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bijlagen 1. 

Hierbij doe ík u ter kennisneming toekomen met perscommuniquê 

dd. 10 juni jl., uitgegeven naar aanleiding van het gesprek 
van een vertegenwoordiging van de gemeentebesturen met een 
vestiging van Van Gelder Papier met de Raad van Bestuur van 
Van Gelder Papier. 

Het verslag van deze bijeenkomst zal z.s.m. worden nagezonden. 

Met vriendelijke groet, 
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de gemeenten met een 
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werkgroep van 
vestiging van 
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Tj.J. Grozema 
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PERSCOMMUNIQUE    

  

De gemeente Apeldoorn heeft, mede namens de andere genoemde 
gemeenten, op 10 juni 1980 het volgende Ree uit- 

gegeven: 

Op 10 juni 1980 heeft een vertegenwoordiging van de gemeente- 
besturen met een vestiging van Van Gelder Papier een gesprek 
gehad met de Raad van Bestuur van Van Gelder Papier. 
Aanleiding tot het gesprek was de voortdurende zorg bij de 
gemeentebesturen over de ontwikkelingen binnen het concern. 
In het bijzonder werd gesproken over de concretisering van 
het eerder vastgestelde beleidsplan. Uit het gesprek is 
duidelijk geworden dat door stijging van met name energie- 

en grondstofprijzen, alsmede de hogere aanloopverliezen van 
de nieuwe krantenpapierfabriek in Renkum, het beleidsplan 

bijgesteld zal worden. e 
Vooralsnog is niet met zekerheid vast te stellen óf en wélke 
repercussies dit voor de afzonderlijke vestigingen zal hebben. 

Uit het gesprek bleek verder dat de Raad van Bestuur enig 
optimisme voor het totale concern aan de dag legde. 
Eind van dit jaar zal meer duidelijkheid gegeven kunnen wor- 
den over de verdere resultaten. 
De gemeenten zullen En verdere ontwikkelingen kritisch blij- 

ven volgen. 

De gemeenten met een Van Gelder-vestiging zijn: Amsterdam, 
Apeldoorn, Franeker, Heerde, Leeuwarden, Renkum, Rotterdam, 

Velsen en Wormer. 
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  afdeling voorlichting nr: 
stadskantoor behafideld door: 5 
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