
  

DANK VAN WORMERVEERS BEDRIJF VOOR OVERHEIDS STEUN 

Lubbers brengt bezoek aan 
Van Gelder en Klinkenberg 

STREEK. — In het kader van de verkiezingscampagne bracht 

gistermiddag opnieuw een minister een bezoek aan de Zaanstreek. Na 

Boersma en Van Kemenade was nu drs. R. Lubbers (Economische 
Zaken) aan de beurt. Het campagneteam van het CDA Zaanstreek, 

aangevuld met de heren Nooij, Tip en Van der Laan (raadsleden voor 

de CDA in Zaanstad) voerde de demissionaire bewindsman achte- 
reenvolgens naar Van Gelder Papier te Wormer en Gebr. Klinken- 
‘berg B.V. te Wormerveer. In beide bedrijven sprak de heer Lubbers 

over enkele „tere” zaken. Zo kwam bij Van Gelder het probleem van 

de asbestverwerking ter sprake en werd bij Klinkenberg aangedron- 

gen op voortzetting van het overheidsbeleid inzake financiering van 

(export) orders. 
  

In Wormer werd de heer Lubbers ont- 
vangen door de heren M. Veth en G. van 
Reenen, resp. directeur en adj. directeur 
van Van Gelder. Ook burgemeester mr. P. 
M. G. P. Janssens en de wethouders Th. 
Huygen en S. M. Bakker waren aanwezig. : 

De heer Veth noemde het in zijn wel- 
komstwoord jammer, dat de minister de 
naam Van Gelder de laatste tijd in een 
betrekkelijk ongunstige betekenis heeft 
horen gebruiken. „Maar er wordt hard aan 
gewerkt om hierin verandering te bren- 
gen”, aldus de heer Veth. Hij gaf een 
overzicht van de gang van zaken in het 
Wormer bedrijf, het oudste van het Van 
Gelder-concern, en wees er op, dat een 
aantal factoren nodig zijn om de slechte 
resultaten van de laatste 2 jaar ten goede 
te keren. De in aanbouw zijnde verwer- 
kingsinstallatie voor oud-papier, een 
stroomlijning van het pakket pakpapieren 
en een verbetering van de efficiëncy noem- 
de hij als hoofdzaken. 

Hij wees er voorts op, dat Van Gelder 
zich bij de verwerking van asbest volledig 
houdt aan de eisen van de hinderwet. 
„Aangezien het politiek erg moeilijk ligt 
willen we er zo spoedig mogelijk vanaf. 
Het vervangende produkt, gebaseerd op 
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mogelijk subsidie voor vervanger van 
asbest. … 

minerale vezels zal echter altijd duurder 
en niet beter zijn”, aldus de heer Veth, die 
de hoop uitsprak dat een verbod voor 
asbestverwerking internationaal zal wor- 
den zodat de concurrentie open blijft. In 
een besloten vergadering van de Onderne- 
mingsraad werden de minister vragen 
voorgelegd over de werkgelegenheid, het 
asbestbesluit, de energiekosten en de in- 
frastructuur van Wormer en omgeving. De 

heer Lubbers beloofde te onderzoeken of 
het mogelijk is het alternatief voor asbest 
door de overheid te subsidiëren. 

Curator 

Bij Gebr. Klinkenberg bestond de com- 
missie van ontvangst uit gedelegeerd be- 
stuurder S. E. D. van den Broek en de 
commissarissen prof. dr. L. A. Ankum, mr. 
E. Hüffer en ir. H. Glazenburg. Ook was 
aanwezig mr. S. van Opstal van het Ogem- 
bedrijf Eekels, waarmee Klinkenberg 
nauw samenwerkt in Eurosilo B.V. 

De heer Van den Broek dankte de heer | 
Lubbers voor de steun die het bedrijf, dat 
vorig jaar aan een zijden draadje hing, van 
de overheid heeft ontvangen. Hierdoor is 
het bedrijf van de ondergang gered, „Dan 

K had u hier alleen nog maar de curator. 
Weopen en die stemt toch meestal 

D” aldus Klin Klinkenbe: din 
hoop uitsprak dat ook de komende: rege- 
ring het huidige beleid t.a.v. kleinere-be- 
drijven zal handhaven. 

    

Daar reageerde minister Lubbers, af- 
komstig uit de metaalbranche en door de 
heer Van den Broek aangekondigd als 
oud-concurrent, slagvaardig op. „Als uhet 
op kunt brengen om CDA te stemmen 
slaat u 2 vliegen in 1 klap: u kunt er op 

  

    rekenen dat het beleid wordt gecontinu- 
  

eerd en bovendien krijgt u er dan geen 
nieuwe concurrent bij’. 

… De heer W. Beets, seeretaris van Klin- 
kenbergs Ondernemingsraad en voor de 

PvdA raadslid van Zaanstad, wilde van de 
„minister horen hoe hij dacht over o.a. de’ 
controle op verstrekte overheidssubsidies 
aan bedrijven („er wordt nogal eens veel 
geld weggegooid”) en het nemen van 
dwangmaatregelen tegen bedrijven die be- 
paalde verliesgevende delen willen sluiten, 
de ‘minister. wees erop, dat de overheid 
alleen financieel bijspringt als zowel direc- 
tie als personeel (en hun vertegenwoordi- 
gers) in voortzetting van het bedrijf gelo- 
ven. Bovendien is het zaak dat bedrijven 
hun administratie op orde hebben en vak- 
kundig hun prijzen calculeren. En daar 
ontbreekt het nogal eens hen aldus de 

jninister. 

De SE ording voor het behoud van 
de werkgelegenheid moet zi. in de eerste 
plaats bij het bedrijf zelf liggen.” De over- 
heid is er niet voor om de strop over te 
nemen, wel wil zij praten om samen de 
problemen op te lossen. Een belangrijk 
deel van het personeel — dat 20 minuten 
eerder was gestopt — woonde de bijeen- 

komst in de cantine bij. Een speciale be- 
“groeting was er voor de heer J. Schouten, 
Zuideinde 68, Oostzaan, met wie de minis- 

‘ter had samengewerkt bij het Amsterdam- 
se bedrijf Ducroo-Brauns, later Jonker- 
Dueroo geheten. 
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