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onderwerp Onderhoud over Van Gelder. 

Geacht bestuur, 

86.584-IX 22 april 1980 

Ongerustheid en zorg bij de besturen van de gemeenten met een vestiging 
van Van Gelder Papier over de recente publicaties over de ontwikkeling 
bij het Van Gelder concern waren aanleiding voor een bijeenkomst van 

bestuurders van de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Franeker, Heerde, 
Leeuwarden, Renkum, Rotterdam, Velsen en Wormer op 3 maart jl. te 

Apeldoorn, teneinde door uitwisseling van informatie een beeld te krijgen 
van de situatie bij uw concern. 

Het beeld, dat na de gedachtenwisseling is verkregen, is — mede met het 
oog op de voorgenomen sluiting van de vestiging in Wormer, de reorganisa- 
ties op korte termijn en het naar onze mening ontbreken van een beleids- 
visie op de lange termijn — uitermate zorgwekkend. 

Die zorgelijke situatie was aanleiding overleg te voeren met een amtelijke 
delegatie van de ministeries van Economische en Sociale Zaken. 

M.h.o. op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen t.a.v. 
de werkgelegenheidsontwikkeling in hun gemeenten en gelet op het aanbod 
in uw brief van 10 april jl. 

wenst nadere uitvoerige informatie te verstrekken, 
aan de burgemeester van Wormer om desge- 

achten wij een gesprek 
met uw Raad van Bestuur noodzakelijk. 

Wij verzoeken u daarom dringend op de meest korte termijn, om een onder- 

houd tussen uw Raad van Bestuur en een delegatie van de genoemde negen 
geme entebesturen. 

De heer J.G. Koers van de afdeling Volkshuisvesting en Werkgelegenheid 

c.a. van de gemeente Apeldoorn zal binnenkort met u contact opnemen over 
een datum waarop het gesprek eventueel kan plaatsvinden. 
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Hoogachtend, 

De gemeentebesturen van Amsterdam, Apeldoorn, 
Franeker, Heerde, Leeuwarden, Renkum, 
Rotterdam, Velsen en Wormer, 
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gemeente apeldoorn 

Aan:   

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam 

t.a.v. dhr. Sykora 

Stadhuis Amsterdam 
1012 EX AMSTERDAM 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Franeker 

t.a.v. dhr. C.L. Keun 

Stadhuis Franeker 
8800 AB FRANEKER 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde 

t.a.v. dhr. J.G. Jansen/Sociale Zaken 
Gemeentehuis 
8181 JE HEERDE 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden 

tav. dhr. GE Bjeelaar 
Stadhuis Leeuwarden 
8911 HK LEEUWARDEN 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum 

t.a.v. dhr. G. Ziengs 
Gemeentehuis Renkum 
6811 GG OOSTERBEEK 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam 

t.a.v. de heer H. Polhuis/Economische Zaken 
Gemeentehuis Rotterdam 
3011 AD ROTTERDAM 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

t.a.v. dhr. Th. Witte 
Gemeentehuis Velsen 
1970 AL IJMUIDEN 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormer 

t.a.v. dhr. P.M.G.P. Janssens 

Gemeentehuis 
1531 HX WORMER 

  

De heer Van Noordenne/Fed. Druk en Papier Aan de heer F. v.d. Veer/F.N.\ 

Graan voor visch 18049 Rugbypad 6 
2132 GC HOOFDDORP 3223 EP HELLEVOETSSLUIS 

De heer De Haan/C.N.V. Aan de heer Van Gemund/V.H.P. 

Boomstede 46 Bosweg 43 B 
3608 AB MAARSSENBROEK __ 7314 HA APELDOORN 

De heer M. Lander/Unie B.H.L.P. 
Grote Beer 39 

1562 VK KROMMENIE


