
  

Turkse geldproblemen zitten Wormerveers bedrijf dwars 

Opnieuw „excellent’ bezoel 

linkenberg en Van 

  

STREEK. — Voor de tweede keer in 8 dagen kregen 2 bedrijven- 
met-problemen bezoek van een minister. Bracht vorige week drs. R. 
Lubbers een bezoek aan Gebr. Klinkenberg, Wormerveer en aan Van 
Gelder Papier, Wormer, gisteren konden deze ondernemingen de deur 
openen voor minister W. F. Duisenberg. 

Bij Klinkenberg werd in openbaarheid over de problemen gespro- 

wa 

kl de positie van het bedrijf kunnen aantasten. Bij Van Gelder 
e minister gast van de ondernemingsraad die liever in besloten- 

heid wat vragen wilde stellen aan de bewindsman. 

  

  

  

De heer W. Beets, secretaris vande on- 
dernemingsraad van Klinkenberg, wees 
erop, dat het bedrijf nog steeds balanceert 
op de nul-lijn, maar desondanks op weg is 
naar algeheel herstel. „We hopen binnen 
niet al te lange tijd weer 40 man nodig te 
hebben, nadat we er vorig jaar 40 zijn 
kwijt geraakt”. 

Hij wilde van de minister weten hoe de 

overheid controleert of het aan bedrijven- 
„insnood beschikbaar gestelde geld wel 
goed wordt gebruikt. De heer Duisenberg 

“ gaf toe, dat deze controle de overheid voor 
grote problemen stelt. Er is zoveel steun 

  

    

gegeven sinds ’74, dat het veel moeite kost 
om de vinger aan de polste houden. Alleen 
al vorig jaar werd f 600 miljoen aan be- 
drijfssteun uitgegeven. „Allemaal maat- 
werk, geen confectie. Je moet dan blij zijn 
dat de gevallen waarin het helemaal mis is 
gegaan met het overheidsgeld tot de uit- 
zonderingen behoren”, aldus de heer Dui- 
senberg. 

Aandacht 
Hij liet weten volle aandacht te hebben 

voor de problemen waarin Klinkenberg 
heeft verkeerd en waar het bedrijf nog 
niet helemaal uit is. Er blijken namelijk 
moeilijkheden te zijn met de financiering 
van de grote Turkse order, waarvoor het 
deviezenpakket in Turkije ontoereikend 
zou zijn. Fungerend directeur S. E. D. van 
den Broek zei ons goede hoop te hebben 
dat via bemiddeling van de Nederlandse 
overheid ook deze klip kan worden om- 
zeild. „We hebben voor een half jaar werk 
en dat is in onze branche bepaald niet 
slecht te noemen”. 

Wormer 
Hierna ging de minister, vergezeld door 

Tweede Kamerlid J. van der Doef, burge- 
meester R. Laan, wethouder A. Schuur- 
man en enkele raadsleden van Zaanstad 
naar Wormer. Bij Van Gelder Papier wa- 
ren naast de directeuren ir. M. Veth en G. 
van Reenen aanwezig burgemeester mr. P. 

M. G. P. Janssens, de wethouders Th. 
Huygen en S. M. Bakker en raadslid mevr. 
M. Hasholdt-de Boer. 
Burgemeester Janssens schetste de posi- 

tie waarin zijn gemeente is komen te ver- 
keren na de totstandkoming van Zaanstad 
en de problemen ten aanzien van de groei. 

Met nadruk wees hij op de slechte verbin- 
ding met de westelijke Zaanoever via de 
veel te smalle Zaanbrug, waarover 200.000 
vrachtauto’s per jaar rijden. 

Directeur Veth gaf een overzicht van de 
positie waarin Van Gelder momenteel ver- 
keert na 2 slechte jaren. Ook Wormer, de 
oudste vestiging binnen het concern, heeft 
het niet makkelijk. De verwerking van oud 
papier en een verdere stroomlijning van 
het assortiment moeten hierin verbetering 
brengen. 

Subsidie 
Uit informatie bleek ons, dat de OR van 

Van Gelder de minister vragen heeft ge- 
steld over mogelijke overheidssteun-om de 
werkgelegenheid te kunnen behouden. 
    

elder 

  

voor 
  

Voorts! kwam het energiebeleid aan de 
orde enmet name de kosten die voortvloei- 
en uit éen mogelijke — door de overheid 
min of meer gedwongen — ombouw van 
gas- naar olie-installaties. De minister liet 
weten een gelijkschakeling van de ener- 
giekosten voor te staan en dat hij mogelij- 
ke ombouwkosten naar redelijkheid in die 
totale prijs verrekend: wilde zien. 
Verder werd gesproken over een moge- 

lijke súbsidie voor het zoeken naar een 
vervanger van asbest. Nog niet bekend is 
of Van Gelder een dergelijke steun gaat 
aanvragen. Een subsidie die de minister 
overigens niet uitgesloten achtte. 

Over de ondernemingsraden zei de heer 
Van der Doef, dat men in verschillende 
raden al verder is dan in de wet op de OR 
wordt verlangd. Hij had niet de indruk 
dat dit ook bij Van Gelder het geval is. 
„Integendeel. Ik heb de indruk dat de OR 
zich hier niet buitengewoon geïnformeerd 
voelt”. 

Voorlichting 
over werken 
met asbest 
DEN HAAG. — De bouwwereld zal op 

grote schaal worden voorgelicht over de 
gevaren van het verwerken van asbest. 
„Werken met asbest? Denk om je gezond- 
heid” is het motto van de voorlichtings- 
campagne die de bedrijfsgezondheids- 
dienst voor de bouwnijverheid in samen- 
werking met het bureau Bouw Veilig or- 
ganiseert. : 

De voorlichtingsactie sluit aan bij het 
zgn. Asbestbesluit, dat een dezer dagen 
van kracht wordt. Op grond van de nieuwe 
regels die het ministerie van Sociale Zaken 
heeft opgesteld, zal het be- en verwerken 
van blauwe asbest - de meest gevaarlijke 
asbestsoort - zijn verboden. 
Onder het verbod valt ook het verspui- 

ten van alle soorten asbest. Het gevaarlijke 
produkt mag ook niet meer worden ver- 
werkt voor decoratieve, akoestische en iso- 
latiedoeleinden. 

De voorlichting richt zich op werkge- |! 
vers, werknemers, architecten, opdracht- 
gevers en op de regionale bedrijfsgenees- 
kundige diensten. Bij de werkgevers 
wordt erop aangedrongen asbest zo moge- 
lijk door andere materialen, die minder 
risico’s met zich meebrengen, te ver- 
vangen.        
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