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Van Gelder Papier. 

In een met een aantal van u gevoerd telefonisch overleg over de 

problemen rond Van Gelder Papier kwam de gedachte naar voren een’ 

bespreking te beleggen over die problemen en de daaruit voort- 

“vloeiende consequenties voor de betrokken gemeenten. 

Aan dat overleg zouden bestuurders van alle gemeenten met een 

Van Gelder vestiging moeten deelnemen. / 

Over een mogelijke datum is met de meesten van u inmiddels tele- 

fonisch vóóroverleg gepleegd. 

De bespreking zal worden gehouden op donderdag, 14 april a.s.; 

's morgens vanaf 10.00 uur in de b. en w.-kamer van het stadskantoor 

te Apeldoorn. : 

Als plaats voor deze bijeenkomst is Apeldoorn gekozen, enerzijds 

vanwege de centrale ligging, anderzijds omdat Apeldoorn de organise 

rende gemeente is, 

In het gesprek zou aan de orde kunnen konien de totdusver door de 

gemeenten ondernomen individuele activiteiten en de nog geplande 

‘activiteiten. 

Verder de vraag of bundeling van acties mogelijk is, of gezamenlijke 

stappen richting rijksoverheid mogelijk zijn en of eventueel een 

gezamenlijk overleg met de raad van bestuur van Van Gelder gewenst is, 

Het lijkt me zinnig vóóraf een aantal stukken, betrekking hebbende op 

de gemeentelijke activiteiten onderling te verspreiden. 

Van de zijde van Apeldoorn is nu reeds ter kennisneming bijgevoegd de 

gewisselde correspondentie met de ministers van Economische- en Sociale 

Zaken. ‘ 

Het: meest eenvoudige ïs indien de door u ter beschikking te stellen 

stukken naar mij worden gezonden, zodat ik kan zorgdragen voor verdere 

verspreiding onder de betrokken gemeentebesturen. 

Ik stel mij voor u eind volgende week een agenda voor. meergenoemde 

bijeenkomst toe te zenden, waarbij de door u te verstrekken stukken 

zullen worden gevoegd. 
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U wordt daarom verzocht voor tijdige toezending te willen zorgdragen. 
(liefst vóór 7 april a.s): 

Teneinde het gezelschap niet te groot te doen zijn, verzoek ik u de 
delegatie van uw gemeentebestuur te beperken tot maximaal 2 ä 3 
personen. 
Graag verzoek ik u mij te willen meedelen wie namens uw gemeente aan 

*_ wezig zullen zijn. 
Het is de bedoeling, dat na afloop van het overleg u door de gemeente 
Apeldoorn een lunch wordt aangeboden. 
Mede in verband met de hiervoor noodzakelijke reservering is het 
prettig te weten hoeveel gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig 
zullen zijn. 

Ter informatie is hierbij gevoegd een plattegrond van de gemeente 
Apeldoorn, waarop de aanrijroute naar het stadskantoor is aangegeven. 

Hoogachtend, 

De wethouder voor Financiën en 
Werkgelegenheid c.a. van de 

 



Verzendlijst behorende bij brief nr. 24.359-IX, dd. | aptil 19//:. 

De heer mr. drs. A.P.J. van der Eijden, „ie Sn ne „rt 

wethouder voor economische ‘zaken, r bek 

Stadhuis Amsterdam CL ve dif Ei ee IG) 

De | ke bover f | 5 Ee ve 

AMSTERDAM. 5 Fk 

De heer mr. J.J.H. Pop, hl 

burgemeester der gemeente Franeker, A 

Stadhuis „tr 

te 

FRANEKER. rn a Ô k 

mri PT ze sh En Pe rd 
De heer Tj. Faber, uacf 
burgemeester der gemeente Heerde, ys ke 
Gemeentehuis 7 Leal : 

a hi 

[r ol 

De heer G.F. Eijgelaar, aff Jes Wi 

wethouder voor economische zäkeh en bedrijven, nn 

Stadhuis Leeuwarden det 

te de à 

LEEUWARDEN. / lue ole 

mn 4 Ajtt. aen: ben 8 
De heer G. Ziengs, ; 

wethouder voor financiën, nn zaken; grondbedrijf 

en woningbedrijf, 
Gemeentehuis Renkum 

te 

HEERDE. 

te 

OOSTERBEEK. ei 

het Aten 

De heer H. van der Pols, Île A (ern 

_ wethouder voor havenzaken, he en zaken en bedrijven, 

Stadhuis Rotterdam [ho gade ; 

te « ne 

ROTTERDAM. 
et NN. 

De heer drs. J. Reehorst, „up zj gl Loke: 

burgemeester der gemeente heden pa 

Gemeentehuis Velsen 
te - er ee, Â 

IJMUIDEN. - Tnet 

De heer mr. P.M.G.P. Janssens, 

burgemeester der gemeente en, 

Gemeentehuis 
te 

WORMER: 

 


