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Secretariaat: Mevr. I.de Paus, Ondernemersverbond KNOV, 

Gele Lisstraat 80, eon 17380, 

415351 SG. Wormer, 2502 CJ ‘s-Gravenhage. 

Ref. Arch ‘lormer, 15 april 1980. 

Mijne Heren, 

Door de vele publikaties zult U wellicht op de hoogte zijn van de 

dreigende sluiting van de Papierfabriek van Gelder te Wormer. 

Wat U wellicht niet zult weten is, dat er uit de bevolking van Wormer 

een aktiesroep is ontstaan, geheten: Komitee ''van Gelder zal blijven''. 

Dit komitee funktioneert reeds geruime tijd met als doel de belangen 

van de ca. 500 werknemers van van Gelder, Wormer, te ondersteunen. 

In dit komitee participeert ook Aktief, K.N.OeVe afde Wormer = diens 

waarvan enkele leden van Gelder toeleveren en de meesten detaillisten 

zijne 

Bij het totale beleid van van Gelder fabriek kan men vele vraagtekens 
Pd 

zetten. De oorzaken hiertoe zijn velerlei. Eên punt echter, dat ons op= 

valt en irriteert, is de afspraak, die gemaakt is in 1976/// Cusa a 

Gemeente Wormer en van Gelder inzake het afgeven van tijdelijke hinderwet- 

vergunning voor het vervaardigen van asbest met als toezegging van de zijde 

$ van van Gelder: de produktie van glasvezel of een remplagant (23-8-1976) 

Hr. Heijnens (v.Gelder-Tapier,) in de vestiging Wormer. Deze mondelinge 

toezegging wordt thans volkomen genegeerd, Wij noemen dit geen ''goed koop= 

man's gebruik'' en vinden dit derhalve schadelijk voor de naam van het be= 

drijfsleven. 
In de fabriek Wormer is in 190 jaar 55 miljoen vrijgekomen uit afschrij= 

vingen, waarvan maar 55 miljoen is gebruikt, Volgens een berekening van de 

FNV is 14} miljoen investering nu nodig om over enkele jaren weer winst te 

maken. 

Wij vragen U onze ongerustheid hierover over te brengen aan de Raad van 

Bestuur van van Gelder en Uw invloed aan te wenden om de in 1976 aan het 

gemeentebestuur van Wormer gedane toezegging alsnog na te komen. 

Tevens verzoeken wij U bij het Ministerie van Economische Zaken erop aan 

te dringen gelden voor de Wormer fabriek beschikbaar te stellen om de werk= 

selersenheid voor honderden mensen te behouden. 
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Uw bemiddeling wordt door ons ten zeerste op prijs gesteld, 
alsmede door alle betrokkenen in de "affaire van van Gelder', 

Nadere informatie is uiteraard mogelijk, eventueel via: 

de heer Cà van !'t Hobb, 
Gele Lisstraat 68, 
Wormer. tel, 02982 = 1007 

Met vriendelijke groeten, 

vice-voorzitt: 
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