
 
 
 
Hierbij ontvangt u de vierde informatiebrief over ontwikkelingen m.b.t. Philip Morris.  
 
 
Geachte lezer,  
 
Dit is de vierde nieuwsbrief waarin we u berichten over de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom 
het dossier Philip Morris. De afgelopen keren is er met regelmaat melding gemaakt van de voortgang 
en de bemensing van de Taskforces die inmiddels ook de definitieve namen hebben gekregen: Werk 
naar Werk, Economische Structuurversterking en Public Affairs & Strategische Communicatie. 
 
De dagen voor hemelvaart staat er een aantal belangrijke zaken op stapel.  
 
Rondetafelgesprek 
Op dinsdag 27 mei vindt er op uitnodiging van Philip Morris een rondetafelgesprek plaats waaraan 
een uiteenlopend gezelschap ervaringen zal uitwisselen en ideeën kan aandragen om Philip Morris te 
helpen met de opgaven mensen van ‘Werk naar Werk’ te begeleiden. Ondermeer de BOM, Rewin, 
rPA, andere ondernemingen met ervaringen op dit terrein en ook de gemeente zullen aan dit gesprek 
deelnemen.  
 
Gesprek met hoofddirectie van Philip Morris 
Zoals al eerder aangekondigd vindt er een gesprek plaats tussen de hoofddirectie van Philip Morris 
en de gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant.  
Dit gesprek vindt plaats op dinsdag 27 mei.  
 
Reactie op het sociaal plan 
Deze week heeft de Stuurgroep onder leiding van gedeputeerde Bert Pauli een reactie gegeven op 
het sociaal plan van Philip Morris.  
In het kort komt de reactie erop neer dat de stuurgroep wil dat Philip Morris breder kijkt dan enkel 
naar het sociaal plan voor de eigen medewerkers.  
De sluiting van Philip Morris heeft namelijk voor de hele regio gevolgen voor het economische, 
culturele en maatschappelijke klimaat.  
De reactie is als bijlage toegevoegd. 
 
Wethouders bijeen 
Op 22 mei heeft er een informeel bestuurlijk overleg plaatsgevonden in Bergen op Zoom. De 
bijeenkomst was bedoeld om de bestuurders van omliggende gemeenten in Zeeland en Brabant 
wederom te informeren over de actuele ontwikkelingen rond Philip Morris. De collega wethouders van 
de gemeenten Woensdrecht (Hans de Waal), Steenbergen (Vincent van den Bosch), Roosendaal 
(Hans Verbraak), Tholen (Frank Hommel) en Reimerswaal (Izak Vogelaar) werden bijgepraat door 
Ton Linssen en Arjan van der Weegen.  
Bij dit overleg was ook Bob Bergkamp, de nieuwe Bredase wethouder met onder andere 
economische zaken en sociale zaken in zijn portefeuille, aanwezig maar dan met name vanuit zijn rol 
als aankomend voorzitter van het rpA.  
Dit informele overleg werd door iedereen als zeer prettig en open ervaren en verdient zeker een 
vervolg. Naast een korte samenvatting van de recente gebeurtenissen is ook gesproken over de twee 
belangrijkste doelen. Namelijk de economische structuur versterking en het 'van werk naar werk' 
concept.  
 
Uit de media 
In de bijlage zijn artikelen te vinden die de afgelopen week zijn verschenen naar aanleiding van de 
voorgenomen sluiting van Philip Morris.  
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