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de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken

te

E I N D H O V E N .

oc 11 Februari I938.

Vestiging industrie.
Naar wij vernemen zou het in de bedoeling van 

Dwe N.V. liggen,een gedeelte van hare belangen elders 
in Nederland te vestigen.

Voor het geval deze inlichtingen juist mochten
wij U op de omstandigheid,dat deze gemeente 

( ruim 16500 inwoners) prachtige industrieterreinen 
heeft gelegen aan grooten verkeersweg en het Wilhel- 
minakanaal.welke terreinen tegen zeer goedkoopen prijs, 
voor vestiging van industrieën, verkocht worden.

Ongeveer 575 steuntrekkers en tewerkgestelden 
zijn hier aanwezig,terwijl bovendien nog een gelijk ge
tal als werkzoekende staat ingeschreven hetwelk niet 
onder overheidszorg valt,

De arbeiders alhier staan bekend om hun 
werkzaamheid en goeden wil.

Het zal ons aangenaam zijn,indien bij U 
plannen mochten bestaan tot vestiging van een nieuwe 
industrie elders, met ons College de gelegenheid tot 
vestiging in deze gemeente nader onder het oog te 
willen zien.

Burgemeester en Wethouders van Oosterhout,
»Burgemeester

Coll,^ »Secretaris
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Mijne Heeren,

In antwoord op Uw schrijven dd, 11 Februari j.l, 
deelen wij U mede, dat wij voor industrieterreinen in 
de omgeving van Uw Gemeente geen interesse hebben.

Hoogachtend
N .V .PHILIPS' GLOEIMJPMPABRIEKEN

Mr .iW.E.Spat
Secretaris der Directie,
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PHILIPS ZBg^T ZICH IN INDUSTRIALISEREND OOSTERHOUT (N.B.)

Toen op 20 September j.1. de H.V.Philips te Eindhoven als laatste 
van een lange rij kopers bood op de grote openbare verkoping te Oos- 
terhout, alwaar de fabriekscomplexen van M.M.F.van der Struijk in 
veiling werden gebracht, werd tegelijk beslist over de nieuwe bestem
ming van deze fabrieksgebouwen en -terreinen.

Dat nu, na een reeks andere ondernemers, ook de N.V,Philips de 
gemeente Oosterhout als vestigingsplaats voor zijn nieuwe fabrieken 
uitverkoos, zal wel niemand verwonderen. Immers Oosterhout was het 
landelijk industrialisâtieprogramma reeds lang vooruit.

In de jaren vóór de oorlog 1940 - 1945 reeds wist deze veer
krachtige gemeente regelmatig industrieën tot zich te trekken. Op van 
gemeentewege aangelegde industrieterreinen aan het Wilhelminakanaal 
verrezen tal van fabrieken: de golfcarton- en cartonnagefabrieken van 
der Aa, de betonfabriek van Vugt, Rijppaert’s conservenfabrieken, de 
Tefab- en Wijnand Janssens* textielfabrieken en de zeeralederfabriok.
De Oosterhouters gaan met recht trots op deze en andere industriële 
ondernemingen, wier producten de faaia van Oosterhout tot ver over de 
landsgrenzen uitdragen en verkondigen.

In ruime mate plukt Oosterhout de vnichten van haar gunstige 
geografische ligging, waardoor deze stad onger^erkt is uitgegroeid tot 
een streekcentrura dat, als de Benelux eenmaal ’*doorbreekt*’, nog meer 
in belangrijkheid zal toenemen.

Het territoir van de gemeente wordt doorsneden door de grote 
rijksweg Breda - Utrecht?^ - Amsterdam en die van Moerdijk - Rotterdam. 
Naarmate de uitvoering van het rijkswegenbouwprogramraa vordert zal 
Oosterhout komen liggen aan de nieuwe grote autosnelweg Antwerpen - 
Utrecht - Amsterdam. Tengevolge van de ligging aan het Wilhelminaka
naal beschikt Oosterhout voorts over zeer goede waterwegen en een 
goed geoutilleerde haven, die binnericort rechtstreeks door kustvaar
ders zal kunnen worden aangedaan.

De hoge frequentie der busdiensten van de Brabantse Buurtspoor
wegen en Autobusdiensten (B.B.A.) ontneemt aan de (overigens) vrij 
geringe afstanden tussen de rayongemeente Oosterhout en omliggende 
plaatsen iedere betekenis.

Het economisch klimaat wordt er voorts nog gunstig beïnvloed 
door een steeds aan de vraag beantwoordend aanbod van arbeidskrachten 
alsmede door den veelzijdigheid van industrieële bedrijven tengevolge 
waarvan Oosterhout weinig conjxuictuur gevoelig is.



De industrialisatie van Nederland zal alleen dan slagen als 
do gemeenten ten volle begrijpen waar het om gaat en als de groot
ste zorg wordt besteed aan en vooral ook propaganda wordt gemaakt 
voor het nijverheidsonderwijs. De heren net de booi^ moeten plaats 
maken voor mannen met de kiel. Ook hier heeft Oosterhout zich van 
haar taak gekweten. De bouw van een nieuwe moderne streek-ambachts- 
school, de vrucht van een nauwe samenwerking tussen het bestuur der 
school en gemeente, kan op zeer korte termijn worden verwacht. Ben 
belangrijke uitbreiding der opleidingsmogelijkheden zal alsdan even
eens een feit worden.

Uit dit alles mag allerminst worden geconcludeerd, dat Oosterhoit 
uitkristalliseert van zakelijkheid. Integendeel. Ruime aandacht 
wordt besteed aan recreatiemogelijkheden voor de bevolking en ook 
voor de toerist heeft Oosterhout heel wat te bieden. De curve van 
het toeristenbezoek spreekt wat dat betreft duidelijke taal. Het 
natuxirbad de Warande en de bos- en heide complexen in en rond Oos
terhout is voor menige Nederlander een begrip geworden.

Het is hier de plaats om een eresaluut te brengen aan het 
gemeentebestuur, dat steeds met een sympathieke belangstelling de 
verrichtingen gadeslaat van een ieder, die een daadwerkelijke bij
drage wil leveren aan de verheffing en uitbouw van de gemeente 
Oosterhout.

Daarom: Oosterhout en Philips, beiden hartelijk gelukgewenst.


