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Werkgelegenheid bij Van Gelder Papier, 
Onderwerp: 

De ontwikkeling bij Van Gelder Papier, waarbij ook de vestiging in 

Wapenveld nauw is betrokken, is u ongetwijfeld bekend. 

Deze ontwikkeling is voor ons, gemeentebesturen van Heerde, Hattem, 
Oldebroek, Zwolle en Elburg aanleiding geweest om gezamenlijk over 
leg te plegen over de te nemen stappen, teneinde deze werkgelegenheid 

voor onze regio te behouden, 

Volledigheidshalve merken wij op dat het hier gaat om een bedrijf, 

waar ca 640 personen werkzaam zijn, Van deze werknemers wonen er 
261 in de gemeente Heerde, 125 in Hattem, 81 in Oldebroek, 142 in 

C Zwolle, 15 in Elburg en de rest in andere omliggende gemeenten. 
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s Het moge u duidelijk zijn dat een eventuele sluiting van dit bedrijf 
voor onze regio, waar de werkgelegenheid relatief bezien toch al zeer 

gering is, zowel in economisch als sociaal opzicht desastreuze pevol- 

gen zal hebben, Bovendien zal sluiting van dit bedrijf betekenen, 
dat er bij diverse dienstverlenende bedrijven in onze regio (transport- 
bedrijven, toeleveringsbedrijven e.d.) eveneens een enorm stuk werkpe- 

legenheid verloren zal gaan, 

Redenen waarom wij ons na de perspublicatie van 20 januari j.l. over 
Van Gelder Papier gewend hebben tot de plaatselijke Ondernemingsraad 
en de Raad van Bestuur van genoemd concern; verslagen van deze bespre- 
kingen, die plaatsvonden op 3 februari en 14 Februari j.l., treft u 

hierbij in 3-voud aan. 

De tijdens deze besprekingen verkregen inlichtingen zijn van dien aard, 
dat wij ons ernstig zorgen maken over het voortbestaan van voornoemd 

bedrijf in Wapenveld, 
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Reden waarom wij ons tot ú wenden met het dringende verzoek op korte 

termijn een vertegenwoordiging van onze gemeentebesturen te willen 

ontvangen, tencinde deze problematiek met uw beide bewindslieden te 

bespreken en te trachten hiervoor een oplossing te vinden, 

Uw reactie zien wij gaarne per omgaande tegemoet. 

Correspondentieadres: Gemeentebuis Heerde, Telefoon: 05/82 = 3131, 
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Burgemeester en wethouders van Zwolle, 
de secretaris, „de burgemeester, 

3 Eel, Y 5 NT ‘ 

Burgemeester en wethouders van Elburg, 

de’ secretaris, de burgemeester, 

$ el TE 
b


