlingenvereniging
met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Met een beetje hulp van
de onderwijzer loopt dit heel aardig.
Ook de Ned. Handbal Bond geeft kadercursussen . Probleem bij deze gehele
kadervorming is, dat de mensen die het wel gevolgd hebben, dit niet overdragen of niet kunnen overdragen . Ook zijn er talrijke organisaties die
geen weet hebben van de bestaande deskundigheid; de toneelvereniging in
Beilen vormt een gunstige uitzondering .

Gemeenteraad en belangstelling voor cle kancliclaatstelling

De werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen meent, dat de politieke
belangstelling - ook bij de jeugd - in Beilen niet bijzonder groot is. Er
zijn weinig politieke jongerenorganisaties. Er heeft een jongerenorganisatie van de P.v.d.A. bestaan, maar deze is door het vertrek van enkele leden ter ziele gegaan . Hetzelfde is met de Arjos gebeurd .
De vergaderingen van de partijen worden matig bezocht. Voor de gemeenteraad is meer belangstelling dan voor de provinciale en landelijke politiek.
Men vindt dit te veel gespecialiseerd om er echt iets van te begrijpen.
Vroeger was dat heel anders; toen liep men warm voor de politiek. Voor de
groslijsten zijn genoeg gegadigden . De indruk bestaat, dat een groot deel
van de bevolking de raadsverslagen, gezien de reacties hierop, leest.
Vrouwen hebben nog nooit in de gemeenteraad van Beilen gezeten. Het mannelijk deel van de werkgroep gelooft, dat, indien alles een beetje gemakkelijker gaat en er minder partijen zijn, zodat ieder meer raadsleden heeft,
dit wel sneller het geval zou zijn. Een rem hierop is ook, dat de verschillende dorpen in de praktijk slechts 1 afgevaardigde van 1 partij kunnen
sturen en hier zal men toch eerder een man voor kiezen.
De partijvergaderingen en de vergaderingen van de kiesverenigingen zijn
dan ook in hoofdzaak typische mannenbijeenkomsten.
Volgens de werkgroep Hooghalen komen 4 van de 15 raadsleden uit Hooghalen.
Deze vertegenwoordigen 4 verschillende partijen. Over het belang van de
vertegenwoordiging van de verschillende dorpen in de gemeenteraad van éeilen lopen de meningen uiteen. Het is in de buitendorpen van betekenis, dat
men het kadidaat-gemeenteraadslid kent; soms weegt dat zwaarder dan de
vraag tot welke partij de persoon in kwestie behoort. Partij-politieke
overwegingen spelen in de raad van Beilen een ondergeschikte rol. De werkgroep acht het in de eerste plaats van grote betekenis aandacht te besteden aan de capaciteiten van de kandidaten voor de gemeenteraad.
Bij informatie is het de werkgroep Middenstand gebleken, dat de mogelijkheid bestaat zich te abonneren op de raadstukken (f 20,-- per jaar) en/of
de raadsnotulen (eveneens f 20,-- per jaar).
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XIV. SAMENLEVING IN BEILEN

In de groep Woonklimaat is een factor ter sprake gekomen, die zowel negatief als positief kan worden gezien en ervaren bij de keuze van een vestigingsplaats in de omgeving t.w . het feit, dat Beilen in vergelijking met
andere plaatsen geen dorp meer is doch ook nog geen stad: een dorp met
stadsallures .
Ook de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen wijst erop, dat in
het dorp Beilen, hoewel het in verschillende opzichten een stadskarakter
toont, toch ook trekken van het plattelandskarakter bewaard gebleven zijn.
Kenmerkend voor het stadskarakter zijn o . a. de aaneengesloten bebouwingen,
de nieuwbouwwijk, de mogelijk nog te bouwen flats en het centrum, waarin
vrijwel alle winkels gevestigd zijn.
Volgens de werkgroep Woonklimaat zal voor personen, die een kleine dorpsgemeenschap prefereren, Beilen daarom minder aantrekkelijk zijn dan dorpen
met een meer plattelandskarakter. Anderen zullen daarentegen prijs stellen
op een beter gesorteerde winkelstand en een grote verscheidenheid in bevolkingsgroepen en verenigingen etc .
Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen kan men in het
dorp Beilen nauwelijks spreken van een kern van oud-Beilenaren, althans
zij uiten zich niet als zodanig . Er staan ook geen oud-Beilenaren aan de
kop van collectelijsten; dat zijn meestal prominente figuren.
De soci~teit wordt gevormd door import-Beilenaren . Was deze vroeger een
"tweede gemeentebestuur", thans is de gezelligheid primair.
Men kan - gezien het aantal mensen in het dorp Beilen - niet meer zeggen,
dat men in de gemeenschap, maar wel dat men in een bepaalde kring wordt
opgenomen . Wel degelijk moet men er moeite voor doen tot een "kring" te
willen behoren.
Het behoren tot een kerkelijke groepering geeft een belangrijke binding,
waar men dan ook grotere offers voor brengt dan voor het verkeren in een
Beiler gemeenschap.
Een sterke groepsbinding onder de katholieken in Beilen is nog niet aanwezig . De groep is klein, de parochianen wonen over een groot gebied verspreid; de onderlinge contacten zijn daarom niet talrijk .
De oude sfeer van de dorpsgemeenschap treft men in de buitendorpen aan.
Spier en Wijster leveren hier een goed voorbeeld van; men vindt er nog de
echte dorpsfeesten, waaraan alle dorpsbewoners deelnemen.
Ook in de werkgroep Woonklimaat komt de mening naar voren, dat bij het organiseren van verschillende manifestaties in de buitendorpen een grotere
saamhorigheid van de bevolking aan het licht treedt dan in het dorp Beilen.
Het Oranjecomité organiseerde hier weliswaar diverse festiviteiten doch de
Vereniging voor Volksvermaken in de buitendorpen vervult in dit opzicht de
veel ruimere functie van overkoepeling van het gehele verenigingsleven ,
In dit verband wordt gewag gemaakt van de meermalen te beluisteren mening,
dat er in Beilen geen mogelijkheden zouden zijn om gezamenlijk iets tot
stand te brengen door een te grote verdeeldheid in groepsopvattingen. Ter
weerlegging van deze opvatting wordt o.a. gewezen op de aanwezigheid van
het Groene Kruis, het Rode Kruis, de kinderuitzending en de meer recente
samenwerking bij de leesbibliotheken. Anderzijds valt niet te ontkennen,
dat de gemeenschap in het dorp Beilen minder hecht is en dat het overleg
en de samenwerking tussen de groeperingen met elk een eigen historie en
signatuur hier minder goed functioneren, althans niet in die mate aan het
licht treden als in de buitendorpen het geval is.
Volgens deze werkgroep kan geconstateerd worden, dat mede door inbreng van
de nieuw ingekomenen een proces in ontwikkeling is van beïnvloeding over
en weer met een groeiend begrip voor elkaars standpunt en opvattingen. De
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werkgroep meent, dat in het algemeen de onderlinge persoonlijke binding afneemt naarmate een plaats groter wordt. Daarom meent zij, dat bij voortduring dient te worden gestreefd naar vergroting van wederzijds begrip voor
en waardering van elkaars overtuiging. Teneinde de gemeenschapsgedachte zoveel mogelijk in tact te houden en waar mogelijk te activeren verdient
overleg en samenwerking tussen de verschillende verenigingen, bevolkingsgroepen etc , dringend aanbeveling .
Deze gedachtengang geeft, in combinatie met de wensen op het gebied van
meer voorlichting en contact tussen gemeentebestuur en bevolking, aanleiding tot de suggestie tot vorming van een permanent gesprekscentrum ter
versteviging van het contact en overleg, zowel tussen de bevolkingsgroepen
onderling als tussen bevolking en gemeentebestuur. De aanwijzing van de
leden van bedoeld gesprekscentrum ') vraagt naar de mening van de werkgroep
nader beraad in bredere kring, waarbij wordt gedacht aan overleg hieromtrent in de Algemene Commissie van het bevolkingszelfonderzoek . Als mogelijke punten van uitwerking c . q . overleg in het gesprekscentrum worden nog
genoemd het opstellen van een verenigingsagenda voor uitvoeringen etc., de
wijze waarop algemene informatie aan de bevolking zou kunnen geschieden
(b . v . inschakelingsmogelijkheden Beiler Courant) en de wijze waarop gemeenschapsbelangen zouden kunnen worden gediend (b.v. actie zwembad).
In de werkgroep Middenstand is ook de suggestie van de werkgroep Woonklimaat tot het instellen van een blijvend gesprekscentrum ter behartiging van
gemeenschapsbelangen, bevordering van de samenwerking en het overleg tussen
de verschillende bevolkingsgroepen en het gemeentebestuur etc. ter sprake
geweest . Hoewel ook deze commissie nog geen duidelijk beeld van een dergelijk gesprekscentrum voor ogen staat, wordt deze suggestie ondersteund. De
samenstelling ' ) alsmede de taakstelling zal nog nader afgebakend moeten
worden .
De werkgroep wijst er nog op, dat tevens tegemoet getreden kan worden aan
de in verschillende kringen gevoelde behoefte om na beëindiging van het
bevolkingszelfonderzoek de op gang gekomen discussie - en contactmogelijkheid te continueren .
De werkgroep Recreatie kan geheel instemmen met de in andere groepen naar
voren gekomen gedachte om als "follow up" van het onderzoek eventueel een
overlegorgaan in het leven te roepen, waarin opgenomen een aantal deelnemers van het onderzoek .
Met betrekking tot eventuele tekort:komingen bij de opvang van nieuw ingekomen bewoners is de werkgroep Woonklimaat van mening, dat het merendeel
van deze categorie geen aanpassingsmoeilijkheden van enige betekenis ondervindt. In de buitendorpen speelt dit probleem practisch in het geheel
niet. In de nieuwbouwbuurten in Beilen en Hooghalen echter wordt de mogelijkheid van een minder vlotte acclimatisering niet uitgesloten geacht.
Aan de bereidheid tot opname in de bestaande verenigingen etc. wordt niet
getwijfeld, doch ter bevordering van een prettige kennismaking worden ook
introductieactiviteiten in de persoonlijke sfeer, uitgaande van de reeds
gevestigde bevolking en van de besturen\01lde verenigingen ètc. in de aandacht aanbevolen. Mogelijk ligt hier ook een werkterrein voor buurtverenigingen . In dit verband komt de suggestie naar voren om aan de nieuwkomenden behalve een plattegrond van de gemeente (gedacht wordt aan de
V.V . V.-folder) ook een lijst met contactadressen van verenigingen, instellingen etc . ter hand te stellen. Ook de nadere uitwerking van deze suggestie zou mogelijk mede éen van de taken van het eerder genoemde gesprekscentrum kunnen zijn.
') Tijdens het onderzoek reeds tot stand gekomen na een aantal gesprekken
o . a . tussen de voorzitters van de diverse werkgroepen en binnen de Algemene Commissie .
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De werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen wijst ook op het belang
van een informatieblad voor de nieuwkomers. Eén\an de leden van deze werk
groep vraagt zich af in hoeverre de V.V.H. voor dit werk ingeschakeld kan
worden.
De werkgroep meent, dat hoewel er aan de introductie van nieuwe bewoners
in Beilen wel het éen en ander gedaan wordt er geen sprake is van een goed
opgezet plan.
Het Christelijk Cultureel Centrum geeft een gidsje uit, doch dit is niet
speciaal voor nieuwkomers bestemd. Men acht het van groot belang hier meer
aandacht aan te besteden. Men zag de nieuwkomers gaarne als volgt via éen
gids ') voorgelicht:
door het beschikbaar stellen van een stratenplan
door gegevens over middenstanders en verenigingen
door het vermelden van toeristische attracties
door informaties welke voor de inwoners van belang zijn (bibliotheken,
zwembad, politie, brandweer, artsen, kruisverenigingen, maatschappe
lijke werk- en gezinsverzorgingsinstellingen enz.).
Door de werkgroep Middenstand wordt over de waarde van de Bei 1er Courant
als informatiebron van plaatselijk nieuws, inclusief de verslagen van de
vergadering van de gemeenteraad, positief geoordeeld.
In dit verband komt nog wel de wens naar voren om behalve gegevens betref
fende de burgerlijke stand, ook de namen en adressen van ingekomen en ver
trokken personen op te nemen. De indruk bestaat, dat het blad in de bui
tendorpen vrijwel huis aan huis gelezen wordt, doch dat dit in het dorp
Beilen veel minder het geval is. Op kosten van de gezamenlijke middenstand
wordt gedurende een half jaar een gratis abonnement aan de nieuw ingekomen
gezinnen verstrekt. Over de mate waarin het blad door deze categorie inwo
ners gelezen wordt, zijn de meningen verdeeld.
In de werkgroep Wijster heeft men geconstateerd, dat de samenlevingen
in
Spier en Drijber in bepaalde mate op Wijster georiënteerd zijn. Daarnaast
merkt men op, dat Spier in tal van opzichten een eigen karakter tracht te
behouden en er naar streeft een eigen verenigingsleven gestalte te geven.
Zo langzamerhand hebben vrijwel alle vrouwen van Spier zich van de Bond
van Plattelandsvrouwen te Wijster gedistancieerd en een eigen vrouwenver
eniging opgericht. Voor de jongeren wordt getracht een eigen volksdans
groep op te richten. De samenwerking tussen agrarische bewoners en de ex
ploitanten van vakantiebedrijven in Spier is zeer goed.
Drijber, dat bestaat uit een kleine kern - oud Drijber - en een groot
achterland kent qua godsdienst twee groeperingen. Een groot deel van deze
samenleving leidt een eigen bestaan; de kerk in achter Drijber is centrum
voor een grote groep gereformeerden. Met betrekking tot de plaats van de
school is men tot een oplossing gekomen, waarbij men tegemoet kwam aan de
wensen van een groot deel van de bewoners van het achterland. Wanneer ech
ter de diepvrieskluis buiten oud-Drijber gevestigd was, waren daar veel
minder leden uit oud-Drijber dan thans het geval is, bij geweest.
In deze werkgroep ontstaat nog een discussie omtrent het "laten zien wat
voor belang men erbij heeft" de een of andere voorziening te krijgen.
Een aspect hierbij is, dat een bevolking zo snel geneigd is te zeggen:
"Dat kan de gemeente wel doen". Achteraf blijkt soms, dat men het te onbe
langrijk vindt om er zelf moeite voor te doen. Een ander aspect is, dat
iedereen zijn belasting betaalt en het redelijk is om er iets voor terug
te krijgen. Daar heeft men tenslotte voor betaald.
Volgens de werkgroep Hijken voelen de inwoners van Hijken en omgeving zich
achter gesteld bij de bewoners van het hoofddorp. Verschillende voorzie
ningen ontbreken (riolering) of zijn gebrekkig aanwezig (verlichting, ver
zorging van de wegen). Deze achterstand wordt vooral geweten aan een lage
re uitgave per inwoner d'an in Beilen. Dit zou men in Hijken graag gecorri') binnenkort zal deze gids verschijnen
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geerd willen zien, omdat de behoeften in hoofd- en bijdorp niet verschillen.
Ook is men in Hijken teleurgesteld omdat voordelen, die b.v. Hooghalen en
Spier krijgen in het kader van het nationale recreatiebeleid, aan dit bij
dorp worden onthouden. Er bestaat wel een groot recreatieterrein in de
directe omgeving van Hijken, in eigendom toebehorend aan de maatschappij
"Utrecht", maar dit gebied is gesloten voor vakantiegangers.
De Algemene Commissie merkt op, dat men op aanvraag wandelkaarten kan ver
krijgen. Voorts is het de bedoeling dat er t.z.t. een fietspad ') aange
legd wordt.
De Werkgroep Hijken meent, dat veel geld wordt geïnvesteerd in recreatie
gebieden - dus luxe voor een ander - terwijl in de bijdorpen nog niet de
noodzakelijke voorzieningen kunnen komen. Deze recreanten krijgen dubbelop:
de voorzieningen thuis zijn in orde en er worden recreatiegebieden voor
hen in orde gemaakt. De bewoners van Hooghalen kunnen hiervan meeprofite
ren .
De ruilverkaveling wordt niet voor bewoners van Hijken uitgevoerd, maar
meer voor het algemeen economische belang. Leefbaarheid en ruilverkaveling
hebben niets met elkaar te maken.
Er bestaat nog andere kritiek op de gemeente*, vaak bemerkt men dat de ge
meente zelf andere maatstaven hanteert dan bij particulieren (b.v. particu
liere woningen op andere fundering dan palen, terwijl dit laatste wel wordt
gedaan voor gemeentewoningen, geen verzorging van de wegen), terwijl het
particulier initiatief gedwongen wordt zich aan de verordeningen te houden.
De verordeningen zijn in principe wel juist, maar ze worden zo kleinzielig
uitgevoerd. Een mogelijkheid tot verbetering ziet men in het verkrijgen van
een grotere stem in de gemeenteraad.
De Algemene Commissie wenst aan te tekenen, dat zij zich met enige formu
leringen niet geheel kan verenigen. Meermalen wekten deze de indruk van
een negatieve instelling t.a.v. het hoofddorp, de andere dorpen, het ge
meentebestuur en andere overheden. Verder worden uitspraken gedaan, die
niet alleen op Hijken betrekking hebben en die door andere bijdorpen zeker
niet ondersteund zullen worden.

') is aangelegd
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XV. DE GEMEENTE BEILEN, STRAKS
In een aantal werkgroepen is over de toekomst gesproken

Volgens de werkgroep landbouw z1Jn de besprekingen in een sfeer van onzekerheid gevoerd. Deze onzekerheid hangt samen en vloeit voort uit de grote
veranderingen, waaraan de landbouw sinds 1950 onderhevig is en waarvan het
eindpunt nog niet in zicht is . Deze veranderingen in de landbouw staan
overigens niet op zichzelf, doch houden verband met de snelle economische
ontwikkeling die ons land doormaakt waardoor de inkomens buiten de landbouw de laatste jaren sterk konden toenemen .
De landbouw is genoodzaakt de arbeidsproductiviteit te verhogen, willen de
agrarische werkers de inkomensstijging in de niet agrarische sectoren bijhouden . Deze verhoging v~n de arbeidsproductiviteit zal in de eerste plaats
moeten worden gerealiseerd door vermindering van het aantal arbeidskrachten
in de landbouw . De sterke mechanisering van de werkzaamheden die hiermee
gepaard gaat resulteert in een toeneming van de bewerkingscapaciteit per
man. Dit heeft weer tot gevolg dat de omvang zowel van de bedrijven als
die van de bedrijfsonderdelen groter moet worden .
De noodzakelijke wijzigingen in de bedrijfsstructuur worden belemmerd door
een aantal knelpunten. Genoemd kunnen worden de nog in vele gebieden ongunstige productieomstandigheden . Een ongunstige ontsluiting en verkaveling
belemmeren de mechanisatie ; een onbevredigende waterbeheersing en verouderde en ondoelmatige bedrijfsgebouwen staan wijzigingen in het productiepatroon in de weg . Een andere ernstig knel-punt betreft de financiering van
verbeteringen in het bedrijf en van de bedrijfsoverneming .
De meeste van deze onderwerpen zijn ook in de werkgroep landbouw besproken .
De problemen waarmee de landbouwers in de gemeente Beilen worstelen wijken
dan ook in wezen niet af van de vraagstukken waarvoor de boeren elders in
ons land zijn geplaatst. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere economisch ontwikkelde landen wordt gezocht naar middelen om de agrarische
beroepsbevolking in redelijke mate te laten delen in de welvaartstoeneming.
De oplossing van het complexe landbouwvraagstuk kan dan ook niet op locaal
niveau worden bereikt; deze problematiek kan alleen op nationaal niveau in
de kern met vrucht worden aangepakt en wellicht slechts op internationaal
niveau tot een oplossing worden gebracht .
In ons land beschikken het agrarische bedrijfsleven en de overheid over een
aantal middelen om de knelpunten bij de ontwikkeling naar een aangepaste
agrarische structuur en bedr.ijfsstructuur weg te nemen of te verminderen .
Als zodanig kunnen worden genoemd: verbetering van de cultuurtechnische omstandigheden en van de bedrijfsgroottestructuur (waterschapswerken en ontsluiting, al dan niet in ruilverkavelingsverband ; saneringsfonds voor de
landbouw), vergemakkelijking van investeringen (boerenleenbankwezen, borgstellingsfonds voor de landbouw), vergroting van de vakkennis van de boeren
(landbouwkundig onderzoek en landbouwonderwijs) en het stimuleren van bedrijfsverbeteringen (landbouwvoorlichting, al dan niet in het kader van een
zgn. streekverbetering ; ontwikkelingsfonds voor de landbouw).
Uiteindelijk hangt het voor een belangrijk deel van de landbouwers zelf,
hetzij als individu hetzij als groep, af of zij de mogelijkheden benutten
om hun bedrijven aan te passen .
Volgens de werkgroep Woonklimaat kan gesteld worden, dat het plezierig
wonen is in Beilen waarbij behalve op de gunstige verkeersverbindingen die in de toekomst nog zullen worden verbeterd - en de goed gesorteerde
middenstand die meestal de nodige service biedt, ook kan worden gewezen op
een geslaagde opzet van de naoorlogse uitbreidingen . Het propageren van
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deze woonfunctie verdient naar de mening van de werkgroep dan ook alleszins aanbeveling .
De ontwikkelingsproblematiek van de buitendorpen is niet specifiek voor
de gemeente Beilen, doch draagt een algemeen landelijk karakter .
Het feit dat op dit terrein nog geen duidelijke ontwikkelingslijnen voor
ogen staan ' ) brengt met zich mee , dat voorzichtigheid wordt betracht bij
het treffen van voorzieningen die grote investeringen vragen, terwijl niet
vaststaat da t geen verdere teruggang van de bevolking in deze dorpen zal
plaa t svinden . Een discussiepunt hierbij vormt ook de vraag of het wenselijk i s , dat de plattelandsdorpen zodanig in bevolkingsaantal zouden groe~
en, dat de hechte gemeenschap welke deze dorpen thans veelal nogzypeert,
verloren zou gaan . Naar het oordeel van de werkgroep verdient een dergelijke ontwikkeling geen aanbeveling , hetgeen echter niet wegneemt dat gezorgd zal moeten worden voor een zeker~ _graad van leefbaarheid , in welk
verband o . m. noodzakelijk zijn behoorlijke voorzieningen op het gebied
van school, kerk , sport en verenigingsleven . Bedoelde hechte gemeenschap
van de bevo lking vormt een zeer belangrijk element in het patroon dat het
woon klimaat va n een plaats bepaalt.
Voor wa t bet ref t de toekomstige bevolkingsont wikkeling in de buitendorpen
worden voor Hoo ghalen gunstige perspectieven gezien in de recreatieve sector e n in een t oen emende vestigi n g van woonforensen t . o . v . Assen. Voor
Tiendev een - waar sprake is van een ac t ief verenigingsleven met zelfs leden/supp ort ers uit Hoogeveen - worden ook ontwikkelingsmogelijkheden gezien va n de recreatieve - en de woon functie t.o.v. Hoogeveen van waaruit
reeds e ni ge belangstelli n g voor vestiging in Tiendeveen valt te constateren . Daarnaas t verdient een streven tot binding van de vanuit dit dorp in
Hoogeveen werkzame arbe i dskrachten de aandacht.
Voor Hi jken met een overwegende agrarische structuur moet een verdere
terugga n g va n de bevolking worden gevreesd, hetgeen, zij het in geringere
mate ook t . a . v . Spier , Wijster en Drijber kan worden gezegd.
Bij de discussie op dit punt wordt twijfel uitgesproken over de vraag of
een uitbreiding van de recreatieve accommodatie in deze dorpen zodanig
zal kunnen zijn, dat daarmede een bevolkingsgroei van betekenis gepaard
zal gaan.
Reeds eerder heeft de werkgroep Hooghalen gesteld, dat dit gebied door
haar ligging ten opzichte van een omvangrijk recreatiegebied en Assen in
een gunstige positie verkeert. Beide factoren worden versterkt door de
plannen tot bouw van een grote verkeersweg, parallel aan de bestaande weg
Assen - Hoogeveen. Ontsluiting door andere wegen zal vervolgens plaats
kunnen vinden .
De verwachte ontwikkeling zal volgens de werkgroep in drie richtingen
gaan :
1. een toeneming van het aantal forensen . Deze zullen in de eerste plaats
huisvesting kunnen vinden aan de noordzijde van de bestaande dorpskern.
Zowel de bouw van eensgezinswoningen als bungalows zal mogelijk zijn ;
2. een groei van het aantal verblijfsrecreanten, d . w . z . toeristen die voor
langere tijd in de omgeving van Hooghalen de vakantie doorbrengen .
Reeds nu zijn zomerbungalows in aanbouw, terwijl het kampeer- en caravanterrein wordt uitgebreid;
3 . uitbreiding van aantrekkelijke punten voor dagrecreanten, d.w.z . voor
mensen die voor één dag ontspanning zoeken in het recreatiegebied . Ook
voor deze categorie toeristen zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Wanneer er voor de aanleg van nieuwe wegen geschikt zand in Hooghalen
ka n worden gevonden, bieden deze afgravingen ideale gelegenheid tot
aanleg va n vijvers met stranden.
') Ter informatie kan worden medegedeeld dat de Provinciale Planologische
Dienst i n Drenthe bezig is met een studie voor de opzet van een provinciaal d o rpen plan

Boerderijen in Wijster

Toekomstig dorpsh u i s in Wijster
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Deze ontwikkeling zal slechts voor een deel van de bevolking direkte voordelen opleveren. In dit verband kan gewezen worden op de middenstand . Een
zekere modernisering en een afstemming op de behoeften van de vakantiegangers zullen noodzakelijk zijn .
De werkgroep is ervan overtuigd, dat een onbeperkte groei het karakter van
Hooghalen zal schaden. Het facetstreekplan voor recreatie en natuurschoon
geeft in dit opzicht waarborgen.
In dit plan zijn niet alle nieuwe ontwikkelingen opgenomen . De totstandkoming van een grote telescoop werd niet voorzien . Door dit project en de
bestemming van grote gebieden tot "stille zöne" kan de ontplooiing van
het Hooghalense recreatiegebied worden beperkt ,
De werkgroep Wijster meent, dat de optredende veroudering een negatieve
factor in de ontwikkeling van Wijster is . Het kindertal op de school loopt,
mede omdat de geboortegolf van na de tweede wereldoorlog de lagere school
gepasseerd is, terug .
In de toekomst ziet men Wijster niet als forensendorp uitgroeien . Absolute
voorwaarden em forensen in een dorp te krijgen zijn de nabijheid van een
industriecentrum en goede toegangswegen. Aan de laatste voorwaarde wordt
niet voldaan . In de kern Beilen ligt dit door de goede verbinding met
Assen en andere plaatsen veel gunstiger .
Hoewel Wijster natuurlijk geen volledige middenstand heeft, zijn er b.v .
wel 2 kruideniersbedrijven, 2 manufacturiers, een kapper , een smederij,
2 cafê's, een boerenleenbank en winkels voor radio en televisie .
Voorts ligt Wijster niet direct in een natuurschoongebied . Men hoopt, dat
de nabijgelegen natuurgebieden in de toekomst voor het publiek opengesteld
zullen worden .
Wanneer Wijster met Hooghalen (als voorbeeld voor een forensendorp) vergeleken wordt, dan valt het op, dat het in Wijster niet zo "gezellig" is,
hoewel het in tegenstelling tot andere dorpen in Beilen een hechte dorpsgemeenschap heeft. Om een "gezelliger" aanzicht te krijgen, acht men het
wenselijk, dat er een betere aankleding van het dorp komt b . v. hier en
daar een bloembak en een perk, betere verlichting, beter onderhoud van de
bennen
trottoirs .
I
De bloementuintjes rond de huizen worden de laatste jaren steeds beter
verzorgd.
De jeugd heeft er weinig toekomst; wanneer men de nijverheids- of middelbare school verlaat, kan men in Wijster geen of nauwelijks emplooi vinden .
Voorts meent de werkgroep, dat Spier andere ontwikkelingsmogelijkheden
heeft, omdat het aan een grote verkeersweg en tussen een groot aantal
recreatiegebiedèn gelegen is .
Tijdens de bespreking van het verslag van de werkgroep Wijster heeft de
Algemene Commissie de mening uitgesproken, dat dit verslag een vrij somber
beeld voor het dorp Wijster geeft.
De Algemene Commissie heeft zich afgevraagd of er niet iets meer omtrent
de toekomstige ontwikkeling had kunnen worden gezegd .
Men acht het wenselijk, dat deze sombere visie van de werkgroep als uitgangspunt zal dienen voor bezinning over de toekomst in Wijster .
De reeds gevormde Commissie van Overleg zal hierin een belangrijke rol
kunnen spelen.
In het voorgaande is uitvoerig gesproken over hetgeen in het verleden in
Beilen gerealiseerd is, de huidige verhoudingen binnen de gemeente en de
lijn der ontwikkeling gezien vanuit de verschillende facetten van de samenleving .
Het zou hier de plaats zijn om vanuit de feitelijke gegevens te trachten
inzicht te krijgen in de betekenis, die de gemeente Beilen over een aantal
jaren in het kader van de provincie Drenthe zal kunnen krijgen .
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De gebruikelijke werkwijze hierbij is het uitgaan van de bevolkingscijfers
uit het verleden en het op een of andere wijze extrapoleren van deze gegevens in de toekomst .
Het toepassen va n deze methodiek ontmoet voor grote gebieden in de praktijk reeds diverse bezwaren , doch stuit voor kleinere gemeenten als Beilen
op overwegende moeilijkheden .
Het gaat hier slechts om kleine aantallen . De wet van de grote aantallen
komt daardoor maar zeer ten dele tot zijn recht . Toevallige factoren daarentegen kunnen een zeer grote rol spelen en de waarde van de prognose zeer
sterk reduceren ,
Uit het voorgaande blijkt , dat het weinig zinvol is om uitgaande van de
cijfers in het verleden te berekenen hoeveel inwoners Beilen op een bepaald moment in de toekomst zal tellen . Dit wil echter niet zeggen, dat
er over de toekomst van Beilen niets gesteld zou kunnen worden .
Op grond van de beschikbare gegevens, de discussies in de diverse werkgroepen en de toekomstverwachtingen mag erop gerekend worden, dat de gemeente Beilen in de naaste toekomst wel een groei van de bevolking te
zien zal geven . Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de kern
Beilen en de overige dorpen in de gemeente.
Hoewel in de discussies naar voren kwam, dat men het algemeen op prijs
stelt, indien ook de andere dorpen, met name om de leefbaarheid, hiervan
profijt zullen kunnen trekken , moet toch aangenomen worden, dat deze groei
- zo niet geheel - toch voornamelijk in het dorp Beilen plaats zal vinden.
Het is zelfs mogelijk , dat een aantal dorpen een teruglopen van het bevolkingsaantal te zien zullen geven .
Aangenomen mag worden , dat de te verwachten groei van Beilen slechts in
zekere ma t e een gevolg van de industrialisatie - en dan door kleinere bedrijven - van deze gemeente zal zijn .
De groei van de gemeente in de naaste toekomst zal voornamelijk veroorzaakt worden door de mogelijk toenemende woonfunctie, die vooral de dorpen
Beilen en Hooghalen en misschien het dorp Tiendeveen door de ligging in de
nabijheid van Assen resp . Hoogeveen, die de mogelijkheden in zich hebben
tot belangrijke industriecentra uit te groeien, hebben . In welke mate dit
echter het geval zal zijn is van diverse factoren afhankelijk, die men
ook nog niet in de hand heeft , zodat omtrent de grootte van de groei geen
enkele prognose te maken is . Wel kan worden gesteld, dat het in geen geval
een spectaculaire groei zal zijn .
Tot deze factoren kunnen o . a . gerekend worden:
a. de mate, waarin Assen en Hoogeveen zich in de toekomst zullen ontwikkelen en in hoeverre de hieruit voortvloeiende bevolkingsgroei in Assen
en Hoogeveen zelf opgevangen zal worden;
b . de mate , waarin de neiging van bepaalde bevolkingsgroepen om "buiten"
te won en , zich zal ontwikkelen en tevens of deze zich ook over andere
bevolkingsgroepen zal uitbreiden ;
c . de mate , waarin Beilen in de toekomst bouwgelegenheid zal krijgen en
kunnen realiseren.
In dit verband wordt er nog op gewezen, dat het bij een vrijere woningmarkt mogelijk is , dat andere, niet direct plaatsgebonden bevolkingsgroepen zoals de vertegenwoordigers zich in de toekomst meer op het ' ~latteland" zullen gaan vestigen.
Daarnaast mag niet vergeten worden , dat er voor de gemeente in de toekomst
mogelijkheden liggen een deel van de trek vanuit het westen van voornamelijk gepensioneerden, die rust zoeken, op te vangen. Hoewel het zeker mogelijk is , dat de trek van deze bevolkingsgroepen in de toekomst toe zal
kunnen nemen , moet toch niet verwacht worden, dat dit grote aantallen
zullen worden. Het grote vraagteken is dan nog welke rol de verschillende
dorpen in de gemeente Beilen daarbij zullen spelen.
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Wel moet in het algemeen nog gesteld worden, dat het voorgaande zich vrijwel geheel zal voordoen in die dorpen, die reeds voldoende leefbaarheid
hebben en dus aan zijn toekomstige bewoners een redelijk voorzieningsniveau op het terrein van de primaire voorzieningen (bakker-kruidenierzuiverhandel-groenteboer en slager), onderwijsvoorzieningen (kleuter-,
lager-, ulo- en landbouwhuishoudschool) en bijzondere voorzieningen
(dominee, notaris, arts, tandarts, dierenarts en bank) kunnen bieden.
Voorts zal nog afgewacht dienen te worden in hoeverre de ook in de gemeente Beilen nog afnemende werkgelegenheid in de landbouw een bevolkingsteruggang ten gevolge zal hebben.
Gezien de toenemende betekenis van de recreatie voor de samenleving en de
grote aantrekkelijkheid van vrijwel de gehele gemeente liggen er - zoals
in het jongste verleden reeds gebleken is - in deze richting vele kansen.
Ook bij een goede aanpak mag de gemeente hiervan echter geen groei van
enige betekenis verwachten. Wel is het aantrekkelijk, dat vooral een aantal buitendorpen (Spier en Hooghalen) hiervan kunnen profiteren.
Voorwaarde voor een hoopvolle toekomst is echter het benutt.e n van de geboden kansen. Hiervoor moet de gehele bevolking van de gemeente zich gezamenlijk met alle beschikbare energie en vindingrijkheid inzetten.
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XVI. DE VOORNAAMSTE CONCLUSIES, WENSEN EN AANBEVELINGEN

Landbouw

1. Evenals elders is ook in de gemeente Beilen de agrarische werkgelegenheid in de periode 1947-1960 belangrijk afgenomen; deze afneming komt
in belangrijke mate voor rekening van de vreemde arbeidskrachten en de
meewerkende zoons . Ook na 1960 is de arbeidsbezetting - met name voor
de vreemde arbeidskrachten - verder teruggelopen .
2. In 1962 was bijna 17% van de bedrijfshoofden niet volledig werkzaam op
hun bedrijf. Ook van de meewerkende zoons was ruim¼ deel niet volledig
op het ouderlijk bedrijf werkzaam .
3. In 1962 was 6% van de bedrijfshoofden jonger dan 30 jaar en was ruim
10% de 65 gepasseerd . Ten aanzien van de meewerkende zoons valt op te
merken, dat de leeftijdsklasse van 14-19 jaar betrekkelijk dic:ti;bezet
was, terwijl 21 zoons van 40 of ouder nog geen bedrijfshoofd waren.
4. In 1962 had bijna de helft van de bedrijfshoofden geen landbouwonderwijs genoten . Dit geldt vooral voor de oudere generatie (40 jaar en
ouder); bij de jongeren is de situatie aanmerkelijk gunstiger.
Van de meewerkende zoons had bijna¾ landbouwonderwijs gevolgd . Qua
opleiding staat de toekomstige generatie boeren er derhalve gunstiger
voor dan de huidige generatie bedrijfshoofden.
5. In 1959 was 40% van de landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha. en 44% van
10-20 ha. groot. Hoewel geen latere gegevens bekend zijn, moet aangenomen worden, dat de bedrijfsgroottestructuur thans gunstiger zal zijn.
6. Volgens de gegevens van de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland had bijna 20% van het bouwland regelmatig van droogte, hetzij
van wateroverlast te lijden; van het grasland had bijna 50% met wateroverlast te kampen . Ten tijde van het onderzoek liet de waterhuishouding van de cultuurgrond veel te wensen over.
7. In 1959 nam de gemeente Beilen - zowel gelet op het gemiddeld aantal
kavels per bedrijf als op de gemiddelde kavelgrootte - in vergelijking
met enkele aangrenzende gemeenten een tussenpositie in .
8. De werkgroep is van mening, dat verbetering van de agrarisch-economische structuur het best in ruilverkavelingsverband kan plaatsvinden.
Het is derhalve verheugend, dat in grote delen van de gemeente Beilen
ruilverkavelingen zijn uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding
zijn.
De werkgroep is van mening dat voor de gebieden, die nog niet bij een
ruilverkaveling betrokken zijn, het volgende geldt:
Tiendeveen : ruilverkaveling nog niet urgent.
Gebied, begrensd door het Oranjekanaal, ruilverkaveling Hijken en
de gemeente grens: hoewel te betreuren is, dat indertijd geen aansluiting bij de ruilverkaveling Hijken is verzocht, kan dit gebied
bij de ruilverkaveling Smilde ondergebracht worden.
Overige gebieden: zijn bewust buiten de ruilverkavelingen gehouden.
Mede gezien de opmerking in de werkgroep Tiendeveen, dat het onbegrijpelijk is, dat Tiendeveen ten noorden van de Haarweg buiten de ruilverkaveling is gebleven, wordt het wenselijk geoordeeld door middel van
een enquête de mening · van de bevolking van Tiendeveen te peilen.
9. De werkgroep is unaniem van mening, dat een goede waterhuishouding
voor de landbouw van zeer veel belang is en de volle aandacht verdient.
Ten aanzien van het onderhoud meent de werkgroep, dat deze - voor zover
het de hoofd- en zijleidingen betreft - door het waterschap moet worden
uitgevoerd. In gebieden, waar een ruilverkaveling is uitgevoerd, dient
op de scheidingssloten een keur gelegd te worden.
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10. De werkgroep betreurt het, dat in ruilverkavelingsverband weinig aandacht wordt besteed aan grondverbetering en dat ook overigens voor
grondverbetering geen subsidie wordt verleend .
11. Ten aanzien van de beplanting geeft de werkgroep de voorkeur aan beplanting van wegen boven strokenbeplanting temidden van landbouwgrond.
Voorts spreekt de werkgroep zich uit voor een beplanting met bomen in
plaats van een beplanting met struikgewas .
12. Van de oppervlakte cultuurgrond was in 1965 ruim 60% in gebruik als
grasland en de rest vrijwel geheel als bouwland. Gedurende de periode
1955-1965 is de oppervlakte grasland ten koste van de oppervlakte
bouwland vergroot.
13 . Op 3/5 deel van de oppervlakte bouwland werd in 1965 graan (havergerst-rogge) verbouwd. Bij de knol- en wortelgewassen werd ruim 3/4
deel van de oppervlakte ingenomen door aardappelen (hoofdzakelijk
fabrieksaardappelen).
14. De rundveehouderij is op de meeste bedrijven in Beilen een belangrijk
bedrijfsonderdeel . De uitbreiding van de oppervlakte grasland is in
de periode 1955-1965 gepaard gegaan met een intensivering van het graslandgebruik .
15 . Uit gegevens van de periode 1955-1965 blijkt, dat sedert 1960 de varkensfokkerij in betekenis is afgenomen, doch het aantal mestvarkens
is gestegen.
16. Bij de bespreking van de bedrijfsgebouwen is ter sprake gekomen, dat
uit kostenoogpunt naar goedkopere bedrijfsgebouwen gestreefd moet
worden, zonder dat dit ten koste van de doelmatigheid gaat. In verband hiermede dringt de werkgroep aan op wijziging van de gemeentelijke bouwverordening ') .
17 . De mechanisatie in de landbouw heeft de laatste jaren een grote vlucht
genomen, Volgens de meitelling 1964 werden in de gemeente Beilen 219
land- en tuinbouwtrekkers en 382 melkmachineinstallaties geregistreerd.
Het aantal bedrijven met paarden vermindert gestadig .
18. De mechanisatie vereist grote investeringen. Een groot deel van de
gemengde bedrijven blijven ook in de toekomst gedeeltelijk aangewezen
op loonwerkers of op de gezamenlijke aanschaffing van een werktuigénpark. Bij het laatste is het van veel belang te overwegen met welke
partner(s) men in zee zal gaan en bindende afspraken te maken.
19. De werkgroep is van mening, dat begrip opgebracht moet worden, indien
voor recreatieve doeleinden cultuurgrond aan de landbouw onttrokken
wordt. Men is echter tevens van mening, dat de opvangcapaciteit be
langrijkle.n worden vergroot door tot dusverre voor het publiek verboden terreinen toegankelijk te maken . Het verdient overweging te bestuderen in hoeverre landbouwers bij de opzet en de exploitatie van
bedrijven in de recreatieve sector ingeschakeld kunnen worden.
20. De werkgroep betreurt het, dat tot dusverre nog betrekkelijk weinig
landbouwers tot de Cooperatieve Boerenhulpverleningsdienst toegetreden
zijn.
21. Er zijn in de gemeente Beilen talrijke boermarken. Daar de boermarke
als het bindende element in het betreffende deel van de gemeente gezien kan worden en in voorkomende gevallen als pleitbezorger kan optreden, meent de werkgroep dat de boermarke nog recht van bestaan heeft.
22. De werkgroep Landbouw meent, dat de mogelijkheid tot het bouwen van
dienstwoningen bij agrarische- en aanverwante bedrijven gehandhaafd
dient te worden. De werkgroep Woonklimaat staat hier in principe afwijzend tegenover. Wel dient de mogelijkheid aanwezig te zijn voor de
bouw van een woning bij een boerderij ten behoeve van een familielid/
medewerker op het betrokken (familie)bedrijf.
') Er wordt nog opgewezen, dat er een landelijk geunificeerde bouwverordening is
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Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

1. De werkgroep Middenstand meent, dat de bestaande industrie geen personeelsuitbreiding van enige omvang zal vertonen . Hoewel de dienstensector nog wel enige uitbreiding te zien zal geven, moet voor de landbouw op een verdere teruggang gerekend worden.
Omdat het aanbod van arbeidskrachten reeds gedurende een reeks van
jaren sneller toeneemt dan de werkgelegenheid, hebben belangrijke aantallen werknemers elders emplooi gezocht met als gevolg een jaarlijks
terugkerend vertrekoverschot .
Men meent~ dat een aantal personen bij overigens gelijke arbeidsvoorwaarden en -oms t andigheden liever ter plaatse zou blijven werken dan
dat men elders emplooi zoekt .
2 . Volgens de werkgroepen Woonklimaat en Middenstand is voor een gezonde
economische ontwikkeling een groei van het inwonertal noodzakelijk .
Mpgelijkheden zijn gelegen op het terrein van de bevordering van woonforensisme , de recreatie en de industri.a ll-satie .
3 . Aangezien vestiging van grootindustrie liiet in de lijn der verwachtingen ligt, moet het vooral gezocht worden · in aantrekking van kleinere
bedrijven (dorp Beilen) . Daarmee zal geen afbreuk gedaan worden aan de
kansen voor het woonforensisme en de recreatie .
Juist nu de hui~ige situatie voor het aantrekken van industrieën niet
gunstig is, zal het gemeentebestuur actief en slagvaardig moeten handelen .
4. Men vertrouwt, dat het gemeentebestuur t . a . v. de bedrijven, die uit
verkeerstechnisch oogpunt en/ of uit hoofde van uitbreidingsplannen en
-mogelijkheden naar het industrieterrein dienen te worden verplaatst,
een welwillende houding aanneemt .
5. Pogingen voor de bouw van een industriehal op voorraad worden aanbevolen .
6 . Aan bedrijven , die uitsluitend of in hoofdzaak werkgelegenheid bieden
aan vrouwen, bestaat geen behoefte .
Middenstand

1. Voor de gemeente Beilen speelt een grote rol de ligging tussen en de
goede verbindingen met de grotere centra Assen en Hoogeveen, als gevolg
waarvan bij sommigen de indruk bestaat, dat door de plaatselijke bevolking in meerdere mate elders wordt gekocht dan in andere plaatsen van
vergelijkbare omvang en structuur .
2 . Het is gewenst om zoveel mogelijk ter plaatse te kopen.
3 . Er wordt vrij algemeen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de
grossiers of de leveranciers te leveren . Er wordt op gewezen, dat hierdoor het streven naar het bieden van een zo groot mogelijke sortering
in de eigen zaak kan verslappen .
4. De mening over het bindend effect van zegeltjes is verdeeld.
5. Ten aanzien van de binding klant - middenstander overheerst de opvatting, dat de behoefte hieraan van de zijde van de klanten, speciaal
onder de jongeren, afneemt
6. Volgens de werkgroep Middenstand bestaat omtrent de mate, waarin aankopen via postorderbedrijven plaatsvinden, weinig inzicht; de werkgroep
Gezondheidszorg en sport heeft de indruk, dat in Beilen veel via postorderbedrijven gekocht wordt .
7 . Het gebrek aan opvolgers in meerdere zaken vormt een probleem evenals
de vr1J hoge gemiddelde leeftijd van de middenstanders.
8 . Er moet worden verwacht, dat niet alleen in de buitendorpen doch ook in
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het dorp Beilen het aantal middenstandsbedrijven terug zal lopen .
Voor de branches met een geringer aantal verkoopplaatsen wordt dit betreurd. Dit kan leiden tot een aantasting van het gehele woon- en leefklimaat van de eigen plaats .
Er wordt de suggestie tot stichting van een warenhuis ter gezamenlijke
exploitatie door een aantal plaatselijke middenstanders gedaan. Realisatie zal door allerlei oorzaken niet eenvoudig zijn, waarbij eerst
onderzocht dient te worden of een rendabele bedrijfsvoering mogelijk
zal zijn.
Men meent, dat verschillende zaken momenteel reeds onverkoopbaar zijn.
Er wordt gesuggereerd de verkoop van kleinvakartikelen in één zaak met
grote sortering te concentreren; in hetzelfde kader kan bijv. worden
gedacht aan een gezamenlijke reparatieinrichting van alle schoenmakers
en een gezamenlijke worstmakerij van alle slagers.
Er mag gesteld worden, dat de werkgroep de toekomstige ontwikkeling
van de middenstand en het daarmee verband houdende gehele leefklimaat
niet rooskleurig in ziet . De buitendorpen verkeren in dit opzicht in
een nog moeilijker situatie dan het dorp Beilen, waarbij een zekere
concentratie (buitendorpen t . o . v . Beilen en Beilen t.o . v . bijv . Assen
en Hoogeveen) niet zal kunnen worden voorkomen .
Er zal gestreefd moeten worden naar meer overleg en samenwerking. De
vraag op welke wijze deze samenwerking - zowel tussen middenstanders
onderling als met het gemeentebestuur en tussen middenstander en consument- kan worden bevorderd, leidt tot de conclusie, dat een overkoepelend orgaan voor middenstandsaangelegenheden stimulerend zou kunnen
werken. Initiatief
hiertoe ligt vnl. op de weg van de middenstand .
In Beilen functioneren twee geregeld samenwerkende middenstandsverenigingen met een afzonderlijk comité voor het organiseren van acties.
Volgens de werkgroep Wijster is daar nog een ':'slapende" middenstandsvereniging.
De werkgroep Middenstand doet de aanbeveling de sedert 1965 in het
dorp Beilen bestaande wijkindeling voor de bakkers óok in de buitendorpen in te voeren.
In de werkgroep wordt verschillend gedacht over de rendabiliteit van
een speciale zuivelwinkel in het dorp Beilen.
De werkgroep betreurt het, dat men tijdens het onderzoek geen kennis
van het rapport van het Centiaal Orgaan ter bevordering van de bouw
van Middenstandsbedrijfspanden ') ,: _(C . O.M.) heeft kunnen nemen.
Men meent, dat de vestiging van meerdere bedrijven in de vorm van
een winkelgalerij in de nieuwe woonwijk te Beilen, gezien de geringe
bevolkingsomvang, op economische gronden niet wenselijk zal zijn.
Voor een goed gesorteerde zelfbedieningszaak in de levensmiddelenbranche wordt wel een bestaansmogelijkheid aanwezig geacht . Als meest
voor de hand liggende mogelijkheid wordt gezien de verplaatsing naar
de nieuwbouwbuurt van een in Beilen gevestigde kruidenier.
In de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen bestaat. de indruk, dat de bevolking voorkeur geeft aan de verdere uitbouw van het
centrum boven de vestiging van winkels in de nieuwe buurten .
De werkgroep Middenstand verzoekt de middenstand de zaken tijdens het
middaguur zoveel mogelijk open te houden.
Over de koopavond wordt gunstig geoordeeld .
De consumentengids wordt te weinig gelezen.
De werkgroep Tiendeveen constateert, dat er geen enkele winkel is;
speciaal ·voor de bejaarde bevolkingsgroep zal vestiging van een enkele winkel belangrijk zijn . Men gelooft, dat b.v. een kruidenierszaak in Tiendeveen een bestaan kan vinden .
sedertkort opgegaan in Centraal Instituut voor het Midden- en Kl e inbedrijf (C.I.M.K . )
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De werkgroep Woonklimaat erkent, dat speciaal in Tiendeveen op dit
terrein meer of minder grote moelijkheden ervaren worden . Echter vestiging van winkelbedrijven is afhankelijk van particuliere initiatieven.
23. Er is in Tiendeveen geen bezinepomp.
De verkeerssituatie en verkeersverbindingen

1. Met betrekking tot de provinciale autoweg (noord-zuid verbinding)
worden een aantal wensen geuit, waarvan een enkele ondertussen gerealiseerd is.
2. Voor de kom van het dorp Beilen wordt door de werkgroep Middenstand
een aantal suggesties gedaan'). Er wordt voorts op spoed aangedrongen;
inschakeling van de A.N.W.B. en van ingezetenen, die met de plaatselijke verkeerssituatie op de hoogte zijn, wordt wenselijk geacht.
3. Ook wat de andere verkeersvoorzieningen in het dorp Beilen en het overige deel van de gemeente betreft worden een aantal wenselijkheden gesteld.
4. In de werkgroep Tiendeveen zijn met betrekking tot de verkeerssituatie
ter plaatse nog een aantal wensen zoals sanering van wijken en bruggen,
verbetering van de Molenwegen verharding van het Bottersdijkjegeuit.
5. In de werkgroepen Hijken en Hooghalen zijn eveneens een aantal wensen
o.a. ten opzichte van de brug in Oranje en de weg Laaghalen-Laaghalerveen (de zgn. "hobbelweg").
6. De werkgroep Wijster heeft wensen met betrekking tot de verbindingsweg vanuit achter Drijber naar de school.
7. Volgens de werkgroepen Middenstand en Woonklimaat kan als algemene
conclusie gesteld worden, dat op enkele uitzonderingen na de straatverlichting in de gehele gemeente verbetering behoeft door plaatsing
van meer lichtpunten met grotere lichtsterkte. Men doet de aanbeveling
aan he.t gemeentebestuur een verlichtingsplan voor de gehele gemeente
te late opmaken.
8. In enkele andere werkgroepen zoals Tiendeveen, Hijken, Hooghalen en
Wijster worden ook aan aantal suggesties gedaan. De werkgroep Hijken
stelt vast, dat er van Oranje naar Hijken en naar Smilde geen straatverlichting is. In verband met mist stelt men een witte streep over
het wegdek voor. Volgens de werkgroep Hooghalen is er in Laaghalerveen - zelfs niet bij de school~ in het geheel geen straatverlichting.
9. Door de werkgroep Tiendeveen wordt voorgesteld de busverbindingen
voor geheel Beilen eens met de directie \0D~ busonderneming te bespreken.
Hierbij dienen ook de aansluitingen bekeken te worden, omdat die volgens enkele werkgroepen slecht zijn.
10. De werkgroepen Middenstand en Woonklimaat achten plaatsing van een
telefooncel in de nieuwbouvdringend gewenst .
ll. De werkgroep Hijken acht de verdeling van Oranje voor het post- en
telefoondistrict tussen Beilen en Smilde niet gewenst. Er is voorkeur
voor onderbrenging bij Beilen.
12. De werkgroep Hijken acht het wenselijk de nummering in Oranje in overleg met de bevolking te wiJzigen.
13. In het Rheeveld is geen brievenbus .

')dooreen aantal raadsbesluiten zullen er veranderingen optreden.
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Recreatie en vreemdelingenverkeer
1. Volgens de werkgroep recreatie en vreemdelingenverkeer werd in 1965
door de recreanten rond 3/4 miljoen gulden in Beilen uitgegeven.
2. Gezien het grote aantal advertenties in de vakantiegids Beilen begint
de middenstand van de betekenis van de recreatie overtuigd te raken.
3. Men nadruk wordt in de werkgroep naar voren gebracht, dat het aanwe
zige natuurschoon als de aantrekkingskracht voor het bezoek gezien
wordt.
4. De groep ziet het vooral
als een taak van de gemeente te streven
naar het voorkomen van een ontwikkeling, waarbij afbreuk kan worden
gedaan aan de factoren, die thans de aantrekkingskracht vormen voor
hen die de rustige recreatie zoeken.
5. De groep ziet het als een taak van de gemeente de recreatie in goede
banen te leiden en te houden door een verantwoorde differentiatie
van de te vestigen dag- en verblijfsrecreatievormen.
6. De groep ziet de ontwikkeling vooral in de richting van de verblijfsrecreatie. Menzal terdege in acht moeten nemen of er sprake is van
een goede aanpak en een verantwoord recreatieproject en bijv. geen
speculatie pp de voorgrond staat. Men ziet geen bezwaar, indien een
bepaald bedrijf de mogelijkheid tot individueel bezit van huisjes
schept.
7. Hoewel een zekere concentratie van de verblijfsrecreatie in bepaalde
plaatsen nodig zal zijn, moeten de bedrijven niet te dicht bij elkaar
gevestigd worden. Men doet de suggestie alvorens toestemming tot de
vestiging van een nieuw bedrijf te verlenen eerst met de bestaande be
drijven rekening te houden; niet om concurrentie te verhinderen, doch
wel om verkeerde reactie e.d. te voorkomen.
8. De meerderheid van de werkgroep betwijfelt de mogelijkheid van reali
satie van het plan Grote Zand op basis van het uitgewerkte plan, voor
al als het zwembad in combinatie met bungalowcentrum dient te worden
geëxploiteerd.
De werkgroep Woonklimaat signaleert in dit verband de ongerustheid
over de voorgenomen verplaatsing van het kampeerterrein naar een ter
rein met een ongunstige bodemgesteldheid.
De werkgroep Recreatie en vreemdelingenverkeer meent, dat in Hooghalen
te weinig terrein voor verblijfsrecreatie is aangewezen in tegenstel
ling tot Tiendeveen.
10. De accommodatie ') van'tie Moraine" is te klein en laat veel te wensen
over; ook dient de toegestane terreingrootte uitgebreid te worden.
11. Men acht de "Hullen" voor verblijfsrecreatie weinig gunstig gelegen.
12. Voor verblijfsrecreatie acht men gunstig gelegen:
a. Terhorst (driehoek Terhorst-Smalbroek-Linthorst Homankanaal bij het
zgn. "Nachtegalenpad").
b. bij het bos in I^aghalen.
c. Holthe.
13. Kwaliteitsbeoordeling en selectie door de V.V.V. - alvoren opneming in
de gids - wordt van veel betekenis geacht. Ook de werkgroep Wijster
heeft hier aandacht aan besteed. Hierbij kwam aan de orde ôf de gemeen
te ôf de V.V.V. öf een combinatie van deze twee regelend moet optreden.
14. De werkgroep Recreatie staat afwijzend tegenover kermisachtige attrac
ties.
15 Er is een voorstel voor de bewegwijzering gedaan 2).
16. Nauwe samenwerking tussen de V.V.V. Hooghalen en die van Beilen wordt
nuttig geacht. Men vraagt zich af, of een gezamenlijke uitgave van
')
2)

de accommodatie zal verbeterd worden.
een aantal van de suggesties zijn reeds gerealiseerd.
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een vakantiegids geen voorkeur verdient.
17. Men heeft zich uitgesproken om bij ruilverkaveling de houtopstand
rond de boerderijen te behouden. Verder wordt gewezen op het handha
ven als een stuk natuurschoon van de houtwallen, alsmede op de moge
lijkheden tot restauratie en reconstructie van deze houtwallen.
18. De werkgroep Hooghalen meent, dat de houding van de inwoners t.o.v.
het vreemdelingenverkeer zich gunstig ontwikkeld heeft, hoewel de
bewoners (o.a. de middenstanders) uit zakelijk oogpunt er nog niet
genoeg voordeel (kamerverhuur) uithalen.
19. Een gedeelte van de werkgroep pleit voor een grootscheepse aanpak van
een recreantenprogramma met inschakeling van de bevolking.
20. Volgens de werkgroep Tiendeveen is moeilijk te zeggen of Tiendeveen
zich tot een recreatiegebied zal ontwikkelen.
Wonen
1. Door de vertegenwoordigers uit de buitendorpen in de werkgroep Woon
klimaat wordt de mening naar voren gebracht, dat er betreffende
de
woningbouw van een evenredige verdeling tussen het dorp Beilen en de
andere woonkernen geen sprake is. De sterke concentratie in het dorp
Beilen heeft in de buitendorpen een gevoel van tenachterstelling doen
ontstaan.
2. Hoewel de werkgroepen Wijster en Tiendeveen de mening uitspreken dat
men bij een vrije keus voor de huidige woonplaats zal kiezen, vindt
de werkgroep Wijster ook wel, dat het in Beilen gezelliger wonen is
en men daar meer voorzieningen heeft.
3. Van andere zijde wordt in de werkgroep Woonklimaat aangevoerd, dat
- niet alleen in de gemeente Beilen doch overal elders - concentra
tie van de bouw in de woningwetsector in grotere plaatsen vrijwel
onontkoombaar is door de van overheidswege gehanteerde zgn. curveprijs. De werkgroep Wijster meent evenwel, dat de bouwprijs in Wij
ster slechts weinig hoger is dan in Beilen. De werkgroep Woonklimaat
vraagt'zich af of het gemeentebestuur bij de in de buitendorpen gevestig
de aannemers geïnformeerd heeft naar de mogelijkheden van bouw van
kleine aantallen woningwetwoningen.
4. Enkele werkgroepen t.w. Woonklimaat, Wijster en Tiendeveen bepleiten
de bouw van een aantal bejaardenwoningen per dorp, hoewel hier volgens
de werkgroep Woonklimaat dezelfde moeilijkheden betreffende de curveprijs zullen liggen.
5. Volgens de werkgroep Tiendeveen ziet men - naar aanleiding van de
toenemende industrialisatie te Hoogeveen - een belangstelling uit
Hoogeveen naar Tiendeveen. Een apart bungalowterrein zou een stimu
lans kunnen betekenen.
6. Volgens de werkgroep Woonklimaat zal het bij het beleid betreffende
de spreiding van de woningbouw ook geboden zijn de mogelijke (toekom
stige) ontwikkeling van de bestaanbronnen in en de voorkeur voor de
verschillende plaatsen in aanmerking te nemen.
De discussies omtrent de woonvoorkeur bij vrije vestigingskeuze spit
sen zich toe op de vragen of de binding van de plattelandsbevolking
aan het geboortedorp wel zo groot is als wel eens wordt beweerd en of
de animo voor het gaan wonen in de grotere centra het zal winnen.
Hierop kan geen eensluidend antwoord gegeven worden.
7. De werkgroep is van mening, dat de ontwikkeling van het dorp Beilen
moet worden gestimuleerd; echter een goed woon- en leefklimaat in de
buitendorpen is noodzakelijk.
8. De werkgroep meent, dat voor een juist beeld van de woningzoekenden
het noodzakelijk is, dat niet alleenelke woningzoekende zich laat re-
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gistreren, doch bovendien dat de aanvraag wordt genoteerd voor de plaats
waar men wenst te wonen.
Hoewel het aantal onbewoonbaar verklaarde woningen niet bijzonder groot
is, wordt deze materie in de blijvende a·andacht aanbevolen.
De werkgroep acht sanering o.a. wenselijk in de Kruisstraat, de Weijerdstraat, de Havenstraat, de Brinkstraat en de hoek Asserstraat/Dikningestraat.
Er wordt gevraagd aandacht te besteden aan autosloperijen en andere
ontsierende elementen.
De werkgroep Hijken attendeert op de "tonnetjes" in het Rheeveld.
De werkgroepen Hijken en Tiendeveen menen, dat de bevolking over het
algemeen op de hoogte is van de subsidie, die gegeven kan worden voor
het bouwen van een douche en closet met waterspoeling. Er wordt echter
niet altijd gebruik van gemaakt door de administratieve problemen en
de lange wachttijd, terwijl ~en voorts veelal goedkoper zonder subsidie kan bouwen, omdat de noxmen niet op cte ·oude huizen zijn afgestemd.
Bij een bespreking met de burgemeester kwam naar voren, dat er in de
vrije sector bouwplaatsen beschikbaar zijn. De werkgroep Woonklimaat
dringt er bij het gemeentebestuur op aan voor een zo aantrekkelijk mogelijk aanzicht van de bouwterreinen te zorgen en te voorkomen, dat de
prijzen ongunstig afsteken bij die van de omliggende en andere vergelijkbare gemeenten.
De werkgroep vestigt met het oog op de vrije sectorbouw de aandacht op
het gebied omsloten door de provinciale weg, de Eursingerweg en de Hijkerweg en zo nodig verder in noordelijke richting.
Voorts valt te denken aan terreinen in de richting van het Terhorsterzand (gebied tussen Linhorst Hornankanaal en de oude weg), omdat bij
verdere uitbreiding in noordelijke richting de afstand naar het centrum
steeds groter wordt. Voorts zal de directe nabijheid van het Terhorsterzand de aantrekkelijkheid om zich in Beilen te vestigen kunnen vergroten.
Het tijdens het onderzoek bestaande plan tot bouw van de eerste flat')
in Beilen kan de werkgroep niet toejuichen. Men meent, dat het beeld
van Beilen, dat vanuit de verte momenteel wordt bepaald door de kerktoren en de fabriekspijp van de DOMO, in ongunstige zin zou worden beinvloed door een flat van 30 meter hoog. De vraag rijst nog naar de
belangstelling voor vestiging in Beilen in het algemeen en de animo
voor het betrekken van een flat in het bijzonder.
Het streven naar stimulering van de ontwikkeling van het dorp Beilen
betekent niet, dat de zorg voor de woningbouw in de buitendorpen verwaarloosd kan worden. Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor
Tiendeveen, waar het niet gemakkelijk blijkt te zijn, om aan particulier bouwterrein te komen, omdat een belaqpijk deel van de grond :in handen
is van elders woonachtige grondbezitters.
Met het oog op de mogelijke geachte ontwikkeling van de woonfunctie
t . o.v. Hoogeveen wordt een uitbreidingsplan wenselijk geacht (zie plan
werkgroep Tiendeveen).
Door de werkgroepen Woonklimaat en Hooghalen worden mogelijkheden gezien voor een voortgaande ontwikkeling van Hooghalen.
De werkgroep Woonklimaat meent dat bij bungalowbouw een versnippering
van het natuurgebied zo veel mogelijk voorkomen dient te worden.
Er wordt aangedrongen op bespoediging van de vaststelling van de bestemming van de terreinen in de omgeving van het gemeentehuis.
') deze flatbouw gaat in verband met bezwaren van College van Gedeputeerde Staten niet doo~
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22. De werkgroep stelt voor aandacht te besteden aan het terrein in de
omgeving van het dierenparkje.
23. Men juicht de voorgenomen omlegging van de Beilerstroom toe; hetzelfde
geldt voor een demping van de huidige haven en een sluiting van het
scheepvaartverkeer door het Linthorst Homankanaal .
24. Aangezien de kennis en de voorlichting van de bevolking op het terrein
van het woningbouwbeleid, de bestemmingsplannen e.d. onvoldoende is,
wordt aanbevolen om maquettes en overzichtskaarten in kleuren te maken
ter opstelling in een blijvende expositieruimte in het gemeentehuis.
Dit opent niet alleen de mogelijkheid om de plaatselijke bevolking te
informeren, doch zal tevens kunnen dienen om de woonfunctie c.q. de
vestigingsmogelijkheden in bredere kring bekendheid te geven.
25 . In de werkgroepen Woonklimaat en Sociaal cultureel verenigingsleven en
. onderwijs is ''Beileroord" ter sprake geweest .
De gedachte, dat de aanwezigheid van Beileroord een negatieve factor
kan vormen bij de keuze van een woonplaats buiten de grotere bevolkingscentra wordt niet juist geacht .
26. In het algemeen gesproken is de leiding van Beileroord tevreden met de
mogelijkheden voor onderbrenging van patiënten in gezinnen.
Nog steeds vormt de gezinsverpleging(~ 300 patiënten) een welkome bron
van aanvullend inkomen .
27. De grote zaal van Beileroord (375 zitplaatsen) kan door het plaatselijk
verenigingsleven benut worden .
28 . Het zwembad in Beilen is in een vijftal werkgroepen t . w. Middenstand,
Woonklimaa t, Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs, Gezondheidszorg en sport en Recreatie en vreemdelingenverkeer en in de Algemene Commissie ter sprake gekomen . Er mag dus van een urgent probleem
gesproken worden . Men is unaniem van mening, dat het huidige zwembad
verouderd is en een slechte outillage heeft. Eén werkgroep noemt het
bad zelfs een aanfluiting en een antipropaganda voor de recreatie . Een
andere werkgroep acht een nieuw zwembad van bijzonder groot belang
voor het woonklimaat.
29. De bevolking zal ten behoeve van de bouw van het zwembad een belangrijk
-bedrag bijeen moeten brengen . Het indertijd ingestelde Actiecomité
Zwembad gaat er van uit, dat dit bedrag bij benadering bekend moet zijn
en de uitvoering van de plannen enigszins vaste vorm moet hebben gekregen alvorens met een inzamelingsactie begonnen wordt . De werkgroep
Woonklimaat doet de suggestie eerder te starten, waardoor spreiding in
het leveren van bijdragen mogelijk wordt .
Het is dan nodig, dat de bevolking op de hoogte wordt gebracht en gehouden van het stadium, waarin de plannen verkeren .
30. Er zijn volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport plannen geweest
met het warme afvoerwater
van de DOMO het nieuwe zwembad voor te ver,
warmen. De kosten zijn echter te hoog .
31 . Volgens de werkgroep Tiendeveen vindt men het in eerste instantie niet
belangrijk of men bij Beilen zal blijven of tot Hoogeveen zal gaan behoren . Gezien de afstand tot de kern Hoogeveen zal het gemeentelijk
practischer zijn bij de gemeente Hoogeveen ingedeeld te worden. Veel
belangrijker is , dat Tiendeveen gemeentelijk niet gedeeld wordt.
32 . De Algemene Commissie wijst er op, dat er met betrekking tot speel-ruimten - in samenwerking met de gemeente b.v. door subsidie en / of
beschikbaar stellen van een stuk terrein - een taak voor de burgerij
ligt .
33. De werkgroep •~ezondheidszorg en sport'' acht het ondanks de kosten toch
gewenst in de toekomst woningen met centrale verwarming te bouwen.
34 , De werkgroep Woonklimaat acht gezien de problemen de bouw van een centrale rouwkamer voor het dorp Beilen gewenst; volgens de Algemene Com-
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missie is daar ook in de buitendorpen behoefte aan.
Openbare nutsvoorzieningen

1. De werkgroep Woonklimaat is zich ervan bewust, dat onvoldoende financien een rem vormen bij de uitvoering van rioleringsplannen
in de
diverse dorpen, doch vertrouwt dat het gemeentebestuur op dit punt
alle mogelijke kansen zal benutten .
2. De werkgroep doet een dringend beroep op het gemeentebestuur de bouw
van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie~zo veel mogelijk tè bespoedigen en bij de betreffende instanties op snelle voorziening aan
te dringen.
3 . De werkgroep "Gezondheidszorg en sport" wijst erop, dat omdat de capaciteit van de riolering te gering is, het water niet goed gezuiverd
wordt voordat het in de Beilervaart loost (vissterfte) en daardoor
stank verspreidt . Voorts is de afwatering vooral in de nieuwbouw slecht.
4. Hoewel de situatie in Tiendeveen m.b.t. de afwatering van het vuile
water niet ideaal is, is deze in vergelijking met andere dorpen in
Beilen gunstig .
5 . De werkgroep Hooghalen ziet de riolering met het oog op de recreatie
en het toenemen van forensen als een absolute noodzaak . De plannen
voor
de riolering
zijn rond; het wachten is op de goedkeuring en
de uitvoering .
6. In de werkgroep Recreatie en vreemdelingenverkeer gaan - in verband
met de riolering in Spier (thans open riool) - de gedachten uit naar
de mogelijkheid van een rijksbijdrage aan de gemeente in de kosten
(toeristische in~rastructuur) via Incoret.
7. Het open riool, met name bij de scholen is volgens de werkgroep Hijken
een onhoudbare toestand .
8. De aantasting van het natuurschoon - de "Oranje" loost het overtollig
water in het heideveld - wordt door de Algemene Commissie ten zeerste
betreurd.
9 . Volgens de werkgroep Wijster is het ontbreken van riolering een ernstig euvel. Wijster heeft een voorstel gelanceerd, waarmede het rioleringsvraagstuk , in de gehele gemeente tot oplossing gebracht kan worden.
10. De\\elkgt'OEPV.OOnkli.maat is over de vuilophaaldienst tevreden. Nader zou
onderzocht moeten worden de mate, waarin ook in de buitendorpen behoefte bestaat aan speciale afhaaldiensten voor groot vuil.
Volgens de werkgroep "Gezondheidszorg en sport" wordt direct buiten de
kern Beilen het huisvuil niet overal opgehaald.
Volgens de werkgroep Hooghalen neemt het aantal aangeslotenen langzaam toe; er wordt gevraagd of uitbreiding naar Laaghalen mogelijk is.
Er bestaat behoefte aan het zo af en toe ophalen van het grove vuil.
Er zal tegen het deponeren van afval o.a. in de bossen zo streng mogelijk opgetreden moeten worden.
Volgens de werkgroep Hijken is het voor de boeren een probleem hun
huisvuil op wettige wijze kwijt te raken. Ook hier bestaat de wens
naar het maandelijks ophalen van de grotere stukken.
11. Volgens verschillende werkgroepen is het aantal niet op water en electriciteit aangesloten percelen miniem; veelal zijn hiervoor bijzondere
redenen.
') in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid
zal in dorp Beilen een nieuwe installatie gebouwd worden
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De Algemene Commissie wijst met betrekking tot electriciteitsvoorziening op de netspanning, die in de gehele gemeente te gering is met
alle gevolgen vandien .
12. Door de werkgroep Woonklimaat wor de n enkele streken genoemd - Laaghalen,
Smalbroek en het industrieterrein over het Linthorst Homankanaal - die
op aansluiting op aardgas wachten.
In Tiendeveen is geen aardgas en er bestaan voor de nabije toekomst
ook geen plannen.
In Hijken zal alleen aardgas in de kern van Hijken en in het Rheeveld
komen. Voorlopig krijgt Oranje geen aardgas, tenzij de aardappelmeelfabriek van olie naar gas overschakelt .
Alleen het centrum van Wijster krijgt aardgas .
Gezondheidszorg

1 . Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport bestaa t aan uitbreiding
van het aantal artsen (3) geen behoefte ,
2 . De grootte van de praktijken van de 2 tandartsen is zodanig, dat patienten nog kunnen worden aanvaard .
3 . In Beilen is geen apotheek ; men acht dit geen bezwaar .
4 . Het ziekenvervoer laat - vooral bij spoedgevallen - te wensen over .
Er is getracht een ziekenauto in Beilen te krijgen , doch dit is niet
gelukt ') . De Algemene Commissie acht het noodzakelijk, dat de wenselijkheid tot het stationeren van een ziekenauto in Beilen of uitbreiding van de mogelijkheden elders (b . v . Assen) onderzocht worden .
5. Voorts acht deze Commssie het wenselijk, dat er regelmatig stukjes in
de Beiler Courant komen hoe er - bij ongelukken - gehandeld dient te
worden.
6. Beilen heeft éen plaatselijke vereniging van het Groene Kruis, die
over Beilen, Wijster (Groen e Kruis gebouw) en Hooghalen (Groene Kruisgebouw in voorbereiding) gedecentraliseerd is. Tiendeveen hoort tot
Nieuweroord en Oranje tot Smilde .
De werkgroep Hooghalen acht een aparte Groene Kruisvereniging "Hooghalen" niet belangrijk; de organisatie vanuit Beilen loopt uitstekend.
De werkgroep Hijken acht de afstand tot Hooghalen geen bezwaar .
7 . Op het platteland leeft het begrip "Groene Kruis" meer dan in het
centrum Beilen .
8. Een particuliere vroedvrouw uit Westerbork houdt in Beilen spreekuur.
9. Men ziet ·.na bevallingen als ideaal 10 dagen full-time deskundige hulp,
doch dit is met het huidige personeel niet te realiseren.
10. Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport zouden de chauffeurs van
de ziekenauto een cursus moeten volgen, opdat zij weten, waarom iets
wel of niet goed is .
ll . Er worden alleen E . H . B . O . -cursussen in Beilen dorp gegeven; er is weer
een groeiende belangstelling .
De werkgroep Hooghalen hoopt, dat wanneer er een arts beschikbaar is,
er net als vroeger een E . H. B . O . -cursus zal komen . Men verwacht dan
voldoende belangstelling .
12. In de werkgroepen Hijken, Tiendeveen en Hooghalen werd opgemerkt, dat
hier geen afdelingen van het Rode Kruis zijn; er zijn daar slechts
enkele leden .
13 . In verschillende werkgroepen zijn de vakantiekolonies ter sprake gekomen . Er bestaat soms nog een drempelvrees om de kinderen te sturen.
14. De samenwerking tussen Elim, de christelijke vereniging voor kinderuitzending en het Centraal Genootschap, de algemene vereniging is
uniek in Beilen; men heeft gezamenlijk een bestuur: Comité voor uit' ) sedert kort is in
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zending van kinderen .
15. De kosten voor de uitzending ziJn gering ; indien de overige kosten
- kopen van kleren - een bezwaar vormen , kunnen het Helenafonds (centraal Genootschap) of het Jopiefonds (Elim) hulp verlenen .
16 . Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport is in 1952 ten behoève
van de sportkeuring de Stichting Bureau voor de medische sportkeuring
opgericht. Door het vele verzuim is de sportkeuring naar Assen overgegaan .
17. De indruk bestaat, dat in Beilen het belang van de sportkeuring niet
ingezien wordt . Een goede regel is~ niet gekeurd - niet opstellen in
een wedstrijd door het bestuur .
Maatschappelijk werk

.

1. Er wordt door de werkgroep Wijster opgewezen, dat er vroeger een Commissie voor Jeugdzorg en Maatschappelijk werk (Opbouw Drenthe) bestond,
die tot taak had de moeilijkheden binnen de gezinnen en in de ruimere
samenleving te signaleren . Het opheffen heeft een leemte achtergelaten .
De diakonieen zijn nu de aangewezen instellingen om gevallen te signaleren .
Daarna is volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen
de gemeente overgegaan tot het aanstellen van een maatschappelijk
werkster . Tenslotte hebben met ingang van 1 april 1965 ook de N.H.kerk en de Ger. kerk (in samenwerking met kerken in de omgeving) opgeleide maatschappelijk werkers aangetrokken .
2. Het beeld van een maatschappelijk werker is bij een groot gedeeltevance
bevolking nog onbekend . De gezinsverzorgings- en kruisinstellingen
hebben hun pad geplaveid en zouden de maatschappelijk werker door het
geven van adressen van dienst kunnen zijn .
3. Volgens de werkgroep Wijster hebben zeer weinigen in het gebied SpierWijster-Drijber direkt of indirekt met het maatschappelijk werk kennis
gemaakt . In het verleden was er incidentele hulp van de districtsmaatschappelijk werkster van de Stichting Opbouw Drenthe .
Ook deze werkgroep acht de introductie van de maatschappelijke werkers
een probleem apart . De dorpsbewoners vragen zich wel eens af wat de
maatschappelijke werkers nu eigenlijk doen .
4. Volgens de werkgroep Hooghalen is hier niet zoveel voor de maatschappelijke werk(st)er te doen. Er bestaat bij een deel van de bevolking
een zekere aversie tegen .
Men ziet niet de dienstverlenende en bemiddelende taak.
5. Volgens de werkgroep Tiendeveen heeft men de maatschappelijke werkster
van de gemeente te weinig gezien; in het verleden heeft men haar zeker
nodig gehad . Het blijft de vraag of de mensen - vooral diegenen, die
hulp nodig hebben - op de hoogte van de instellingen zijn .
6. Het gereformeerd maatschappelijk werk wordt, in tegenstelling tot het
N. H. maatschappelijk werk, niet door de gemeente gesubsidieerd .
De reden is, dat de andere gemeenten dit werk ook niet subsidiëren .
7 . Indien het maatschappelijk werk zich gaat ontwikkelen, dan kan zich
het probleem voordoen, dat meer dan één maatschappelijk werker zich
met een gezin bemoeit . Ter voorkoming hiervan bestaat er regelmatig
overleg tussen de maatschappelijke werkers .
8. Beilen dorp heeft een bejaardentehuis(+ 65 personen); bejaarden uit
de gemeente hebben voorrang. Bejaarden,-die blijvend verpleeghulp
nodig hebben, probeert men naar een verpleeghuis door te sturen . Men
acht het niet juist een verpleeghuis , vanwege de leefbaarheid in het
bejaardentehuis, aan het bejaardentehuis te koppelen .
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De werkgroep Sociale voorzieningen en onderwijs vindt de recreatieruimte, die tevens als eetzaal gebruikt wordt, te klein . Er ontbreekt
vanwege de hoge kosten ook een lift ,
Er zijn 2 blokken bejaardenwoningen - i er zijn plannen ') aan de Kievitslaan, hetgeen te ver uit het centrum ligt .
De bejaardenhulp is aan de gezinsverzorging verbonden .
Het verzorgen van warme maaltijden acht men wenselijk, hoewel een
poging door gebrek aan belangstelling mislukt is. Men neemt echter
aan, dat de belangstelling groter zal zijn , indien er werkelijk maaltijden verstrekt kunnen worden . De keukenaccomodatie van het bejaardentehuis is groot genoeg, doch er is geen personeel voor .
Misschien zou het via Beileroord kunnen .
Er zijn drie commissies t . w . uitgaande van de Gereformeerde kerk, van
de Hervormde kerk en van de N . P . B ., ' t Nut en de Bond van Plattelandsvrouwen, voor de ontspanning van bejaarden .
Er wordt eens per week bejaardengymnastiek gegeven . Er wordt door de
V.V . H . geprobeerd in de bijdorpen eveneens bejaardengymnastiek te
krijgen.
De indruk bestaat, dat er vereenzaming voorkomt. Dit moet onderzocht
worden . Volgens de werkgroep Hooghalen speelt dit niet in Hooghalen,
doch wel in Hijken .
De werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen is het eens over
een nauwe samenwerking op het terrein van het bejaardenwerk.
Van samenvoeging tot éen organisatie voor bejaardenwerk is het overgrote deel van de werkgroep voorstander . Een deel van de werkgroep
heeft op practische en principi~le gronden bezwaren tegen bundelin~
door samenvoeging wordt het aantal bejaarden waarschijnlijk te groot
om het werk goed te doen, terwijl principieel niet samengevoegd kan
worden wat levenslang gescheiden is geweest . In veel plaatsen in Drenthe
heeft één organisatie b . v. de v .v .H . het bejaardenwerk ter hand genomen .
Volgens de werkgroep Tiendeveen gebeurt er in Tiendeveen veel te weinig
voor de bejaarden . Hiertoe moet een initiatief vanuit de bevolking komen.
In de gemeente Beilen bestaan 2 gezinsverzorgingsinstellingen n . l . de
Stichting voor Gezinszorg , uitgaande van de diaconie der N.H . kerk en
de Christelijke vereniging voor Gezinszorg . Tiendeveen is aangesloten
bij de gezinsverzorgingsvereniging te Nieuweroord/Noordsche Schut.
Volgens de werkgroep Wijster heeft Drijber in zekere zin een aparte
onderafdeling van de Christelijke vereniging .
Iedereen kan gebruik maken van beide instellingen, ook zonder dat men
een jaarlijkse bijdrage geeft . Daarna is men echter verplicht een bijdrage te geven . De retributies worden afgestemd op het inkomen . Contributies en donaties zijn - met inachtneming van een minimumbedrag vrij .
De gezinsverzorging ontwikkelt zich mede door de gunstige subsidieregeling in de richting van bejaardenzorg.
Hoofdzakelijk op medische indicatie wordt een gezinsverzorgster/helpster geplaatst. In de toekomst zal ook op sociale indicatie een gezinsverzorgster gevraagd kunnen worden; hier is langere tijd hulp
noodzakelijk .
Algemeen wordt gesteld, dat de tijd, waarin die de gezinsverzorgsters
beschikbaar zijn, niet afgestemd is op de agrarische- en continubedrijven .
Het spoorwegpersoneel in Beilen kan hulp krijgen van een gezinsverzorgster in dienst van de spoorwegen .
') ondertussen gerealiseerd
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23. Volgens de werkgroep "sociale verhoudingen en voorzieningen" is de
financiële positie van de gezinsverzorgingsinstellingen in Beilen zorgelijk.
24. Volgens de werkgroep Hooghalen is er weinig animo voor het beroep gezinsverzorgster; ook bejaardenhelpsters op uurbasisloon zijn moeilijk
te krijgen .
25. De werkgroep Hooghalen gelooft dat samenvoeging tot éen algemene
gezinszorgvereniging in Hooghalen op weerstanden zal stuiten. Toch
hoopt een deelvmicewerkgroep, dat dit gebeuren zal, temeer omdat er
financiele voordelen aan verbonden zijn.
26. In enkele werkgroepen zijn de tradities en de burenhulp ter sprake gekomen . Geconstateerd wordt, dat naarmate het zuiver ·agrarische karakter van een samenleving vermindert, ook het traditionele "noaberschap"
terugloopt.
De werkgroep Hijken verwacht, dat de modernisering van de bedrijven
ook tot gevolg zal hebben, dat oude gewoonten en tradities verder teruggedrongen zullen worden.
Sport

1. De voorzieningen in de gemeente Beilen maken een gevarieerde sportbeoefening mogelijk.
2. In de werkgroep Gezondheidszorg en sport is aan de orde geweest of de
sport, zoals die in Beilen beoefend wordt, positief gewaardeerd kan
worden. Een grote meerderheid wijst op de positieve kanten:
aanpassing, het leren omgaan met anderen in een team. Een klein deel
ziet het voortdurend blootstellen aan een sfeer van wedijver nauwelijks als een gunstige vorm van lichamelijke en geestelijke ontplooiing .
3. De Algemene Commissie meent, dat het momenteel op de lagere school gegeven aantal uren sport en gymnastiek onvoldoende is. Voorts wordt in
sterke mate aanbevolen voor de sport en gymnastiek een vakleerkracht
aan te trekken.
4 . Volgens de werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs
kan men over het algemeen stellen, dat de helft van de kinderen, wanneer zij de L.T . S . of de U.L.O. verlaten, niet kan zwemmen, hoewel
daar de laatste jaren wel enige verbetering ingekomen is. Voor de huishoudschool ligt dit gunstiger .
5. De leerlingen van de 4e, 5e en 6e klassen van de lagere school krijgen
les van de badmeester; volgens de werkgroep Wijster is het de bedoeling
dat de schoolkinderen na schooltijd zwemles in Beilen zullen krijgen.
6. Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport heeft Beilen dorp een
prachtig sportpark; per week wordt per veld 2 à 3 keer een competitiewedstrijd gespeeld.
7. Evenals in geheel Nederland worden ook in Beilen vele sporten als
jeugdactiviteit gezien; het aantal actieve sportbeoefenaren boven de
dertig jaar is dan ook klein.
8. Alle sportverenigingen kunnen door gebrek aan ruimte niet overschakelen van veld- naar zaaltraining. De werkgroep acht het wenselijk, dat
de gymnastiekzaal bij de technische school - op normale voorwaardenopengesteld wordt voor de verenigingen.
9. Volgens de werkgroep zal in de toekomst een sporthal vereist zijn.
10. De pony- en rijvereniging zoekt naar een geschikt , oefenterrein; de
Algemene Commissie verzoekt het gemeentebestuur hierbij zoveel mogelijk te helpen.
ll. In de werkgroepen Gezondheidszorg en sport en Middenstand is het bestaan van een ijsvereniging en het ontbreken van een ijsbaan in het

140

12 .
13 .

14.

15 .

16.

17.
18.

19.

20 .

21 .
22 .

23 .

24.

dorp Beilen ter sprake geweest . Dit laatste wordt door velen als een
gemis gevoeld , vooral voor kleine kinderen .
De werkgroep Gezondheidszorg en sport heeft de indruk, dat B. en W.
niet positief staan tegenover de aanleg van een nieuwe ijsbaan in
Beilen zelf ; het college schijnt meer t e voelen voor een fusie met de
ijsvereniging "Sietsenveen" . Men acht het belangrijk reële plannen
bij B. en W. in te dienen en de belangstelling van de bevolking gaande te houden .
De werkgroep Middenstand wijst nog op de suggestie in de Sportraad om
een terreintje achter het gemeentehuis te asfalteren (zomers rolschaats- en skelterbaan) en te omwallen, zodat hier een kinderijsbaan
kan worden gecreëerd .
In Holthe wordt, in samenhang met de ruilverkaveling, door de Heide
Mij . een ijsbaan r ) aangelegd:
Volgens de werkgroep Wijster verdwijnen de goede, jongere voetballers
door verandering van werkkring; voorts wordt de training slecht bezocht '')
Volgens de werkgroep Tiendeveen is het een nadeel, dat het voetbalterrein 2 km buiten het centrum ligt . Het plan een sportveld aan te
leggen aan de Kerkweg is door G. S . voorlopig tot na de grenswijziging
afgekeurd . De werkgroep meent, dat de sportvereniging zelf het initiatief moet nemen . Het ontbreken van een goed veld staat de oprichting
van een korfbalvereniging in de weg .
De gymnastiek- en wandelvereniging in Tiendeveen heeft enige financiele moeilijkheden ,'. men had op een stimuleringssubsidie gehoopt, temeer
omdat de doelstelling breder is dan alleen wandelen en gymnastiek .
Volgens de werkgroep is het een groot veordeel, dat door het verenigingsgebouw de sportverenigingen ook 's winters kunnen trainen .
De ouders staan nu in het algemeen positief tegenover de sport .
De gymnastiekvereniging in Hijken, die met+ 200 leden gestart was,
is enige jaren geleden opgeheven . Hiervoor worden een aantal redenen
opgesomd . Men meent, dat oprichten wel gaat, doch iets in stand houden in Hijken is moeilijk. Het wordt nu betreurd .
De voetbalvelden en de kleedgelegenheden van Hijker Boys zijn uitstekend; eveneens geldt dit voor de gymnastiekzaal .
De groei van de voetbalvereniging en de andere takken van sport wordt
geremd door de verdeeldheid onder de bevolking in Hijken . Het protestants chris t elijk volksdeel is op principHHe gronden tegen de zondagssport; over het algemeen is in deze kring de belangstelling voor
de sport geringer.
De militaire sportschool vormt in Hooghalen een aparte gemeenschap .
De sportvereniging "Halen" heeft drie secties t . w. voetbal, korfbal
en gymnastiek . Men moet eerst lid van de sportvereniging zijn, voordat aan een onderdeel meegedaan kan worden. De veldgroepen zijn op de
zondagssport georiënteerd. De tegenstanders van de zondagssport moeten
dus eerst bij de sportvereniging aangesloten zijn, voordat men aan
gymnastiek kan doen . De vraag kwam naar voren of het niet mogelijk zou
zijn apart lid van de gymnastiekvereniging te worden.
Men maaktvoor de sportvereniging gebruik van de zaal bij de militaire
sportschool; het gymnastiekonderwijs voor de lagere school kan daar
niet gegeven worden, omdat overdag het gebouw voor instructie van de
militairen beschikbaar moet blijven .
Volgens de werkgroep Gezondheidszorg en sport z1Jn de sportverenigingen formeel niet anders dan door de sportraad met elkaar verbonden .
') is gereed
'') sedert de aanstelling van een trainer is hier veel in veranderd
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Het toenemend contact en aanvaarden van elkaar in de afgelopen jaren
resulteerden in een goede onderlinge verhouding.
De werkgroep adviseert de besturen van de sportverenigingen te praten
over de mogelijkheden tot meer (federatief) samenwerken of althans
meer coördinatie te betrachten op het gebied van het contracteren van
bussen, de uitgifte van éen sportblad en het aanstellen van een administrateur.
25. De Algemene Commissie wijst erop, dat in enkele gevallen de sportverenigingen - vooral diegene, die geen gelden via de toto ontvangen veel moeite hebben financieel rond te komen.
Onderwijs

1. Volgens de werkgroep "Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs"
is het dorp Beilen na de oorlog een streekcentrum voor het onderwijs
geworden.
2. Gemeentebestuur en bevolking moeten zich bewust worden, dat een l.t.s.
een belang is voor de streek en als zodanig moet men er iets voor over
hebben, wil de l.t.s. geen gevaar lopen kleiner te worden.
Hetzelfde geldt voor de christelijke landbouwhuishoudschool te Beilen.
3. De landbouwscholen te Dwingeloo en Westerbork zijn samengetrokken tot
één en gevestigd in het gebouw van de voormalige christelijke lagere
landbouwschool te Beilen.
4. In diverse werkgroepen is het voortbestaan van scholen in kleine
plaatsen ter sprake geweest. Zonder tot een conclusie te komen heeft
men de voor- en nadelen van 2- en 3-mansscholen en 6 mansscholen naar
voren gebracht. Wel spreekt de werkgroep 11Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs'' zich uit voor centralisatie van het voortgezet onderwijs in Beilen.
5. De werkgroep Wijster acht het gewenst, dat het hoofd van de school
weer naast de school woont.
6. Met grote medewerking van de zijde van de ouders is in Tiendeveen een
openbare kleuterschool tot stand gekomen.
7. In Hijken is een kleuterschool op compromisbasis tot stand gekomen.
8. In Hijken en tussen Hijken en Hooghalen zijn drie scholen met 6 leerkrachten. Door de werkgroep Hijken wordt een betere samenwerking bepleit.
9. Volgens de werkgroep Wijster blijven de leden van de oudercommissie
lang (soms 15 jaar) in functie.
10. De werkgroep Hijken hoopt, dat in de toekomst een oudercommissie over
het vertrek van een onderwijzer ingelicht zal worden en geraadpleegd
of om medewerking gevraagd zal worden omtrent de aanstelling van een
onderwijzer.
Het schoolbestuur, zoals bij een C.N.S. en een Geref. school, is veel
nauwer bij de gehele gang van zaken betrokken dan de oudercommissie
bij de openbare scholen.
ll. Met betrekking tot de aanpassing aan het onderwijs ziet de werkgroep
"Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" veel meer problemen
dan andere werkgroepen (Hooghalen en Hijken).
12. Volgens de werkgroep "sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs"
worden er momenteel in de gemeente Beilen in samenhang met de ruilverkaveling vele cursussen gegeven. Opvallend is dat de Huishoudelijke
Voorlichting ten Plattelande veel vaker cursussen in de bijdorpen dan
in het dorp Beilen geeft. In de verslagen van de werkgroepen Hijken,
Hooghalen, Wijster en Tiendeveen komt dit echter niet naar voren.
13. De werkgroep "sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" vindt,
dat er voor de cursus Vorming Bedrijfsjeugd weinig propaganda gemaakt
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wordt.
14. De indruk bestaat, dat er in Beilen wel een behoefte aan cursussen bestaat; het gebrek aan zaalruimte speelt hierbij echter een rol.
Schoolgebouwen zouden hierbij een oplossing kunnen geven.
15. Men heeft geen indruk of en in hoeverre van schriftelijk onderwijs
gebruik gemaakt wordt.
16. De werkgroep "Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" meent,
dat kinderen van 12 à 13 jaar moeilijk k~nnen kiezen en vaak onvoldoende steun van de ouders krijgen om een juiste keuze te doen. Vaak
wordt tegen de adviezen van de onderwijzers in gehandeld; dit is op
het platteland beter dan in het dorp Beilen. 75 à 80% van de kinderen
wordt getest.
Volgens de werkgroep Tiendeveen wordt het advies (steun van de test)
van de onderwijzer zonder meer aanvaard. Hoewel de ervaring geleerd
heeft, dat de test niet altijd juist is, geeft deze test veelal de
goede richting aan .
Volgens werkgroep Hooghalen wordt de keuze in vele gevallen besproken
door ouders en hoofd van de school.
Volgens de werkgroep Hijken wordt van het testen - men heeft\\einig
vertrouwen in de resultaten - weinig gebruik gemaakt.
17. Een deel van de werkgroep "sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" meent, dat in het geval een leerling, die geschikt is voor
ulo of h.b.s. voor het lager technisch onderwijs kiest, niet van een
misstap gesproken mag worden.
Een ander deel van de werkgroep betreurt dit en meent, dat het kind vaak zonder dit te beseffen - zijn mogelijkheden verkleint. Bij het
huishoudonderwijs doet zich ongeveer hetzelfde probleem voor.
18. Het komt nog al te vaak voor, dat )een leerling zelfs op de ulo de
leerplichtige tijd volmaakt om daarna direct te gaan verdienen.
19. Met betrekking tot de beroepenvoorlichting van het arbeidsbureau meent
de werkgroep, dat aan de voorlichting - de kinderen moesten in een
beperkte tijd een grote hoeveelheid uitgebeelde beroepen in zich opnemen - geen waarde is te hechten. Men acht het beter op enkele beroepen dieper in te gaan. De belangstelling van de ouders was gering;
dit constateerden ook de werkgroepen Tiendeveen en Hooghalen. De werkgroep Tiendeveen denkt, dat bij het houden van de tentoonstelling in
het verenigingsgebouw de belangstelling veel groter zal zijn.
20. De werkgroep "sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" hoopt,
dat in de toekomst door de invoering van de_mammoetwet de school- en
beroepskeuze beter zal gaan en dat een verkeerde keuze gemakkelijker
hersteld kan worden.
21. Daar het werk van het Medisch Opvoedkundig Bureau in de medische sfeer
ligt, worden weinig informaties aan bijv. onderwijzers verstrekt.
Door onderwijskrachten wordt in dit verband het medisch beroepsgeheim
als een barrière voor hulp aan sommige kinderen gezien.
22. Met betrekking tot het Medisch Opvoedkundig Bureau en de Schoolpsychologische Dienst wordt opgemerkt, dat beide instituten door een onderbezetting te langzaam werken. Deze begrippen zijn bij de ouders nauwelijks bekend. Meer voorlichting voor de ouders acht men gewenst.
23. Men ziet als ideaal èn op medisch èn op psychologisch terrein een begeleiding van het schoolgaande kind. Dit is thans echter niet realiseerbaar.
24. Gezien het kleine aantal L.O.M.-scholen (Leer- en Opvoedingsmogelijkheden) is het moeilijk er op te komen.
25. Naar aanleiding van een vraag in de werkgroep Hooghalen, of subsidiering van vele diensten door het rijk wel goed is, constateert deze
werkgroep, dat de ouders door de toegenomen specialisatie de verant-
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woordelijkheid niet kunnen dragen .
26. De werkgroep Tiendeveen vindt het opvallend, dat de kinderen bij de
tandarts in Hoogeveen zo dikwijls onverrichter zake teruggestuurd
worden. Oorzaak is, dat de tandartsen overbezet zijn.
27. Volgens de werkgroep Wijster wordt veel van de diensten van de spraaklerares en de schooltandarts gebruik gemaakt.
28. Volgens de werkgroep "Gezondheidszorg en sport" bestaat de indruk, dat
er behoefte aan sexuele voorlichting is. Voor het kind moet de voorlichting aan de leeftijd aangepast zijn en die van de straat voor zijn.
29. De werkgroep "Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" is bevreesd, dat in de toekomst de kinderen na 6 jaar basisonderwijs eerder
de brugklassen van het m.a . v . o. dan die van het technische- en huishoudonderwijs zullen volgen, mede omdat het m.a.v.o. ook een 3-jarige
cursus krijgt.
30. Men verwacht voorshands niet, dat er een scholengemeenschap en daarmede het h.a .v . o. zal ontstaan. Wanneer ook leerlingen van Westerbork
naar Beilen gaan en bovendien bijzonder en openbaar onderwijs samengaan in één gebouwencomplex, dan ziet men zeker een mogelijkheid voor
een h.a . v.o . te Beilen
31. Voor de jongens en meisjes, die geen belangstelling voor een l.t.s .
of een huishoudschool hebben en niet intelligent genoeg zijn voor een
ulo, is er in Beilen geen mogelijkheid tot verdere studie . Dit acht
men een leemte .
32. De gemeente Beilen is wat betreft de reclame voor studiebeurzen bijzonder actief.
Verenigingsleven en accommodatie

1. Volgens de werkgroepen "sociale voorzieningen en verhoudingen" en
"sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs" kan, als het verenigingsleven in zijn totaliteit wordt bezien, er niet gezegd worden of
dit voor- of achteruit gaat. De sportorganisaties groeien en het culturele verenigingsleven neemt iets af .
2 . Volgens de werkgroep "Sociale verhoudingen en voorzieningen" loopt het
C.C.C . uitstekend; bij het Nut is een afnemende belangstelling te constateren.
3. In tegenstelling tot de vrouwenverenigingen, die een grote mate van
bloei vertonen, bestaan er een aantal mannenorganisaties, die veel
minder floreren .
4. Volgens de werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs
is de acx,-:mmodatie voor het verenigingsleven niet best.
5. De huurprijs van de zalen is voor de financi~le positie van een aantal
verenigingen hoog; vooral de toneelverenigingen ondervinden dit .
6. De belangstelling voor toneelvoorstellingen neemt af.
7 . De televisie doet de belangstelling voor de toneelvoorstellingen afnemen en verfijnt bovendien de smaak; hierdoor neemt in het dorp de
belangstelling om lid te worden af en het peil van de voorstellingen
dreigt naar beneden te gaan .
8. Het verenigingsleven in Beilen is gebaseerd op levensbeschouwelijke
grondslag; er ontstaat steeds meer samenwerking .
9. Er bestaat behoefte aan een cultureel centrum .
Eerder zijn er initiatieven geweest tot het stichten van een dorpshuis nl. in de voormalige lagere school. Dit is om plaatselijk,, politieke en financi~le redenen niet doorgegaan . De werkgroep "Sociaal
cultureel verenigingsleven en onderwijs" gelooft, dat dit door velen
wordt betreurd .
10. Volgens de werkgroep Hijken zijn er ondanks het betrekkelijk geringe
bevolkingsaantal door de kerkelijke gezindheid verschillende vereni-
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gingen en organisaties in tweevoud aanwezig.
11. Er is een actie voor een dorpshuis geweest, maar de mensen, die op de
N. H. en de Gereformeerde kerk geori~nteerd zijn, hebben een dorpshuis
minder nodig . Er zal in ieder geval aangetoond moeten worden dat er
voldoende behoefte aan een dergelijke ;f.cc-ommoda tie is .
12 . In Oranje speelt een groot deel van het verenigingsleven zich af in
het enige café .
13 . Het dorpshuis in Hooghalen is gesticht door Volksonderwijs, eigendom
van de gemeente en pas opgeknapt .
14 . Volgens de werkgroep Hooghalen durven bestuursleden van de verenigingen
s oms nauwelijks sprekers uit te nodigen vanwege de geringe belangstelHng .
15 . Naast de buurtvereniging "Zuid vooruit" te Hooghalen, die zo langzamerhand meer leden gaat omvatten dan alleen die uit Hooghalen, is een
vereniging "Dorpsbelangenu opgericht . Deze vereniging heeft een ander
werkterrein dan de buurtvereniging .
16. Volgens de werkgroep Hooghalen heeft het C . C . C . in tegenstelling tot
Hijken niet veel leden in Hooghalen .
17. Het in overleg vaststellen van een winterprogramma en het geven van
meer ruchtbaarheid aan de manifestaties wordt wenselijk geoordeeld.
Een poging hiertoe is enige jaren geleden mislukt . Wellicht ligt hier
een taak voor "Dorpsbelangen" .
18. Hooghalen heeft door verzuiling nooit een hechte samenleving gekend .
19. In Wijster zijn plannen voor een dorpshuis ' ) .
20. De inwoners van oud Drijber hebben plannen voor een gebouwtje in
oud-Drijber ; de bewoners van het achterland hopen, dat er eerst overleg gepleegd zal worden . Bij samenwerking zou naast de school een
goede plaats kunnen zijn . Het wordt wenselijk geacht, dat het boerschap
en het Plaatselijk Belang een onderzoek naar het belang bij een gebouw
instellen .
21 . In Wijster , Spier en Drijber loopt het bezoek voor bepaalde vergaderingen achteruit . De kerkelijke- en vrouwenverenigingen worden goed
hezocht ; bij de jeugdverenigingen is het matig.
22. Naast de coöperatieve landbouwbank in Beilen bestaat in Wijster de
landbouwvereniging, die zich hoofdzakelijk beperkt tot de aankoop en
levering van kunstmest. Hoewel een deel van de werkgroep het overbodig
vindt , dat twee organisaties naast elkaar werken, zou een groter deel
het jammer vinden , indien de landbouwvereniging uit de dorpsgemeenschap zou verdwijnen .
23 . De Vereniging voor Volksvermaken heeft een bredere functie dan de naam
aangeeft ; men houdt jaarlijks een tuinwedstrijd en men verzorgt de
sportacc--<~Jroda tie .
24. Er is in Wijster geen V . V.V . ; men zoekt aansluiting bij Beilen.
25. Het verenigingsgebouw in Tiendeveen draait boven verwachting.
26 . Was er vroeger één buurtvereniging, nu is deze gesplitst in een zuidelijk (ten zuiden van de Rechtwijk) en in een noordelijk deel.
Samengaan zou extra kosten meebrengen, omdat voor het innen van de
contributie een bode aangesteld zou moeten worden.
27 . Een oorzaak van het relatief teruglopen van de jeugdbonden is volgens
de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen, dat een steeds
groter deel van de jeugd voortgezet onderwijs volgt.
28 , Volgens deze werkgroep is op het terrein van het kerkelijke jeugdverenigingsleven de vorm anders geworden. Men richt zich naast het
kerkelijk element meer dan vroeger op de staat en de maatschappij.
1

)

er is een maquette en de gemeenteraad heeft m. b . t . deze kwestie
een besluit genomenQ
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29. De kerkelijke jeugdverenigingen benaderen meer dan vroeger het werk
van een algemene jeugdorganisatie.
30. De N.H.-kerk heeft open jeugdwerk geprobeerd. Dit is mislukt.
31. De oudere jeugd trekt over het algemeen naar elders.
32. De bioscoop is verdwenen door de slechte accommodatie en het draaien
van te oude films.
33. Er zouden meer regionale accommodaties (hockeyveld, skelterbanen e.d.)
aangelegd en verenigingen opgericht moeten worden.
34. Door gebrek aan een goede lokaliteit - er is wel belangstelling heeft 't Nut de handenarbeidcursussen moeten stoppen.
35. In de periode 1918/ 1926 was er volgens de werkgroep Sociaal cultureel
verenigingsleven en onderwijs in Beilen een padvinderij; na de oorlog
is er aanvankelijk met succes opnieuw een initiatief geweest, doch
door gebrek aan een goede leiding was de padvinderij ') na een half
jaar weer verdwenen. Momenteel is er wel belangstelling doch alleen
wanneer er goede leiding zal zijn, kan het een succes worden.
36. De werkgroep gelooft, dat de bereidheid van de kinderen om de zaterdagmiddag aan de vereniging te besteden afhangt èn van de aard van de
vereniging èn van wat men voor een groep gevoelt èn van de leiding.
37. Bestaat er voor de sportverenigingen veel belangstelling, op maatschappelijk en politiek gebied bemerkt men volgens de werkgroep Tiendeveen bijzonder weinig belangstelling . Er wordt de mogelijkheid geopperd via de sportvereniging meer sociale belangstelling bij de
jongeren te wekken.
38, Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen heeft gedurende de laatste jaren over het algemeen een behoorlijke verjonging
in de ' bestur~n plaatsgevonden.
39. De werkgroep meent, dat er wel belangstelling voor bestuursfuncties
is; v.oor bestuursfuncties, die veel werk meebrengen en voor een algemeen doel zijn, bestaat aanzienlijk minder belangstelling.
40. Wanneer de secretarisfunctie gehonoreerd wordt - ook al is de honorering niet overeenkomstig de moeite - is er meer animo . Men meent,
dat vergoeding van functies, waar veel werk in zit, geen overbodige
luxe is. Een gesalarieerde kracht zou voor vele verenigingen een goede
oplossing kunnen zijn.
41. De werkgroep wijst op de behoefte aan beroepskrachten voor het jeugdwerk.
42. De werkgroep Tiendeveen acht het belangrijk, dat er vooral bij de
jeugd iets aan de kadervorming gedaan wordt. Het is goed voor de verenigingen jonge krachten op te nemen .
43. Ook de werkgroep Hijken constateert, dat het over het algemeen niet
gemakkelijk is besturen voor de diverse verenigingen te krijgen.
44. In Oranje moet iemand, die met meerderheid van stemmen gekozen wordt,
ook al is hij niet aanwezig, dat aanvaarden.
45. Volgens de werkgroep Hooghalen ziet men dikwijls, dat er steeds een
beroep op dezelfde mensen wordt gedaan, maar dit neemt geen dusdanige
omvang aan, dat de jeugd gepasseerd wordt.
46. Volgens de werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs
maakt de toneelvereniging "De Vier Vijven" gebruik van de provinciale
toneeladviseur, waarvan men veel baat heeft. Er wordt gedacht aan een
afdeling kindertoneel _, hetgeen voorshands afstuit op de kosten.
47. Er zijn talrijke organisaties, die geen kennis hebben van de aanwezige
deskundigheid; de toneelvereniging vormt een gunstige uitzondering.
48. Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen is de politieke belangstelling - ook bij de jeugd - in Beilen niet bijzonder
groot. De jongerenorganisaties van de P.v.d.A. en A.R. zijn opgeheven.
') er is weer padvinderij
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49. Men constateert, dat er nog nooit vrouwen in de gemeenteraad gezeten
hebben. Een rem hierop is o . a . dat de verschillende dorpen in de praktijk slechts één afgevaardigde van één partij kunnen sturen en hiervoor zal men toch eerder een man kiezen.
50. In de werkgroep Hooghalen lopen de meningen over het belang van de vertegenwoordiging van de verschillende dorpen in de gemeenteraad uiteen .
51 . Men kan zich abonneren op de raadsstukken en/of de raadsnotulen.
Samenleving

1. Volgens de werkgroepen Woonklimaat en Sociale verhoudingen en voorzieningen is Beilen in vergelijking met andere plaatsen geen dorp meer
doch ook nog geen stad : een dorp met stadsallure .
2 . Volgens de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen kan men in
Beilen niet meer zeggen, dat men in de gemeenschap, maar wel dat men
in een bepaalde kring opgenomen wordt; men moet hier moeite voor doen.
3. Het behoren tot een kerkelijke groepering geeft een belangrijke binding, waar men grotere offers voor brengt dan voor het verkeren in een
Beiler gemeenschap .
4 . De oude sfeer van de dorpsgemeenschap treft men in de buitendorpen
(Spier en Wijster) aan .
Ook de werkgroep Woonklimaat meent, dat bij het organiseren van verschillende manifestaties in de buitendorpen een grotere saamhorigheid
van de bevolking aan het licht treedt dan in het dorp Beilen.
5 . Volgens de werkgroep Woonklimaat wordt veelal de mening beluisterd, dat
er in Beilen geen mogelijkheden zouden zijn om gezamenlijk iets tot
stand te brengen door een te grote verdeeldheid in groepsopvattingen.
Hoewel erkend wordt, dat de gemeenschap in het dorp Beilen minder hecht
is dan in de buitendorpen het geval is, wordt gewezen op de aanwezigheid van het Gro ene Kru i s, het Rode Kruis, de kinderuitzending en de
samenwerking bij de leesbibliotheken .
6 . Men meent, dat bij voortduring dient te worden gestreefd naar vergroting van wederzijds begrip voor en waardering van elkaars overtuiging.
Overleg en samenwerking tussen de verschillende verenigingen, bevolkingsgroepen, gemeentebestuur etc . verdienen dringend aanbeveling.
7. Men doet de suggestie tot vorming van een permanent gesprekscentrum .
De werkgroepen Middenstand en Recreatie ondersteunen deze suggestie .
De werkgroep Middenstand staat de vorm nog niet duidelijk voor ogen;
men meent dat de samenstelling en de taakstelling nog nader afgebakend
moeten worden .
8. Wat de opvang van de nieuw ingekomen bewoners betreft meent de werkgroep Woonklimaat, dat het merendeel van deze categorie geen aanpassingsmoeilijkheden van enige betekenis ondervindt .
Er wordt de suggestie - eveneens door de werkgroep Sociale verhoudingen en voorzieningen - gedaan een soort gidsje, waarin diverse gegevens
opgenomen zijn, uit te geven. Een uitwerking zou één van de taken van
het gesprekscentrum kunnen zijn .
9. Volgens de werkgroep Woonklimaat wordt de Beiler Courant in de buitendorpen vrijwel huis aan huis gelezen, doch dit is in het dorp Beilen
veel minder het geval .
10. Volgens de werkgroep Wijster zijn Spier en Drijber in bepaalde mate op
Wijster georiënteerd ; Spier streeft er echter naar een eigen verenigingsleven gestalte te geven .
ll . Volgens de werkgroep Hijken voelen de inwoners van Hijken en omgeving
zich bij de bewoners van het hoofddorp achtergesteld.
12. Men meent, dat veel geld in recreatiegebieden getnvesteerd wordt, terwijl in de bijdorpen nog niet de noodzakelijke voorzieningen kunnen
komen.
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13. De ruilverkaveling wordt niet voor bewoners van Hijken uitgevoerd,
maar meer voor het algemeen economisch belang. Leefbaarheid en ruil
verkaveling hebben niets met elkaar te maken.
14. Voorts meent de werkgroep, dat de gemeente zelf andere maatstaven han
teert dan bij particulieren. Een mogelijkheid tot verbetering ziet men
in het verkrijgen van een grotere stem in de gemeenteraad.
15. De Algemene Commissie wenst aan te tekenen, dat zij zich met enige for
muleringen niet geheel kan verenigen. Meermalen wekken deze de indruk
van een negatieve instelling t.o.v. het hoofddorp, de andere dorpen,
het gemeentebestuur en andere overheden. Verder worden uitspraken ge
daan, die niet alleen op Hijken betrekking hebben en die door andere
bijdorpen zeker niet ondersteund zullen worden.
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DEELNEMERS AAN HET BEVOLKINGSZELFONDERZOEK BEILEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
11.

•

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23 .
24 .
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

M. Cox
voorzitte:r
J. Nicolai
vice-voorzitter
S. Bakker 1)
Mevr. L.S. Beckeringhv.Rhijn-v. Schelven
J. den Boef
Mej. J. Boerema
Mevr. G. Bos-Steenge
J. Doedens
L. Eising
E. Ensing
J. Evenhuis
J. Godblieb
M. Hartman
W. Hoekstra
Mevr. H. Hooyer-Piel
Mevr. G. Hummel-Tymes
H. Jans
Mevr. A. Knappert-Hartlief
L. Knegt
H. Kooistra 1)
Mevr. J. Koops-Smit
B. Koster 2)
Me j . W. I . Ludwig
F . Th . v . d . ·Maden
Mevr . T. Moes-v. Goor
Mevr. R . Mulder-Nijsing
K. Mulder
J. Okken
H. Oostenbrink
Mevr. J.C.H. Oosterveld-Niemeyer
H. Overzet
J. Post
A. Schievink
Th,C. Schippers
B. Sikken
Mevr. G. Speelman-Kuiper
Mevr. J. Steenge-Muggen
E. Stel
H. Stel
H. Talens
G.B. Tymes
J.W. Volkers
R. Vording
H. Wessels
Mevr. J. Ybema-Demmer 1)

1) aan het eind van het onderzoek naar elders verhuisd
2) is gedurende het onderzoek
overleden

Bijlage 1

Esweg 31
Asserstraat 13

Beilen
Beilen

Esweg 129
Ericalaan 30
Kievitlaan 29
Beilervaart 48c
Pr.Hendrikstraat
Kanaal O.Z. 5
Spier 39a
Beilervaart 80
Esweg 13
Drijber 17
Bisschopstraat 11
Smalbroek 22
Spier 30
Westeinde 20
Kampsweg 18
Drijberseweg 35

Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Drijber

Esweg 113

Beilen

Raadhuisstraat 14
Gruttolaan 9
Makkum 4c
Bruntingerweg 6a
Bruntingerweg 6a
Schoolweg 3
Beilervaart 53
Spier 31
Gruttolaan 2
Drijber 35
Esweg 41
Brunsting 6
Westeinde 12
Lievinge 37
Dingspelstraat 11
Kruisstraat 4
Witte Valkenstr. 7
Hoofdstraat 6
Grondselweg 22
De Perk 32
Alting 34
Meerweg 12

Beilen
Beilen
Beilen
Wijster
Wijster
Tiendeveen
Beilen

Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Hijken
Wijster
Wijster

Beilen
Beilen
Beilen
Hijken
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Hooghalen
Spier
Beilen
Beilen
Hijken

Secretaris: Drs. J.J. Puper
(D.E.T.I.)
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Landbouw

1. R. Vording, voorzitter A.C.
2. Th.C. Schippers» vice-voorzitter
A .C .
3. J .W. Volkers
A.C.
4. B. Sikken
A.C.
5. L. Eising
A.C .
6. J. Evenhuis
A. C .
7. H. Brouwer
8. J.E . Hidding
9 . H. Bakker

10.
ll.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.

G. Beuving Jszn .
R. Bouwman
H. Eleveld
A. Nijland
J.J . Kiers
H. Vos
H. Kikkert
J. Baron

Alting 34

Beilen

Brunsting 6
De Perk 32
Westeinde 12
Kanaal O. Z. 5
Beilervaart 80
Lieving 7
de Vos van Steenwijkstraat 6
Schoolstraat 6
Drijber 5
Oosterseveldweg 1
Hoofdstraat 30
Beilerweg 2
Oranjekanaal Z. Z.67
Brunsting 27a
Kanaal O. Z. 49
Kremboog 2

Beilen
Beilen
Hijken
Drijber
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Wijster
Hooghalen
Hooghalen
Hijken
Beilen
Tiendeveen
Tiendeveen
(post Hoogeveen)

secretaris: Drs. L. Tjoonk (LEI)

Middenstand, industrie en verkeer

1 . E. Stel voorzitter
A.C.
2 . F.Th. v.d. Maden
A.C .
3. L. Knegt
A . C.
4. J. Holwerda
5 . R. ten Oever
6. W. Krans
7. Mevr. G. Heeling-La.rkens
8. Mej. A. Hepping
9. A. Mulder jr.
10. D. B. Oosterop
ll. Mevr. J.H. Wieringa-Timmerman
12. W. Smit
13. B.. Jager jr.
14. J. Eggink
15 H. Bouwmeester
16. Mevr. M. Heuvel-Herberts
17. A. Gerding
18. R .W. de Boer
19. A. Hummel
20 . B . P . E. Bruigom
21. F .N .R. Smit

Kruisstraat 4
Gruttolaan 9
Drijberseweg 35
Brinkstraat 28
Brinkstraat 17
Verl. Havenstr. 25
Brunstingerstr. 3
Markt 1
Brinkstraat 20
Esweg 33
Bosweg 1
Mr. Haddersstr. 1
La.aghalerstr. 26
Brinkstraat 44
Bruntingerweg 6
Torenlaan 32
Hekstraat 2o I
Stationslaan 20
Spier .15
Kampsweg 36
Oranje 48

secretaris:

Beilen
Beilen
Wijster
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Hooghalen
Wijster
Hooghalen
Beilen
Wijster
Beilen
Beilen
Beilen
Wijster
post Hoogersmilde

Drs. J.J. Puper
D. Klomparends
(D.E.T.I.)
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Woon ki imaat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

H. Stel
voorzitter
A.C.
W. Hoekstra
A.C.
Mevr. H. Hooyer-Piel
A.C.
Mevr. J. Ybema-Demmer 1) A.C.
A.C.
M. Hartman
G. Kuik
L. Bouwers
Mevr. W. Veenstra-ten Oever
F. de Jonge
Mevr. J. Brouwer-Feyten
J. Japenga-Hadders
H. Oosting
A.v. Rosmalen
P. Eleveld
J. Schepers
J.W. Roerink
B. Sietsma
J. Weggemans

Witte Valkenstr. 7
Bisschopstraat 11
Smalbroek 22

Beilen
Beilen
Beilen

Drijber 17
Schoolstraat 14
Verl. Havenstr. 9
Hekstraat 4
Kampsweg 17
Dorpsstraat 8
L. Homanweg 1
Hoofdstraat 27
Paltz 19
Torenlaan 10
Molenweg 1
De Perk 4
Violenstraat 7
Mr.Haddersstr. 14

Beilen
Beilen
Beilen
Wijster
Hijken
Beilen
Hooghalen
Beilen
Beilen
Tiendeveen
Beilen
Beilen
Wijster

secretaris: Drs. C. Voormolen
D. Klomparends
(D .E ,T. I.)

Recreatie

1. S. Bakker 1) voorzitter A.C.
2. Mevr. J.C.H. OosterveldA.C.
Niemeyer
A.C.
3. H. Oostenbrink
4. C. Pit
5. M.A. Roetert v. Steenbruggen
6. E. Stapelveld
7. W.J. Mulder
8. P. Rutgers
9. Mevr. J. Tingen-Abbing
10. K. Doorten
11. H.W.E. Heuvel
12. G. Mensink
13. H. Vos
14. Mevr. G. Ensing-Beuving
15. Mevr. R.P. Hupkes-Bosman
16. Jac. Prakken
1 7. J. C . Drogt

Spier 31
Beilervaart 53
Berkenlaan 1
Laaghalerstraat 24
Esweg 103
Hoofdstraat 3
Spier 44
Ter Horst 19
Smalbroek 46
Torenlaan 32
Ericalaan 4
Smalbroek 35
Spier 39a
Spier 28b
Brinkstraat 63
Esweg 3
secretaris:

1) is aan het eind van het
onderzoek verhuisd

Beilen
Beilen
Hooghalen
Beilen
Hooghalen
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen

Beilen
Beilen

H.F. Schmidt
(D.E.T.I.)
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Sociale verhoudingen en voon:leningen dorp Beilen

1. J . den Boef voorzitter
2 . H. Overzet vice-voorzitter
3 . Mevr . L . S . Beckering v .Rhijn
v. Schelven
4. Mevr . G. Speelman~Kuipers
5 . T . Pots
6 . J . B . Wichers
7 . Mej . M.W. Volders
8 . J.P . v . Veen
9 . Mej. B . J . Wiersema
10 . Ds . H. Nijeboer
ll. Mej . E . Doedens
12 . Mej . G . v . 't Hooge
1)
13 . Pastoor W. J . J . Demmers 2)
14 . G. Groenewoud
15. Mej. J . Seydell
16 . J . Martens
17. Mevr. F . A . Hadders-de Jonge
18. W. v . Hi lten
19. Ds. J . Ribberink
20 . Mevr . J. Kruit-v. Dorp

A.C.
A.C .

Ericalaan 30
Gruttolaan 2

A . C.
A . C.

Esweg 129
Lieving 37
Esdoornlaan 4
Esweg 127
Witte Valkenstraat 15
Vos v. Steenwijkstraat 27
Kievitlaan 10
Torenlaan 14
Esweg 81

Hekstraat 36
Weijerdstraat 13
Brunstingerweg 2
L . Homanweg 1
Gruttolaan 24
Esweg 76
Brunstingerstraat 57
secretaris:

Drs. F.J . Wanninkhof
Mej. G. Roebers
(Opbouw Drenthe)

Gezondheidszorg en sport dorp Beilen

1 . J . Godlieb
voorzitter
2 . Mevr . J . Steenge-Muggen
vice-voorzitter
3 . A . Schievink
4 . J. Bakker
5 . Mej . S.A . Haverkamp
6 . W. R . Frieling
7. H. Godwaldt
8. H. J. Pot
9 . A . Vrieling
10 . H. H. Kortenbos
ll . W. J.V. Peters
12. Mej. K. Turkstra
13. Mevr. A . Smit-v . Ameijden
14 . W. de Jonge
15 . U. de Jong
16. D. de Broekert
17. W. Ooortwijn
18 . W. Srni t
19. Mevr . M. de Roo-de Jager
20. J . Gringhuis 1)
21 . J . Tieterna
1)
1) tijdens het onderzoek verhuisd
2) tijdens het onderzoek overleden

A . C.

Esweg 13

A.C .
A.C.

Dingspelstraat 11
Esweg 41
Rozenlaan 21
de Vos v. Steenwijkstraat
Esweg 7
Esweg 83
Brunstingerstraat 46
Sportlaan 2
Altingerweg 6
Stationslaan 18
Nassaukade 1
Erica laan 22
Violenstraat 30
Torenlaan 12
Markt 2
Ettenstraat 2
Rozen laan 28
Hofstraat 35

secretaris: Drs. F.J . Wanninkhof
Mej. G . Roebers
(Opbouw Drenthe)

153
Sociaal cuhvreel verenigingsleven en onderwijs in dorp Beilen

1. J. Doedens
voorzitter
2. Mej. J. Boerema vice-voorzitter
3. Mevr. G. Bos-Steenge
4. Mej. W.J. Ludwig
5. Mevr. T. Moes-v. Goor
6. Mej. H. Smit
7. G.A. de Ridder
8. S. Sanders
9. Mevr. F.E. Blom-de Jonge
10. J. Koerts
ll. H. Brunsting
12. G. v.d. Haar
13. G. Petersen
14. A. den Bakker
15. J. Knorren
16. F, Strijker
17. H.J. Tillema
18. Mej. G. Rijpkema
19. Mevr. H. Wolfs-In 't Hout
20. S. Rensema
1)

A.C.

Prins Hendrikstraat 7

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

Kievitlaan 29
Beilervaart 48c
Raadhuisstraat 14
Makkum 4c
Esweg 77
Asserstraat 43
Hekstraat 35
Hekstraat 22
Lieving
Ericalaan 18
de Perk 26
Esweg 15
Gruttolaan 52
Julianastraat 18
Molenstraat 6
Torenlaan 16
Prins Hendrikstraat 2
Violenstraat 23
secretariaat: Drs. F.J. Wanninkhof
Mej. G. Roebers
(Opbouw Drenthe)

Tiendeveen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

J. Okken
voorzitter
B. Koster 2) vice-voorz.
L. Reinds
R. Kleine
G. Slomp
H. Bisschop
G.H. Wilkens
J. Annen
Mevr. K. Timpen-Pekel
R. Oost
H.D. Klas ter
A. Benjamins
J. Schepers

A.C.
A.C.

Schoolweg 3
Schoolweg 5
Molenweg 40
Schoolweg 1
Kerkweg 6
Kerkweg 24
Haarweg 5
Kerkweg 45
Middenweg 7
Kerkweg 16
Molenweg 57
Molenweg 1
secretaris: Drs. F.J. Wanninkhof
Mej. G. Roebers
(Opbouw Drenthe)

1) om gezondheidsredenen bedankt
2) is gedurende het onderz·oek
overleden
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Hijken

1. H. Jans voorzitter

2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15 .
16.
17.
18.

L. Schuring vice-voorzitter
H. Wessels
G. Eising
J . Kuper
Mevr . A. Kiewiet-Koops
A .A. Dunning
Mevr. G . de Groot-Pol
R. ten Cate
H . Klaas sens
E. Weerman
L. Strijk
Mevr . F . Stadman-Fokkens
Mevr . R. Zuidberg-Eising
W. Leunge
O.E . Voortman
L. Piel
W. Oosterloo

A.C .
A.C .

Westeinde 20
De Hoek 4
Meerweg 12
Molenkamp 1
Westeinde 11
Oranjekanaal z.z. 11
Oranjekanaal z.z. 55
Oranje 4a
Oranje 4
Beilerstraat 5
Dorpsstraat 16
Brink 1
Rheeveld 11
Westeinde 17
Dorpsstraat 18
Oranje 9
Oranje 45
Oranje 44

secretaris: Drs. F.J. Wanninkhof
Mej. G. Roebers
(Opbouw Drenthe)
Wij ster

1. K. Mulder voorzitter
2. Mevr. G. Hummel-Tymes
3. Mevr. J. Koops-Smit vicevoorzitter
4. Mevr. R. Mulder-Nijsing
5. Mevr. A . Knappert-Hartlief
6 . E. Ensing
7. G.B. Tymes
8. J. Post
9 . H. Zantinge
10. s. Koops
ll. R. Flokstra
12. H. Zwiers
13. J . Hiemstra
14. Mevr . F. Hiemstra-Timmermans
15. J. Kiewit
2)
16 . Mevr . C.P. Hes-v. Nieuwenhuyze
17. R. Jager
18. M. Baron

A.C .
A.C.
A . C.

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.
A.C .

Bruntingerweg 6a
Spier 30
1)
Esweg 113, Beilen
Bruntingerweg 6a
Kampsweg 18
Spier 39a
Grondselweg 22, Spier
Drijber 35
Drijber 8
Kampsweg 4
Kanaal 0 . Z . 5
Zuideres 2
De Hullen 8a
De Hullen Sa
Hooghalen
Kampsweg 19
Vamweg 26
Berkenweg 15, Drijber

secretaris: Drs . F.J . Wanninkhof
Mej. G. Roebers
(Opbouw Drenthe)
1) is tijdens het onderzoek van
Wijster naar Beilen verhuisd
2) is aan het eind van het onderzoek van Wijster naar Hooghalen
verhuisd
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Hooghalen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.

H. Kooistra voorzitter
A.C.
H. Talens vice-voorzitter A.C.
W. Sturing
Mevr. M. Piel-Zuring
Mevr. T.C. v.d. Hof-v. Buren
G. Abbingh
A. Stevens
H.S. Eding
Mevr. W. Wold-Kemkers
H. Plenter
J.G. Hunnik
Mej. A. de Jong
Mevr. J. Hoving-Meertens
W. Buiter Jszn.
K. Meijering
K.G. Wierenga
Mevr. T. Toppen-Komstra
Mevr. G. Schutten-Stellingwerf

1)

Hoofdstraat 6
Iaaghalerveen 23
Laaghalen 2
Hoofdstraat 39
Hoofdstraat 29
Iaaghalerstraat 2
Stationsstraat 16
Hoofdstraat 26
Stengelingstraat 8
Iaaghalerveen 41
De Drift 22
Hoofdstraat 42
Iaaghalen 36
Drift 11
Bosweg 1
Drift 16
Oosthalen 5
secretaris: Drs , F.J. Wanninkhof
Mej. G. Roebers
(Opbouw Drenthe)

1) is aan het eind van het onderzoek naar elders verhuisd
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Bijlage 2
De vragenlijst " die in de werkgroep heeft gediend als uitgangspunt voor de besprekingen

Werkgroep Landbouw

1. Welke verbeteringen zijn nodig t e
vaartspeil in de landbouw? b.v .
a. grondverbetering
b. waterbeheersing
c . ruilverkaveling
d. landbouwwegen
e. onderwijs

achten ter verheffing van het welf.
g.
h.
i.

bedrijfsgrootte
bedrijfsgebouwen
waterleiding
electriciteit

2. Hoe ontwikkelt zich :
a. de vraag naar arbeidskrachten in verhouding tot het aanbod
b . de afvloeiing van boerenjeugd uit de landbouw
c. de richting waarin de boerenjeugd emplooi wenst te vinden en in
hoeverre is dit mogelijk?
3. Wat is de houding van de agrarische bevolking tegenover het zoeken
naar andere bronnen van bestaan.
4. Hoe staat men tegenover de boermarke

(vroeger en nu?)

5 . Is het nog nodig toe te staan, dat bij een boerderij - mits de grootte
van het agrarisch bedrijf tenminste 15 ha. bedraagt - een landarbeiderswoning mag worden gebouwd .
Werkgroep Middenstand 1, Ambachten , Bedrijven en Verkeer

1 . Hoe denkt de bevolking :
a. in het algemeen over het bestaan en de ontplooiing van industrie in
de gemeente Beilen
b . over het zelf werken in deze industrie ter plaatse of elders .
2. Is er een al of niet voldoende aanbod van arbeidskrachten voor de bestaande ambachtsbedrijven.
3. Hoe denkt men in het algemeen over vrouwelijke arbeid in het bedrijfsleven.
4 . Hebben de werkende meisjes een voorkeur voor een werkkring in de plaatselijke omgeving of elders .
5. Hoe denkt de bevolking over de verkeerswegen en -verbindingen binnen
de gemeente Beilen en naar centra elders .
6 . Zijn er ook opmerkingen c.q . wensen ten aanzien van de verkeersveiligheid.
7 . Op welke wijze belemmert de betrekkelijk geringe bevolkingsgroei
de
1
ontwikkeling van de middenstand.
8. Hoe ziet U de mogelijkheden voor de plaatselijke middenstand.
Is er b . v . sprake van te veel of te weinig winkels. Gevoelt de bevolking nog behoefte aan bepaalde winkelbedrijven .
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9. Past de middenstand zich aan bij de moderne verkoopmethoden, winkelinrichting e.d. en in hoeverre past de middenstand zich aan aan de
wensen van de importbevolking en in hoeverre is dit zakelijk bezien
mogelijk.
10. Hoe is het onderlinge contact tussen de middenstandsbedrijven door
middel van de middenstandsvereniging. Is er contact met de consument
en het gemeentebestuur.
11. In hoeverre is het wenselijk en verantwoord de aanwezige en eventueel
te vestigen winkelbedrijven zoveel mogelijk te concentreren.
12. Hoe staat men tegenover de boermarke.
Werkgroep Woonklimaat

1. Hoe denkt men - mede in verband met het beschikbare bouwvolume - over
de woningen en woonruimte voor :
a. de oorspronkelijke bevolking
b. de "import"bevolking en de forensen; hoe denkt men over de ontwikkeling en bevordering van het woonforensisme.
c. de bejaarden .
2 . In hoeverre is concentratievanc:è woningbouw in bepaalde dorpen in de
gemeente wenselijk en verantwoord. Wordt het al of niet wonen in die
dorpen geprefereerd door hen, die in de gemeente werkzaam zijn boven
andere dorpen in de gemeente en door hen, die buiten de gemeente (zijn
gaan) werken. Zijn de lijsten van woningzoekenden daarvoor een betrouwbare maatstaf.
3. Welke tekorten zijn er eventueel op het terrein van de openbare nutsvoorzieningen: waterleiding, gas, electriciteit, riolering, straatverlichting.
4. Welke moeilijkheden en mogelijkheden zijn er t . a.v. de krotopruiming.
5. Is er voldoende voorlichting over het woningbouwbeleidvanregemeente.
6. Is stimulering van de bouw in de premiesector en de vrije sector mogelijk en gewenst; zo ja, in welke delen van de gemeente.
7. Is het nodig toe te staan, dat bij een boerderij. mits de grootte
van het agrarisch bedrijf tenminste 15 ha. bedraagt - een landarbeiderswoning mag worden gebouwd .
Werkgroep Recreatie en Vreemdelingenverkeer

1. Hoe denkt de plaatselijke bevolking over de komst van toeristen. Moeten wij hier zien dat wij a.h.w. de gemeente beschikbaar moeten stellen voor "overig Nederland" . Zal dit toerisme dan concreet worden gestimuleerd of zal men zich in deze moeten beperken.
2. Welke vormen van vreemdelingenbezoek beoogt men te ontwikkelen:
vakantiegangers; hotels/pensions/bungalowcentra/individuele huisjes/
kampeerders en caravanners; weekendbezoek; dagrecreatie.
Welke delen van de gemeente komen in aanmerking en hoe denkt men even-
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tueel het bezoek te kunnen stimuleren.
3 . Hoe staat het met deaca:mmodatie voor de verschillende recreatiegroeperingen (hotels, pensions, zomerhuisjes, kampeerterreinen, kampeerboerderijen) en welke zijn de mogelijkheden om deze uit te breiden en
te verbeteren.
4 . Welke actieve en passieve ontspanningsmogelijkheden ziJn er voor de
verschillende categorieën bezoekers en in hoeverre acht men uitbreiding
hiervan gewenst . Zo ja, ziet men mogelijkheden om door plaatselijke
initiatieven één of meer attractiepunten te verwezenlijken.
5. Op welke punten en op welke wijze (wegen, rijwielpaden, wandelroutes,
bewegwijzering) wordt een verdere ontsluiting van de aanwezige natuurgebieden gewenst geacht.
6. Welke maatregelen worden noodzakelijk geacht voor de bescherming en het
behoud van het aanwezige natuurschoon, mede in verband met de ruilverkaveling.
7. Hoe ziet men de betekenis van het vreemdelingenverkeer als bestaansbron
en als inkomstenbron en welke mogelijkheden ziet men om de bevolking
hierbij te betrekken .
8. Welke activiteiten verwacht men van de plaatselijke V. V.V.
Werkgroep Sociaal cultureel verenigingsleven en onderwijs

1. Zijn er scholen met een minimaal aantal leerlingen in uw gemeente?
Wat zijn uw gedachten omtrent het bestaansrecht van deze scholen.
2. Van hoeveel belang vindt u de aanwezigheid van ULO-scholen en andere
instellingen voor voortgezet onderwijs in de streek?
3. Zijn er leemten in de ontwikkelings- en vormingsmogelijkheden voor de
jeugd bij het onderwijs?
4. Zijn U aanpassingsmoeilijkheden van kinderen, die naar de stad moeten
voor voortgezet onderwijs, bekend?
Wat zou er gedaan kunnen worden om deze moeilijkheden te ondervangen 1
5. In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van diensten ten behoeve van het
onderwijs? (M.O.B., Schoolpsycholoog)
6. Hoe functioneert de schoolkeuze en beroepenvoorlichting?
7. Wat gebeurt er op een ouderavond en wie verzorgt de organisatie ervan?
8. Wordt er ook schriftelijk onderwijs gevolgd? Hoe is de deelname aan
avondcursussen? Welke groepen van de bevolking maken gebruik van de
cursussen?
9. Wat zijn de voornaamste opvoedingsvragen in de gemeente Beilen (verhouding ouders/kinderen) .
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10. Hoe staat het met de anomo van de bevolking voor de culturele verenigingen en hoe floreren de verschillende verenigingen.
11. Wordt er bij de samenstelling van het jaarprogramma rekening gehouden
met de wensen van de leden van de diverse verenigingen?
12. Zijn er voldoende ruimtelijke voorzieningen voor het cultureel verenigingsleven; wat zijn uw wensen op dit gebied?
13. Is er voldoende kader voor de verenigingsbesturen?
Werkgroep Sociale verhoudingen en voorxieningen

1. Hoe denkt men over het maatschappelijk werk en de gezinsverzorging?
Hoe is de organisatie.
2. Wat is er op het gebied van bejaardenzorg.
3. Bestaan er vormen van burenhulp in uw deel van de gemeente? Hoe wordt
in geval van nood hulp verleend?
4. Kan er in uw gebied gesproken worden van dorpsgemeenschap? Welke uitingen treft men daarvan aan?
5. Wie overwegen er in verschillende besturen van diverse instellingen:
de ouderen of de jongeren; is er voldoende belangstelling bij de bevolking voor het bekleden van bestuursfuncties?
6. Hoe is de belangstelling voor de candidaatstelling in de gemeenteraad?
7. Hoe is het gesteld met de verhouding van hoofddorp en bijdorpen? Welke
houding neemt men aan t.o.v. nieuwe bewoners?
8. Wat bestaat er op het gebied van vrijetijdsbesteding en van de georganiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsbestedingen van de jeugd?

Werkgroep Gexondheidszorg en sport

1. Hoe is het met de woningtoestand in uw deel van de gemeente gesteld?
Hoe is het met de woninginrichting (verwarming, keukeninrichting enz.)?
2. Welke voorzieningen bestaan er in uw deel van de gemeente op het gebied van de gezondheidszorg (zowel gericht op het voorkomen als op het
genezen) voor de verschillende leeftijdsgroepen?
3 . Welke gezondheidsorganisaties bestaan er in uw deel van de gemeente
(Groene Kruis, Rode Kruis, vakantiekolonies, Beatrixoord). Zijn de
doelstellingen van deze organisaties algemeen bekend en wordt er algemeen gebruik van gemaakt?
4. Hoe is het gesteld met de openbare nutsvoorzieningen?
5. Bestaat er in uw deel van de gemeente voldoende belangstelling voor
gezinsverzorging? Beantwoordt de organisatie aan de wensen die in de
bevolking leven?
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6. Welke voorlichtingsorganisaties bestaan er op het gebied van de gezondheidszorg, wonen en gezin. Wordt hiervan gebruik gemaakt? Bestaan er
behoeften op dit gebied?
7. Hoe is het gesteld met de sportaccommodatie in uw deel van de gemeent~
8. In hoeverre bestaat er een neiging aansluiting te zoeken bij sportverenigingen in het hoofddorp Beilen?
9. Hoe is het met de organisatie van de sportverenigingen gesteld; wat
zijn de prestaties en welke houding neemt de bevolking over het algemeen aan t.a . v. de sport?
10. Bestaan er mogelijkheden voor training?
ll. Hoe is het met de clubliefde en offervaardigheid van de leden gesteld?
12. Hoe is de financi~le positie van de sportorganisaties; moeten er bijzondere maatregelen genomen worden om de jaarlijkse exploitatie
sluitend te krijgen?
13 . Bestaat er belangstelling voor het houden van konijnen, sierhoenders
enz.? Bestaat er voldoende mogelijkheid tot bouw en plaatsing van
hokken?
14. Bestaan er grote verschillen in gezondheidszorg en sport in uw onderdeel in vergelijking met andere dorpen in de gemeente Beilen.
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Bij lage 4
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Bijlage 6

Leeftijdsgroepen in Beilen , de omliggende gemeenten ,
Drenthe en Nederland per 31 ° 12 , 1965

0-14 jaar

15-29 jaar

30-44 jaar

45-64 jaar 65 jr
e.o.

totaal

Beilen

29,4

22,4

18,8

19,7

9,5

100

Dwin geloo

26,4

20,8

18,2

22,5

11,9

100

Rolde

25,4

23,3

19,1

21,4

10,6

100

Ruinen

28,9

21,1

18,6

20,2

11,1

100

Smilde

29,6

23,3

17,2

19,9

9,9

100

Westerbork

31,7

21,3

17,9

20,7

8,2

100

Assen

28,8

24, 3

18,3

19,0

9,6

100

Hoogeveen

33,7

24, 2

19,2

15,9

7,0

100

1

Drenthe

29,7

22,8

18,7

19,4

9,4

100

Nederland

28,2

23,8

18,5

19,9

9,6

100
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Bijlage 7

Ontwikkeling deelneming aan het voortgezet onderwijs in de
gemeente Beilen (absoluut en in percentage van de netto
bevolking van 12-20 jarigen)

jongens
1962/63
in% van de netto

1952/53
abs.

-in% van de netto

abs.
1

12 t/m 20 jarigen

12 t/m 20 jarigen

ulo

89

12,3

155

16,8

v.h.m.o.

17

2,3

42

4,5

kweekscholen

7

1,0

30

3,2

nijverheidsonderwijs

66

9,1

184

19,9

N.O.

1

0,1

9

1,0

h.t.s.

5

0,7

4

0,4

lager landb. ond. 103

14,2

67

7,2

2,1

20

2,2
0,5

uitgebr. lager

overig landb.
ond.
rest

15
6

--

0,8

5

--

--

totaal

309

42,6

516

netto 12-20
jaar

724

-

55,7

925

meisjes
ulo

78

11,2

150

16,7

v.h.m.o.

11

1,6

19

2,1

kweekscholen

2

0,3

14

1,6

nijverheidsonderwijs

101

14,5

159

17,7

7

1,0

24

2,7

ui tgebr. lager

N.O.
overig

1

0,2

5

0,6

--

--

--

-

totaal

200

28,8

371

41,4

netto 12-20
jaar

695

897

516
925

Totaal
Netto 12-20 jarigen

Totaal
Netto 12-20 jarigen

Meisjes
U.1. o.
V.h. m.o.
Kweekscholen
Nijverheidsond.
Uitgebreid lager
nijverheidsond.
Overig

1. 0.4
7. 2
2. 2
0.5

9
4
67
20
5

371
897

41. 4

2. 7
0.6

24
5

16. 7
2.1
1. 6
17,7

150
19
14
159

55. 7

16.8
4.5
3. 2
19. 9

155
42
30
184

254

149

8
9

64
11
6
51

153
262

4
2
23
7
1

54
14
7
41

58.6

3. 2
3. 5

25.2
4. 3
2. 4
20. -

58.4

8. 8
2. 7
0.4

1. 5

o. 8

20. 6
5.3
2. 7
15. 7

%

abs.

abs.
%

Dwingeloo

Beilen

V.h. m.o.
Kweekscholen
Nijverheidsond,
Uitgebr. lager
nijverheidsond.
H.t. s.
Lager landb. ond.
Overig landb. ond.
Rest

u. 1. o.

Jongens

1018
2517

47
37

458
188
54
234

1332
2265

46
33
29
24
19

452
341
64
324

abs.

Assen

25
16
32
6
10

448

42

290
188

abs.

40.4

1. 8
1. 5

18. 2
7.5
2. 1
9, 3

906
2171

35
25

299
125
42
380

58. 8 1057
2287

o. 8

2. 1. 5
1. 3
1. 1

20. 15. l
2. 8
14. 3

%

41. 7

1. 6
1. 1

13. 8
5. 8
1. 9
17. 5

46. 2

1. 4
0.3
o. 4

1. 1

o. 7

12. 7
8. 2
1. 8
19. 6

%

Hoogeveen

157
295

12
5

66
13
4
57

181
320

53.2

4.1
1. 7

22.4
4.4
1. 4
19. 3

56.6

9.4
2. 5
o. 7

-

30
8.
2

1. 6

-

22.8
6.3
1. 2
12. 2

%

5

73
20
4
39

abs.

Rolde

212
468

11
8

61
15
5
112

233
465

2
3
47
15
2

54
30
13
67

abs.

45.3

2.4
1. 7

13. 3. 2
1.1
23.9

50. -

10. 1
3. 2
0.4

0.4

o. 6

11. 6
6.5
2. 8
14.4

%

Ruinen

232
551

11
4

115
15
7
80

324
577

9
2
29
9
3

90
39
17
126

abs,

42.1

2. 0.7

20. 9
2.7
1. 3
14.5

56.1

5. 1. 6
o. 5

1.6

o. 3

15. 6
6. 8
2. 9
21. 8

%

Smilde

330
593

22
9

107
18
3
171

402
643

16
1
59
14
2

119
16
16
159

55.6

3. 7
1. 5

18. 1
3. o. 5
28. 8

62. 5

9. 2
2. 2
o. 3

2. 5

o. 2

18. 5
2. 5
2. 5
24.7

%

Westerbork
abs.

Bijlage 8 . Deelneming aan het voortgezet onderwijs in de gemeente Beilen in vergelijking met de
omliggende gemeenten en Drenthe in 1962/63 (absoluut en in% van de nettobevolking
van 12 - 20 jarigen).

10489
23965

502
330

3907
1315
436
3999

24742

13122

395
198
993
356
121

3922
2090
588
4459

abs.

%

43.8

2. 1
1. 4

16. 3
5. 5
1. 8
16.7

53.1

4. 1. 4
o. 5

1. 6

o. 8

18. -

2.4

15. 9
8.4

Drenthe

~

m
m
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Vaste mannelijke arbeidskrachten (1962)

Bijlage 9

Totaal

Niet volledig
werkzaam

Volledig
werkzaam

Categorie

4 à 5 dgn.
per week

2 à 3 dgn.
per week

Gezinsarbeidskrachten
Bedrijf shoofden
Meewerkende zoons
Overige

754
215
25

52
9
5

101
73
25

907
297
55

Totaal gezinsarbeidskrachten

994

66

199

1.295

Vreemde arbeidskrachten
Bedrijfshoofden
Overige

4
62

11

5

4
78

Totaal vreemde arbeidskrachten

66

11

5

82

1.060

77

204

1.341

Alle categorieën

-

-

Bron: C.B.S.
Bijlage 10

Categorie

De leeftijdsopbouw (1962)

Totaal

Aantal personen in de leeftijd (s klasse) van
.......... -jaar
14-19

Gezinsar
beidskrachten
Bedrijfshoofden
Meewerken
de zoons
Vreemde ar
beidskrachten
Bedrijfshoofden
Overige

Bron: C.B.S.

20 21en22 23en24

11

907
297

4
78

< 25 25-29 30-39 40-64

109

19

37

28

11

3

1

9

43

199

562

50

33

21

10

3
24

1
16

-

> 65

92

4
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Bijlage 11

Het land= of tuinbouwonderwijs van de bedrijfshoofden (1962)

Categorie

Totaal

waarvan
met land- of tuinbouw
onderwijs t.w.
hoger en lager overig
middelb.

Gezinsarbeidskrachten
Bedrijfshoofden
jonger dan 25 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder

11
43
199
562
92

1
6
20
10

Alle bedrijfshoofden

907

zonder land- of
tuinbouwonderwijs

-

2
25
92
57
1

5
6
46
202
8

3
6
41
293
83

37

177

267

426

Bron : C.B.S.

Bijlage 12

Het land- of tuinbouwonderwijs van de meewerkende zoons (1962)

Categorie

Totaal

waarvan
met land- of tuinbouw
onderwijs t.w.
hoger en lager overig
middelb.

Gezinsarbeidskrachten
Meewerkende zoons
14 t/m 19 jaar
20 jaar
21 en 22 jaar
23 en 24 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 jaar en ouder

109
19
37
28
50
33
21

8
6
6
6
7
6

Alle meewerkende zoons

297

Bron: C.B.S.

zonder land- of
tuinbouwonderwij s

31
7
5

-

42
2
19
18
27
9
2

5
9
5

28
4
7
4
11
9
14

39

119

62

77

-
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Bijlage 13

Het land- of tuinbouwonderwijs van de vreemde arbeidskrachten (1962)

Categorie

1

Vreemde arbeidskrachten
Bedrijfshoofden
jonger dan 25 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 64 jaar

Totaal

-

1

waarvan
land- of tuinbouwonderwijs t.w.
overig
hoger en lager
middelb.

I met

1

3
1

A::ej:::r::f:::::den ___ ----:--Overige
14 t/m 19 jaar
20 jaar
21 en 22 jaar
23 en 24 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t / m 64 jaar
_65_jaar_en_ouder ______

•

-

-

-

1
1

1

-

-

-

-

zonder landof tuinbouwonderwijs

1

-

1

-

1

---~--------~---t---~----~-----:---------

8
11
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
9
4
3
10
2
6
1
1
24
1
22
1
12
16
3
1
4 ___ ~---------~------L--------~-----4 ________ _

-

J____

-

-

-

Alle landarbeiders

78

4

12

5

57

waaronder zoons van
landbouwers

12

3

2

1

6

Bron: C.B.S.

Bijlage 14

Gemeente,
gebied

Rolde
Smilde
Beilen

De bednjfsgroottestructuur 1) (1962)

Aantal
bedrijven
442
354
853

------------ --------5.226

Centraal
Zandgebied

Opp.cultuur grond
(in ha)
6.235
5 . 039
,... __________
11.377
70.199

Percentage bedrijven in
de grootteklasse
van
..... . .. ha
1-5 5-10 10-20 20-30 4 30
7
11
13

19
25
27

10

28

~----

55
40
44

17
18
11

2
6
5

45

13

4

----- ------ -------

i
') van bedrijven

4

1 ha, hoofdberoep landbouwer

Gem. bedr.
grootte
(in ha)
14,1
14,2
___ 13,3 ____
13,4
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Bijlage 15

Bedrijfsgrootte
in ha

De verkavelingstoestand 1) (1959)

Aantal
bedrijven

L.. 1

Opp . cultuur grond
in ha

Aantal bedrijven met · . ... . kavels
1

2t/m4

5t/m9

-

75
258
237
250
128
98
33
5

40
696
1.816
3 , 068
2 . 222
2 . 278
1 . 198
493

54
104
36
20
25
29
4
1

21
120
69
67
33
32
22

1.084

11.811

273

364

1-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-50
~ 50

10t/m14

15t/m19

4

20

-

-

34
95
91
34
16
2
1

-

28
45
18
9
2
2

8
22
16
4
1

-

1
5
2
8
2
1

273

104

51

19

--

-

-

') van alle bedrijven met cultuurgrond
Bron : C . B.S .

Bijlage 16

De verkavelingstoestand 1) (1959)

Gemeente

Gemiddeld aantal
kavels per bedrijf

Gemiddelde kavelgrootte in ha

Westerbork
5pl
2 1 60
Ruinen
4PO
2,20
Dwingeloo
5p4
lp46
Rolde
819
lp43
Smilde __________________________ 3 2 ____________________ 3P41 _____________ _
1

Beilen

5p2

2,10

') van alle bedrijven met cultuurgrond
Bron: C . B.S .

Bijlage 17

Eigendom en pacht van de bedrijven

Categorie

Aantal
bedrijven

Oppervlakte cultuurgrond
in eigendom
in pacht
totaal

I

Bedrijven geheel
in eigendom
II Bedrijven geheel
in pacht
III Bedrijven
20%
eigendom
IV Bedrijven 20 - 50%
eigendom
V Bedrijven 50- 80%
eigendom
VI Bedrijven
80%
_____ eigendom ___________

<

<

>/

Alle bedrijven

324

2 . 742

360

-

-

2 . 742

4.540

4.540

59

72

659

731

111

458

815

1.273

119

783

425

1.208

111
1.175
1.318
143
-------------------------------------------1.084
5.230
11 .812
6.582

-f
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Bijlage 18

De rechtsvorm van het grondgebruik (1959)

Gemeente

Oppervlakte
cultuurgrond
(in ha

Westerbork
Ruinen
Dwingeloo
Rolde
Smilde

Oppervlakte cultuurgrond
gepacht
in ha
in%

9.961
7.249
4.069
6.371
5.325

6.280
4 .185
2.499
3.871
3.180

63
58
62
61
60

11.812

6.582

56

-------------- ----------------- ~-------~-------- ~--------------------------

Beilen

Bron: C.B.S.
Bijlage 19

De geregi strHrden ( 1965)

Aantal geregistreerden

"

Il

"
"

Il

Il

"

"

983

met cultuurgrond :
" akkerbouwgew. :
" gras
" tuinbouwgew. :

956
842
931
33

Bron: C.B.S.
Bijlage 20

Akkerbouwgewassen (1965)

Verbouwde oppervlakte
in ha
Granen
wintertarwe
zomertarwe
rogge
wintergerst
zomer gerst
haver
___ mengsels_van_granen ____________________ _

in%

30
211
315
29
363
1719
64

Granen_(totaal) ___________________________ _
Knol- en wortelgewassen
consumptie- en voeraardappelen
fabrieksaardappelen
suikerbieten
voederbieten
___ eootbieten _____________________________ _

in ha

2.731

59.6

328
1074
293
125

Knol-_en_wortelgewassen_(totaal) ___________ j __________ -L__ l.820 __ 1__ 39,7 __ _
Groenvoedergewassen
klaver

1

::::::::r~ewassen=(totaal)===============~====ll=====~=====~:==t===~::===
Akkerbouwgewassen (totaal)

4.583

100.0
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Grasland ( 1965)

Kunstweiden

<
11

Blijvend
grasland

<.

4

175 ha
164 ha

2 jaar
2 jaar

339 ha
2 jaar
2 t/m 4 jaar
5 t/m 9 jaar
10 jaar

299
617
1.512
4.265

ha

ha
ha
ha
6.693 ha

Grasland (totaal)

7.032 ha

1

Bron : C . B . S.
Bijlage 22

De rundveestapel (1965)

mei

december

Jongvee
(

f

1 jaar
4,027
118

vrouwelijk
mannelijk

4.237
161

1 jaar

gedekt
____________________ gust ____________ _

2 . 0721
2 . 676

1

Jongvee_ ( ~otaal) _____________________ j ______ !_8.893 __
Melk- en kalfkoeien
1 x gekalfd
2 x gekalfd
_______ 7 3_x_gekalfd ________________ _
Melk-_en_kalfkoeien_(totaal __________
Stieren 7/ 1 jaar

2.115
1.822

l _________ J_8.335 ____ _

1.991
1.494
5.129

J______ l_8.614 __ l _________ J_8.621 ____ _
1

1

92

1

1

58

Mestvee
mestkalveren
899
ander jongvee voor de
mesterij en ossen
842
_______ overig_mestvee __ ~, _ 3 _jaar ____ . _ __ 80

466

j

Mestvee (totaal)

-------------------------------------~-----Totaal aantal runderen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

__ ___.,,-- ----➔------

Bedrijven met rundvee

575
24
1.665
---------~----------.18 .079

1.821
19.420

883

849

Bron : C . B.S .

Bijlage 23
Gemeente
Westerbork
Ruinen
Dwingeloo
Rolde

De ~undveedichthend (1964)

Aantal melkkoeien
per 100 ha grasland
121
129
114
112

Aantal stuks jongvee
per 100 melkkoeien
105
98
95
112
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De varkensstapel (1965)

december

mei
Biggen tot 25 kg
nog bij de zeug
___ niet_meer_biJ_de_zeug __________

.

4733
659

4201
712

1889
1513
129

2169
1893
104

-~------ --------L..-------- -----------4913
5392
-------- -------1--------- ---------~--

Bi~~en_(totaal) ___________________
Mestvarkens
25 - 60 kg
60 - 90 kg
______ ü'90_kg _____________________

-------· -------- ---------- -----------4166
3531

Mestvarkens (totaal)
Fokzeugen
gedekte zeugen
zeugen bij de biggen
opfokzeugjes
___ overi~e_fokzeugen _______________

744
543
380
276

-------

Fokzeugen (totaal)
Fokberen
dekrijpe beren
___ oefokbeertjes ___________________ .

878
475
308
146

----------------- -----------1807
1943
50
29

41
28

------- --------1--------- -----------79
69

Fokberen (totaal)
Totaal aantal varkens

10965

10935

Aantal bedrijven met varkens

402

421

Bron: C.B.S.
Bijlage 25

De varkensdichtheid (1965)

Aantal
fokzeugen
l mestvarkens
per 100 ha cultuurgrond

Gemeente
Westerbork
Ruinen
Dwingeloo
Rolde
Smilde

13
45
25
12
2

15
38
25
10
11

--------------------------------- -----------------------------17
30

Beilen

Bron: C.B.S.
Bij lage 26

.

Gebouwenindeling (1961)

Aantal bedrijven met hoofdbedrijfsgebouw
Idem, met melkveestal gebouwd vóór 1940
waaronder met een gemoderniseerde stal

841
699
381

Aantal bedrijven met loopstal voor jongvee
Il
Il
" mechanische mestruiming van de
grupstal
tt
Il
Il
mengmestkelder groter dan 5 m3
Bron: C.B.$.

:

8
4
150
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Bij!age 27
Ligging van de natuurschoonge bieden alsmede de grootte van deze terrJhEr: gespecificeerd
in woest • en bosoppervlakte

Het dorp Beilen is omgeven door natuurschoon. Aan de noordzijde van de
gemeente liggen de bossen nabij de plaats Hooghalen, tw . "Het Witte Zand",
"Het Grote Zand,
"
" ParadiJS
. .
" , t1 Het Hoge Veld Il en " Het Heuvingerzan
•
d",
alsmede de bossen van het Staatsbosbeheer (boswachterij Hooghalen) : oppervlakte 440 . 21 . 60 ha . bos en 164 . 59 . 90 ha . woest . Samen 604.81 . 50 ha.
Tussen Hooghalen en Hijken ligt een uitzonderlijk mooi natuurgebied met
prachtige vennen, heide en bospercelen, genaamd "Diependal". Dit terrein
is niet vrij toegankelijk. Hiervoor is een toegangsbewijs vereist, welke
bij hoge uitzondering verstrekt wordt . De oppervlakte van dit terrein is
95.00.00 ha . bos en 505.00.00 ha . woest, samen 600 . 00 . 00 ha . groot.
Nabij Hijken ligt het "Hijkermeer" en ten noord-oosten een uitgestrekt
heidegebied, genaamd "Het Zuid Hijkerzand ". Oppervlakte : 120. 00. 00 ha . bos
en 37 . 23 . 00 ha . woest, samen 157.23.00 ha.
Nabij de plaats Brunsting en de Beilervaart liggen uitgestrekte heidevelden
met meeuwenplassen, genaamd "Het Brunstingerveld " en in de omgeving van de
T.V.-toren nabij de grens Smilde-Beilen ligt het "Smildigerdeel", oppervlakte 9.00.00 ha. bos en 96.64.40 ha . woest, samen 105.64.40ha.
Ten noorden van de plaats Klatering ligt de "Klateringer Es" en in de
omgeving van Holthe "het Scharreveld", bestaande uit prachtige heidevelden,
vennen en perceeltjes bos . Oppervlakte 6,70.00 ha. bos en 72.78.75 ha.
woest, samen 79.48.75 ha.
Ten zuiden van het hoofddorp Beilen ligt het uitgestrekte natuurschoongebied "het Terhorsterzand " met aansluitend "de Moraine". In dit gebied vinden we bossen met wandelpaden alsmede uitgestrekte heidevelden, vennen,
zandverstuivingen en demieke jeneverbesstruiken. Door dit gebied ligt
tevens het verharde rijwielpad genaamd Koninginnepad. In de verschillende
vennen en plassen (Makkummerplas) komen tijdens het broedseizoen meeuwenkolonies voor. T.b.v. de vakantiegangers is er in dit gebied een stranbad
aangelegd . De oppervlakte van dit terrein is 57.30.80 ha. bos en
147.56.56 ha. woest, samen 204.87,36 ha.
Ten westen van de autoweg Hoogeveen-Assen nabij Spier liggen de uitgestrekte bossen van het Staatsbosbeheer (boswachterij Dwingeloo). Door dit gebied ligt het verharde rijwielpad genaamd Commissaris Cramerpad.
Hieraan liggen prachtige heidepercelen met vennen. De wandelroutes welke
op de wegen met gekleurde palen zijn aangegeven, nodigen uit voor een rustige wandeling. De totale oppervlakte van de boswachterij Dwingeloo is
1267 ha. waarvan 361.50.00 ha. bos en 58.50 . 00 ha. woest in de gemeente
Beilen ligt. Samen 420.00 . 00 ha.
Langs de straatweg van Spier naar Wijster liggen verschillende vennen, heide- en bospercelen, alsmede ten oosten van de plaats Wijster het landgoed
"de Vossenberg" ; oppervlakte van dit gebied is 104.60 . 05 ha. bos en
13.50 . 00 ha. woest, samen 118.10.05 ha.
Ten zuiden van Wijster liggen de plaatsen Drijber en Tiendeveen . Nabij
deze plaatsen liggen verspreid prachtige stukken natuurschoon, o.a. "Plat
.
" " Hamstukken,
11
" Stroomdal Oude Diep,
•
"
" Kremboong,
"
" de
Wi Jsterbroek,
Haar en omgeving" en ''wij sterse Tiend even en". De oppervlakte van deze
terreinen is 175.07 . 11 ha. bos en 92.48.16 ha. woest, samen 267,55.27 ha.
De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 16670.61.00 ha.
In deze oppervlakte is 1189 . 40 ha. woeste grond en 1399.41 ha naald- en
loofhoutbos. De totale oppervlakte natuurschoon bedraagt 2588,81 ha.

') ondertussen gereed.
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Omschrijving

Bijlage 28. Overzicht van de accommodatie van de verschillende hotels, pensions en vakantiebedrijven,
alsmede het aantal gasten en de overnachtingen per bedrijf in 1965.

~

--.J
CJI

Zomerhuisjes (2e woning)
niet voor verhuur

Kamerverhuur
(burgers)
Earticulieren
(boerderij)

Kamerverhuur
't Olde Holt"
dhr. de Lange
"de Eskamp"
dhr. Kloostennan
dhr. H. Vording
Kampsweg 6 1 Wijster

KamEeerboerderij
Boszicht dhr. R . Doorten

Omschrijving

6

-

12

37

8
11

52
85

22

21

101

40

5

1

11

-

1 . 7

-

15

50

85

52

-

-

101

12

11

15

150

-

3

3

3

apart m

-

huisjes,
groepen
bungalows gezel-schap
pers.

-

-

-

-

50

aant.
slaapk.
sl. pl.
slaap voor
kamp
· plaats 1/1 1/2 huis

Vervolg bijlage 28 .

neen

-

-

-

-

-

-

neen

-

-

neen

neen

-

1.00

kampopp.
terrein winkel

-

-

neen

neen

neen

ja

kampeerterrein

-

-

-

-

-

-

ne:en

-

-

-

-

153

96

-

-

72

422

-

-

kantine zwembad aant.
gasten

-

1931

1086

-

-

1800

1750

-

12. 3

11.3

-

-

25

4. 1

aant.
gem.
overnach - verblijfs tingen
duur

1-"

O'l

......

177
Vervolg bijlage 28.

Omschrijving
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Bijlage 29.

Uitbreidingen en vestigingen in voorbereiding

Naast de bestaande accommodatie van de verschillende vakantiebedrijven
zijn de navolgende uitbreidingen en vestigingen in voorbereiding:
1) Uitbreiding vakantiecentrum "Het Grote Zand" met 70 bungalows, zwem
bad '), kantine en kampwinkel.
2) Vakantiecentrum "Sonnevanck" te Spier, uitbreiding met nieuw toilet
gebouw !) op de camping.
3) Vakantiecentrum "de Woudzoom" te Spier, verbouwing van de recreatie
zaal en aanleg van een camping voor doortrekkers.
4) Bungalowpark "Eikenhorst" te Hooghalen, eigenaar dhr. Rossing te Rolde,
uitbreiding met 5 bungalows.
5) Bungalowpark "Kiek in !t Veld", eigenaar dhr. Snoeijing te Hooghalen,
uitbreiding met 1 bungelow.
6) Kampeerboerderij "Boszicht", eigenaar dhr. Doorten te Smalbroek, uit
breiding met een camping alsmede toiletgebouw, kinderbad en speelweide').
7) In het vakantieseizoen 1966 is het strandbad in het natuurgebied "Terhorsterzand" in gebruik genomen, tevens is een toiletgebouw/kiosk ge
reedgekomen.
8) Naast de bestaande verharde rijwielpaden (Koninginnepad en Commissaris
Cramerpad) wordt een nieuw rijwielpad ') aangelegd, dat verbinding heeft
vanaf Laaghalerveen naar het bestaande Commissaris Cramerpad via de na
tuurgebieden "Diependal", "Zuid-Hijkerzand", "Brunstingerveld", Beiiervaart naar de Boswachterij Dwingeloo.
9) Vestiging van een nieuw vakantiecentrum "de Hullen" te Drijber met plm.
90 bungalows.
10) Naast de bestaande adressen voor kamerverhuur en pensions, welke aange
sloten zijn bij de V.V.V. Beilen, komen regelmatig nieuwe aanmeldingen
binnen, zodat het aantal slaapplaatsen in deze categorie een belang
rijke uitbreiding zal ondergaan.
11) Verspreid door de
welk niet vermeld
een totaal aantal
niet bestemd voor

') gereedgekomen.

hele gemeente komen 17 particuliere zomerhuizen voor
zijn op de overzicht lijsten, Deze 2e woning hebben
van 85 slaapplaatsen. Genoemde huizen of huisjes zijn
verhuur aan derden.
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Bijlage 30.
Facet-streekplan voor recreatie en natuurschoon
A. Grondslagen
1. Omdat een toenemende belangstelling voor de provincie Drenthe als recre
atiegebied bestaat, dient deze provincie een bijdrage te leveren in de
bevrediging van de nationale recreatiebehoeften.
2. Deze bijdrage is in het rijksplanologische beleid enerzijds gericht op
een verdergaande ontwikkeling van voorzieningen ten behoeve van de dag
recreatie en anderzijds op een vermeerdering van voorzieningen voor de
accommodatie ten behoeve van de weekend- en vakantierecreatie.
3. De specifieke geschiktheid van Drenthe voor de bevrediging van de re
creatiebehoeften vloeit voort uit en wordt bepaald door de veelheid en
veelsoortigheid van landschapselementen met een afwisselende schaal, welke
elementen Drenthe kenmerken als een gebied, dat rust en ruimte biedt.
B. Hoofdlijnen
Op basis van de voornoemde grondslagen dient zich de toekomstige recrea
tieve ontwikkeling van Drenthe te voltrekken volgens de volgende hoofd
lijnen :
1. Het zoveel mogelijk behouden van het huidige karakter van de recreatieve
ruimten in het Drentse landschap.
2. Het verder ontwikkelen van de voorzieningen ten behoeve van de dagrecre
atie .
3. Het uitbreiden van de huidige omvang van voorzieningen ten behoeve van de
verblijfsrecreatie (eind 1964: 47.500) tot maximaal 70.000 slaapplaatsen
in 1975.
c. Gebieden
Op grond van hun verschijningsvorm en geaardheid worden de gronden inge
deeld in 5 categorieën.
I. Natuurschoongebieden:
Hieronder vallen terreinen, die begroeid zijn met bos of heide of be
staan uit woeste grond en water.
Deze terreinen zijn vanwege hun landschappelijke structuur voor de
recreatie van zodanig belang, dan wel in natuurwetenschappelijk, his
torisch of archeologisch opzicht van zodanige betekenis, dat het wen
selijk is te voorkomen, dat dit belang en deze betekenis van de ter
reinen worden aangetast.
Toelichting: Het ten aanzien van natuurschoongebieden te voeren beleid
dient er op te worden gericht zoveel mogelijk een halt toe te roepen
aan een
verdergaande afremming van de oppervlakte van deze gebieden.
Daarom kan in dit gebied niet,de totstandkoming van recreatieve voor
zieningen worden toegestaan. Daarnaast dient er naar te worden ge
streefd te voorkomen dat het belang en de waarde van de onder dit ge
bied vallende terreinen door het uitvoeren van werken worden aange
tast .
De hiertoe vast te stellen beperkingen gelden uiteraard niet voor de
werken, die zullen leiden tot verhoging van de landschappelijke waar
de van de terreinen.
II. Natuurgebieden :
Hiertoe behoren eveneens terreinen, die begroeid zijn met bos of hei
de of bestaan uit woeste grond.
Door de reeds aanwezige bebouwing dan wel anderszins is het landschap
pelijk aanzien van deze terreinen van dien aard, dat daarop de tot
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standkoming van voorzieningen ten behoeve van de dag- en/of de ver
blijf recreatie kan worden toegestaan.
Toelichting; Bepaalde gedeelten van deze gebieden lenen zich daar
door wel voor de totstandkoming van recreatieve voorzieningen en het
ligt voor de hànd deze gedeelten daarvoor aan te wijzen. Wanneer dit
is geschied moet er niettemin naar worden gestreefd, dat het karak
ter van het gebied zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Het zal dan
ook noodzakelijk kunnen zijn om bij de concrete aanwijzing van de
terreinen in de gemeentelijke bestemmingsplannen zekere beperkingen
aan te geven ten aanzien van de uitvoering van werken in deze gebie
den» of eisen te stellen aan de landschappelijke "aankleding van de
recreatieve voorzieningen.
III .Cultuurschoongebieden
Hieronder vallen gebieden die ten dienste van het agrarisch bedrijf
in gebruik zijn» onderscheiden in essen en esachtige gronden, ontginningsgronden en madelanden. Deze terreinen zijn vanwege hun land
schappelijke structuur en opbouw voor de recreatie van zodanig belang
dan wel in natuurwetenschappelijk, historisch of archeologisch op
zicht van zodanige betekenis, dat het wenselijk is te voorkomen dat
dit belang en deze betekenis van deze terreinen worden aangetast.
Toelichting: Tezamen met de natuurschoongebieden geven deze gedeel
ten van het cultuurschap aan de Drentse recreatieruimten het eigen
gezicht en bepalen zij mede de specifieke geaardheid daarvan. Evenals
de natuurschoongebieden dienen dan ook deze cultuurschoongebieden
te worden beschermd tegen aantasting van hun belang en waarde voor de
recreatie. Daarom kan ook in het cultuurschoongebied de totstandko
ming van recreatieve voorzieningen niet worden toegestaan en zullen
ten aanzien van de uitvoering van werken in dit gebied eveneens zeke
re beperkingen moeten worden aagegeven.
De bescherming van de cultuurscftxngsbiedai is uit sluitend gericht op het
behoud van de recreatieve functie. Zij heeft geen betrekking op de
agrarische functie van deze gebieden en zij beoogt geenszins om voor
de uitoefening van deze agrarische functie hinderpalen op te werpen.
Op deze plaats wordt zulks uitdrukkelijk vastgesteld.
Op de tot de cultuurschoongebieden behorende gronden mogen:
1. Geen werken worden uitgevoerd door welke wijziging wordt gebracht in de
aard en het karakter daarvan, behoudens:
a. werken in het kader van de uitoefening van land- tuinbouw of veeteelt op
reeds ten dienste van het agrarisch bedrijf in gebruik zijnde gronden;
b. werken in ruilverkavelingsverband en werken ten behoeve van het verkeer
of de waterbeheersing indien en voorzover deze de instemming van Gede
puteerde Staten hebben verkregen;
c. werken strekkende tot de aanleg van voorzieningen ten algemene nutte, niet
vallende onder punt b;
d. ontgrondingen en andere werken, voor de uitvoering waarvan vergunning of
ontheffing is vereist ingevolge provinciale of gemeentelijke verordeningen
indien en voorzover zodanige vergunning of ontheffing is verleend.
2. Geen bouwwerken worden opgericht, behoudens:
a. bouwwerken ten dienste van de uitoefening van het agrarische bedrijf;
b. bouwwerken strekkende tot vernieuwing» uitbreiding of herbouw van op wet
tige wijze totstandgekomen bouwwerken;
c. kleine bouwwerken ten dienste van algemene nutsvoorzieningen.
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IV. Cultuurgebieden
Hiertoe behoren eveneens terreinen, die ten dienste van het agrarisch
bedrijf in gebruik zijn. Deze terreinen zijn van een zodanige aard dat
daarop de totstandkoming van voorzieningen ten behoeve van de dag- en/
of verblijfsrecreatie kan worden toegestaan.
Toelichting: Het betreft hiet bepaalde gedeelten van het cultuurland
schap, die door de totstandgekomen bebouwing en de uitvoering van wer
ken wel enigermate het karakter van cultuurschoongebied hebben verloren,
doch die nog wel in zekere zin een recreatieve functie vervullen.
Gezien de nog aanwezige recreatieve functie lenen deze gebieden zich
zeer wel voor de totstandkoming van recreatieve voorzieningen. Voor het
cultuurgebied is een beleid vastgesteld gelijk aan dat voor het natuur
gebied. Ook ten aanzien van het cultuurgebied geldt uiteraard weer dat
de eventueel uit deze aanwijzing voortvloeiende beperkende maatregelen
uitsluitend zijn gericht op de bescherming van de recreatieve functie
en geen belemmeringen beogen van de uitoefening van de agrarische functie.
In de cultuurgebieden kunnen terreinen worden aangewezen voor de totstand-kkoming van voorzieningen ten dienste van de da,g- en/of de verhlijfsrecreatie.
Voor deze terreinen kunnen ten aanzien van de uitvoering van werken, bouw
werken daaronder begrepen, slechts dan beperkingen worden gesteld, indien
zulks met het oog op de functie van het betreffende gebied voor de recrea
tie of in verband met zijn waarde in natuurwetenschappelijk of archeologisch
opzicht van belang moet worden geacht.
V. Overige gebieden
Het overige gebied omvat alle terreinen, die niet vallen onder één van de
onder I t/m IV aangeduide categorieën. Deze terreinen bezitten thans nog
geen duidelijk aanwijsbare waarde voor de recreatie en zijn thans uit een
oogpunt van natuur- of landschapsschoon van geen of minder belang, tenzij
bij de uitwerking van het streekplan anders is aangegeven.
Toelichting; Deze terreinen kunnen bij de uitwerking van het streekplan in
gemeentelijke bestemmingsplannen in beginsel mede worden bestemd voor de
totstandkoming van voorzieningen ten behoeve van de dag- en/of verblijfsre
creatie .
In dit gebied kunnen, voorzover het bepaalde gedeelten betreft, terreinen
worden aangewezen voor de totstandkoming van voorzieningen ten dienste van
de landschappelijke verzorging. Voor nader te bepalen delen van dit gebied
kunnen beperkingen worden gesteld ten aanzien van de mogelijkheid van de
totstandkoming van voorzieningen ten dienste van de dag- en/of verblijf Srrecreatie, indien zulks met het oog op andere belangen gewenst moet worden
geacht.
Voorzieningen ten dienste van de dagrecreatie. (Voorzieningen I)
Met voorzieningen ten dienste van de dagrecreatie worden bedoeld inrichtin
gen, die dienstig zijn voor de recreatie in de open lucht.
Bij de aanwijzing van terreinen voor de totstandkoming van zodanige voor
zieningen kan worden bepaald, dat voor de uitvoering van de daarvoor nood
zakelijke werken of werkzaamheden een aanlegvergunning zal zijn vereist.
Tevens kan worden bepaald, dat de voor de totstandkoming van de voorzienin
gen vereiste bouw- en/of aanlegvergunningen slechts kunnen worden verleend,
nadat van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.
Voorzieningen ten dienste van de verblijfsrecreatie. (Voorzieningen II)
Met voorzieningen ten dienste van de verblijfsrecreatie worden bedoeld de
hierna te noemen,categorieën van inrichtingen, die bestemd zijn om te dienen
als verblijfsaccommodatie voor weekend- en vakantierecreanten, t.w.:
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a.
b.
c.
d„
e.

vakantiecentra;
kampeer- en caravanterreinen;
kampeerboerderijen;
zomerhuisjes;
kamphuizen.

Bij de aanwijzing van terreinen voor de totstandkoming van de voorzieningen
II kan worden bepaald:
1. voor welke categorie of categorieën van inrichtingen de terreinen dienen
te worden bestemd ;
2 . dat voor de uitvoering van de voor de totstandkoming van de inrichtingen
noodzakelijke werken of werkzaamheden een aanlegvergunning zal zijn ver
eist ;
3. dat de voor de totstandkoming van de voorzieningen vereiste bouw- en/of
aanlegvergunningen slechts kunnen worden verleend, nadat van Gedeputeer
de Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.
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Bijlage 31.

Voorgestelde bewegwijzering met name ten behoeve van het toeristenbezoek ').
Hooghalen 1. Aanduiding Paradijs en omgeving
2.
"
Witte zand
3.
"
Camping, zwembad
4.
"
Heuvingerzand
5.
"
vakantiebedrijven nabij drh. Beekhuis
Terhorst-Smalbroek
6. Spier, Smalbroek en Terhorst zijn vanuit Beilen moeilijk te
vinden. Het is wenselijk vanaf de Linthorst Homanbrug deze de
len van de gemeente duidelijker aan te geven.
Daar het strandbad in het Terhorsterzand het afgelopen seizoen
in gebruik genomen is, is het wenselijk enige borden te plaat
sen temeer, omdat er parkeerruimte voor auto's en eventueel
bromfietsen nabij het strandbad zullen worden aangelgd.
Aanduidingsborden voor richting strandbad voor auto's.
Aanduidingsbord voor richting Terhorsterzand (strandbad) voor
rijwielen en voetgangers.
7. Ter bescherming van de wielrijders is het wenselijk, dat de krui
singen beveiligd worden nabij het strandbad door plaatsing van
enkele borden.
Spier

8. De onderlinge verbinding tussen het Commissaris Cramerpad en het
Koninginnepad is niet voldoende aangegeven. Daarom is het wen
selijk, dat er enkele borden worden geplaatst ter aanduiding
van het rijwielpadenjjlan (in overleg met Drentse Rijwielpaden
vereniging).
9. De camping "de Moraine" aangeven op enkele borden.
10. De verschillende vakantiebedrijven in Spier kunnen worden aan
geduid door plaatsing van een paal met bordjes.

Beilen

11. Ter aanduiding van de wegen naar enige gebouwen e.d. palen met
borden te plaatsen voor eventueel:
P.T.T. kantoor, gemeentehuis, politiebureau, station N.S.,
"Beileroord", Sportpark "de Venne", industrieterrein "Wester Es".

') is voor een deel gerealiseerd.
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Bijlage 32.

Gereedgekomen woningen in de gemeente Beilen in de jaren 1960 t/m 1965.
Dorp
Woning
wet

Soort woningen
Vrije
Gesubsi
sector
dieerd

Totaal
Boerde
rijen

142

19

57

1

219

Beilervaart

-

1

2

3

6

Brunsting

-

-

-

1

1

Drijber

-

1

2

1

4

Eursinge

-

-

1

-

1

Hooghalen

4

10

6

-

20

Hijken

4')

4

4

-

12

Klatering

-

1

-

2

3

Laaghalerveen

-

1

2

-

3

Lieving

-

1

3

1

5

Makkum

-

1

1

-

2

Spier

-

1

4

9

14

Tiendeveen

4

4

5

1

14

10

2

8

2

22

164

46

95

21

326

Beilen

Wij ster
Totaal

') waarvan 2 in Oranje.
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Bijlage 33.
Lijst woningzoekenden gesplitst naar behoeften per 2 mei 1966
BeilenlHooghalen,Laaghalen en Laaghalerveen

"'

..

1. aanvragen van
verloofden die in
Beilen wensen te
wonen, ook van bui •f
ten de gemeente.

Tiendeveen en
Drijber

Wijster

33

6

3

4

1

2. aanvragen van inwonenden of gehuisvesten op gemeubileerde kamers

26

2

2

4

5

3. aanvragen van
mensen die gehuis~
vest zijn in slechte
woningen

8

2

4

4. aanvragen va~ bewoners uit bovenduplexwoningen in De
Grote Driestraat

7

5. aanvragen van hen
die de woning moeten
~truimen i.v.m. verkoop, opzegging
dienstbetrekking etc

7

6. aanvragen om een
bejaardenwoning ook
van bui ten de
gemeente

17

7. aanvragen tot woningruil met achterlating van bruikbare
woning, w.o. ook eigen woningen

12

8. aanvragen van buiten de gemeente,
1
hieronder! niet begrepen verloofden, deze
zijn opgenomen in
kolom 1

26

Totaal

.

Hijken
en
Oranje

136

2

3

11

5

3

1

13

13
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Bij lage 34 .

Uitbreidingsplan Tiendeveen , zoals het op een der vergaderingen
ter tafel kwam o

•
~

t

\
j

------ -----

□

__

,_

----

--;::...

-x::.
,_

}

----

>

~ n'"-'I □
l l'sUm□
tl

118D
)}I 18

1
1

~

□

D

a

Cl

Hlo

1

)l
1i
..........

--- -

-.......

If

--

rf

ll

---□

\

mnm

Bestaand bos

18[

Bouwterrein
Water
Beplanting

~

\ '\

\

\'

.,

187

Bijlage 35.
Verenigingsleven te Beilen
I. dorp Beilen
Kerkelijke verenigingen
Geref. Vrouwenvereniging (jongeren) "Rebecca"
Geref. Vrouwenvereniging (ouderen) "Tot opbouw en onderling contact"
Geref. Vrouwenvereniging (Art. 31)
Herv . Vrouwenvereniging
Vrouwenverenig±ng N.P.B. (zusterkring)
Geref. Mannenvereniging Beilervaart
Geref. Mannenvereniging Alting/Klatering
Geref. Mannenvereniging Halerbrug
Geref . Mannenvereniging Lieving
Geref. Zangvereninging "Looft den Heer"
N.H. Kerkkoor
Zangvereniging "ons Bondskoor" met Toneelvereniging
Kommissie voor ontspanning voor bejaarden Geref. Kerk
Kommissie voor ontspanning voor bejaarden N.H. Kerk
Kommissie voor ontspanning voor bejaarden N.P.B., 't Nut en
Plattelandsvrouwen
Geref. Jeugdcentrale "Beilen"
Geref . Jongensclub 12- 14 jaar
Geref. Jongensclub 15- 16 jaar
Geref. Meisjesclub (3 groepen)
Geref. Jeugdvereniging (gemengd) "De Witte Valk"
Geref. Jeugdvereniging (gemengd) "Rondom de Kern"
Geref. Meisjesvereniging
Hervormde Jeugdraad (overko~pelend orgaan)
N.H. Jongensclub 12 - 16 jaar
N.H. Meisjesclub 12 - 16 jaar
N.H. Meisjesclub 10 - 12 jaar
N.H. Jeugdclub "ora et Labora"
Jeugdclub N.P.B. "Vrije Vogels (12-15 jaar)
Jeugdclub N.P.B.
J.G.
(16-20 jaar)

Aantal leden
22
20
12
40

30

10
15
15

15
30
45
39

19
18
44

16
18

16
20
40

25
40
32

15

Kiesverenigingen
A.R. Kiesvereniging
C.H. Kiesvereniging
Afdeling Beilen van de P.v.d.A
Afdeling Beilen van de V.V.D.
Gezondheidsorganisaties.
Beatrixoord
Rode Kruisvereniging
Groene Kruisvereniging
Groene Kruis (Moeder en Kind)
Centraal Genootschap}
"Elim"
~

"Comité voor uitzending van kinderen"

Maatschappelijk werk
Stichting voor Gezinszorg
Chr. Vereniging voor Gezinszorg
Stichting voor Sociale Arbeid op Geref. grondslag (ook voor
andere gemeenten)

1830
835
2760
825

+ 1000

1150
350

188
Aantal leden
Plaatselijke Stichting voor Maatschappelijk Werk
Stichting voor Maatschappelijk Werk uttgaande van de N . H. Kerk
Sportverenigingen
Sportvereniging Beilen, met afdelingmvoor voetbal en handbal
Chr . Voetbalvereniging "Fit Boys"
Chr . Gymnastiekvereniging "Fit"
Chr . Volleybalvereniging "Fit"
Korfbalvereniging "Vitesse"
Gymnastiek- en Vol leyba 1 vereniging "w·t I . K. "
Vereniging "zwembad"
Zwem- en Poloclub "De Spatters"
Tennisclub "sma lhorst"
Rijvereniging "Oes Paerd"
IJsvereniging
Auto- en Motorclub "De Drieling"
Vogelvereniging "Tropenpracht"
Hengelsportvereniging
Postduivenvereniging "Vitesse" (zaterdag)
Postduivenvereniging "Luchtbode" (zondag)
Bridgeclub
Schaakclub
Imkersvereniging Beilen/Westerbork
Konijnenvereniging B . K.C .

502
148
192
35
130
376
500
45
66
15
600
100
72
300
25
25
25
11

22
62

Culturele Verenigingen
Chr. Cultureel Centrum
Stichting Maatschappij tot 't Nut van het Algemeen
Muziekvereniging "Uni on" )
Drumband . "Uni on"
)
Geref . Muziekvereniging "A.M . D . G . 11 )
Drumband D . o . s.
)
N . H.-Muziekvereniging + Drumband
Toneelvereniging "De Vier Vijven"
Reciteervereniging "Elo Quentia"
Toneelvereniging "ontspanning Platteland" Beilervaart, Brunsting
Toneelvereniging "De Kring" Holthe
Oranjevereniging

+ 300
+ 200

54

84
58
16

Vrouwenverenigingen
Chr . Vrouwenbond
Chr . Plattelandsvrouwen
Bond van Plattelandsvrouwen, afd . Beilen
Bond van Plattelandsvrouwen, afd . Holthe
Vrouwenvereniging P . v.d.A .

170
60
170
58
60

Jeugdorganisaties
D . P . M. }
B.O . D .
C.P . M.
C . J .T . B .

Jobo

+ 100

15
30

◄

189

Aantal leden
Diversen
Comité Zonnedag
Volksonderwijs
Veilig Verkeer
Kon . Ned.Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V.)
Ando (Alcoholbestrijding) in combinatie met Westerbork

550
500
110
190
16

II , Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

Kerkelijke verenigingen
16
18

Geref. Mannenvereniging (vrijgemaakt)
Geref. Vrouwenvereniging (synodaal)
Geref. Vrouwenvereniging (Vrijgemaakt)
Knapenvereniging (vrijgemaakt) tot 16 jaar
Meisjesvereniging (vrijgemaakt)
Jongelingsvereniging (vrijgemaakt)
N.H. Jeugdclub 0:>oven 16 jaar)
Kleine Meisjesclub N. H.
Kleine Jongensclub N.H.
Geref. Meisjesclub )
Geref. Jongensclub ) samen met Hijken
G. J.V.
)

26

14
16
12
16
15
10
20
20
25

Sportverenigingen
Sportvereniging "Halen"
IJsclub "Holala"
Damclub
Tafeltennisclub
Biljartclub "Kromme Keu"
Kaartclub

+ 160
-+ 198
1$
-++ 19
12
-+
+ 10

-

Culturele verenigingen
Zangvereniging "Advendo"
Toneelvereniging
Dorpsbelangen Hoog- en Laaghalen
Dorpsjeugdvereniging "Iduna"
Buurtvereniging Laaghalerveen
Oranjevereniging Laaghalerveen
Buurtvereniging Hooghalen "Zuid vooruit' '

24

9

-++

-+

-+

111
40
40
40
70

Vrouwenverenigingen
Plattelandsvrouwenvereniging

!

7Q

N.C.V.B .

+

42

Diversen
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Volksonderwijs
Coöp. Zuivelfabriek
Coöp. Smederij
Veefonds Paardenfonds

+ 100
+ 150
+ 130
+ 60
+ 100

190
Aantal leden

O.B.F.
Boermarke Hooghalen
Boermarke Laaghalen
Diepvriesvereniging

+

25

III . Wijster , Drijber en Spier
Kerkelijke verenigingen
Herv . Vrouwenvereniging Wijster
Herv . Vrouwenvereniging Drijber
Geref . Vrouwenvereniging Drijber
Chr . Plattelandsvrouwen Drijber
Herv . Knapen- en Meisjesvereniging (jongeren) Wijster, Drijber,
Herv. Zondagschool
Wijster,
N . P . B. Zondagschool
Wijster, Drijber,
Geref . Mannenvereniging Wijster,
Geref . Mannenvereniging
Drijber
Geref . Grote Jeugdclub
Drijber
Geref . Kleine Jeugdclub
Drijber

17
32

20
31
Spier
Spier
Spier
Spier

30
60
60
12
24

Kiesverenigingen
A . R . Kiesvereniging .
C . H. Kiesvereniging

Wijster
Wijster

Drijber
Drijber

Spier

Wijster
Wijster
Wijster
Wijster
Wijster

Drijber

Spier

Drijber
Drijber

Spier
Spier

Sportverenigingen
Voetbalvereniging
Handbalvereniging
Gymnastiek
IJsvereniging
Biljartclub
Biljartclub

180
50
267

Spier

Culturele verenigingen
Buurtver . Emelangen
Wijster
Chr . Zangvereniging (gemengd) Wijster Drijber
Zangvereniging (gemengd)
Wijster
Vereniging voor Volksvermaken Wijster
Toneelvereniging (in oprichting)Wijster
Volksdansgroep (2x)
Spier
Stichting "Ons Dorpshuis"
Wijster
Reciteervereniging
Oranjecomité Spier

25
25
42
250

Vrouwenverenigingen
Bond van Plattelandsvrouwen
vrouwenvereniging
Spier

Wijster

Drijber

135
50

191
Aantal leden
Diversen
Begrafenisvereniging
Boerenleenbank
Landbouwvereniging
Onderling Ziekenhuisverplegingsfonds
Onderling Paardefonds
Onderling Veefonds
Onderling Paardefonds
Onderling Veefonds
Volksonderwijs
Boer schap
Boer schap
Boer schap
Afd. Bond van Staatspensionering
Middenstand vereniging
Plaatselijk belang
Diepvriesvereniging

Wijster
Wijster
Wijster

Drijber
DriJber
Drijber

Spier
Spi~r
Spier

+ 150

Wijster
Wijster
Wijster

Drijber
Drijber
Drijber

Spier

:: 16Q.

Wijster
Wijster

Drijber

+ 300Spi.er
Spi-~r
Spier

+ 200

Drijber
Spier
Wijster
Wijster

Drijber
Drijber
Drijber
Drijber

Spier
Spier
33

IV . Hijken en Oranje
Kerkelijke verenigingen

N. H. Vrouwengroep
Geref. Vrouwenvereniging
Jeugdclub "Sola-fide" boven 16 jaar
Geref . Meisjesclub)
t H
h
samen me
oog a 1 en
Geref. Jongensclub)
G. J.V .

)

20·
18
16·
20
20
25

Kiesverenigingen

C. H. Kieskring Hijken

A.R. Kieskring Hijken
Sportverenigingen
Voetbalclub Hijker Boys
Volleybalclub "Rapid"
IJsclub "Volharding"
Gymnastiekclub (Huisvrouwen)
Hengelsportvereniging "ons Genoegen"

6Q
25
250

14
90

Culturele verenigingen
Drumband
Chr . Muziekvereniging Crescendo
Oranjevereniging Hijken
Buurtvereniging te Oranje
Toneelvereniging "Hierna Beter"
Volksdansgroep

20
20
180
60

lp
14

Vrouwenverenigingen
Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Hijken
Chr. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Hijken

60
60

192
Aantal leden
Diversen
Volksonderwijs
Boermarke Hijken
Diepvriesvereniging
Begrafenisvereniging Hijken
Begrafenisvereniging Oranje

80·
25.
250
50

V . Tiendeveen
Kerkelijke Verenigingen

N.H . Knapenvereniging
N. H. Meisjesvereniging

30
g
11

Vrouwenvereniging

11

Zangvereniging "de Lofstem" (gemengd)

Kiesverenigingen

A.R. Kiesvereniging

45

Sportverenigingen
Voetbalvereniging Tiendeveen
Gymnastiek- en Wandelvereniging
IJsvereniging
Volleybalclub

90
80
160
20

Culturele verenigingen
Buurtschapsvereniging (zuidelijke gedeelte)
"Draagt elkanders la sten"
Buurtschapsvereniging (noordelijk gedeelte)
Speeltuinveren1ging
Plaatselijk belang
Toneel- en Reciteervereniging

120
100
45

119

15
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