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OVERZICHT BETREPFENDE BEPAALDE POLITIEKE AGTIVITEITEN IN DE
GEMEENTE ORONINGEN IN MEI 1971.

H0t bestuur van de afdellag Qroningen dor C.P.N.
kvam deze maand tveemaal in vergadering bijeen, vaarbij diver-
se organisatorisehe probleaen verden besproken» tervijl uitor-
aard ook de nodige aandaoht verd bestoed aan de verkiezingsuit*
slag.

De leden van do diverse actie - comity's vergaderden geza-
menlijk op zaterdag 15 mei in hotel Sasker to Oude Pekela.
Hier verd het woord gevoerd door de adviaeur van de aotie - co-
mite* «s P.Meia.

Ten aanzien van de atrijd van de bouwakkers deelde hij node
dat deze hun diverse aoties moesten uitbreiden on in iodor ge-
val aioeaten doorgaan tot hun eiaofo/ waren ingevilligd.

Bo brief van do A.K. Statenoentrale Oude Pekelay vaarin
verd geateld dat loonaverhogingen tot bedrijfsaluitingen aulloz
leiden ea ook hebben geleid» verd door P. Meis fol aangevallen«

Tolgens hen liggen de lonen in het noorden van hot land
nog steeds belangrijk aohter bij die in hot vostoa*

Verder deeldo hij nog node dat de aoties bij hot schoon-
oaakbedrijf do N.V. Cemflto zullen vorden versoherpt on ovon-
tuoel sullen vorden uitgebreid tot de gehele bedrijfstak
wsohoonmaakbedrijvenM.

Ook ttot do taxichauffours in do geneente Qroningen zal wor-
don vergaderd OB te komen tot eon looneverhoging van f.35,—
netto per veek.

Van 4 tot 25 mei verden door do bouwak - arboiders z.g*
"prikstakingen" gehouden, vaarbij op meerdero objeoten hot
verk voor e'en of meer dagen verd stilgologd*

Nadat op 24 mei overeenatemming was boroikt over eoa nieuve
C.A.O. verden dease aoties met ingang van 25 raei be^indigd*

Onregelmatigheden hebben zich bij doze aotios niet voorge-
daan*

1 juni 1971.
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Het conflict in bouwwereld heeft ook in Groningen geleid tot
enkele stakingen.
Op dinsdag 4-5-71 werd met stakingen begonnen, welke actie op
woensdag 5-5-71 werd uitgebreido
Tot dusver werd op de volgende ob^jecten in Groningen gestaakt:

Aannemer: Aantal werkn.;Ob.iect

Cultuurcentrum

Nieuwb. belas-
tingkantoor

Uitbreiding HTS

4. Raiffeisenbank

5. Uitbreiding RONO

Plaats:

Oude Veemarkt

Dr. Hofstede de
Grootkade

C.H. Petersstr.

Paddepoel

Martinikerkhof

Sanders

Meiering en
Benus

Bouwonderneming
Noord Nederland

Sanders

J.P. Bolhuis,
Groningen

6. Nieuwb. Nieuwsblad Ged. Zuiderdiep Vijn en Dekker
van het Noorden

Computercentrum
van de Gasunie

Corpus den Hoorn Nedam

10

40

30

11

15

20

35

Duur van de stakingen;

Object 1 drie dagen, disndag 4. voensdag 5 en donderdag 6 mei,

Objecten 2,3,4 en 5 twee dagen, dinsdag 4 en woensdag 5 mei.

Objecten 6 en 7 twee dagen, woensdag 5 en donderdag'6 mei.

Voornoemde objecten werden alle door de erkende vakbonden stilge-
legdf De stakingen hadden een rustig verloop,,
Tot de stakende arbeiders behoort een aantal ongeorganiseerden0

Op maandag 10 mei wordt door de gezamenlijke bouwbonden district
Noord een "Demonstratieve Protestbijeenkomst" gehouden in de
"Martinihal" te Groningene

7-5-71,

DIENSTGEHE1M
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Onderwerp: "Stakingen e.d, in de bouw".

Het conflict in de bouw leidde in Groningen tot het houden
van een "Demonstratieve Protestbijeenkomst" op maandag 10-5-71
in de "Martinihal" te Groningen.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gezamenlijke bouvbon-
den, district-Noord,
Zij werd bijgewoond door ongeveer 700 bouwvakkers«,
Het woord werd gevoerd door de beer J. Pot, hoofdbestuurder van
de N.K.B.B., "St. Joseph".
Onder de aanwezigen bevond zich F. MEIS, het pas gekozen CPN-
Kamerlid,
Op de dag van de bijeenkomst werd op verschillende bouwerken een
pamflet verspreid, uitgegeven door de CPN, afd. Bouwvak-stad*.
Groningen, waarin de bouwvakkers werden opgeroepen naar de
"Matinihal" te gaan,
MEIS ging na afloop van de bijeenkomst, die een rustig verloop
had, in debat met een aantal bouwvakkers« Hij bemoeide zich niet
met de leiding.
Op maandag 10-5-71 werd opnieuw met stakingen in de Groninger
bouw begonnen, welke actie op dinsdag 11-5-71 en woensdag 12-5-71
werd uitgebreida
^estaakt werd op de volgende objecten:

Plaats:Ob .1 e c t;

1. Cultuurcentrum

2. Raiffeisenbank

3. Verbouw C en A

Oude Veemarkt

Paddepoel

Herestraat

Engelskamp

Aannemer;

Sanders

Sanders

Nedam
Gebr. Bos,Gron
slopersfirma

H.B.M.

Aantal werkn

12

14

13

4

804. Kantorenflat Rijks—
gebouwendienst

Duur van de staking':

Objecten 1 en 2 van -maandag 10 t/m vrijdag 14 mei0

Object 3 van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 mei. j
i

Object 4 van woensdag 12 t/m vrijdag 14 mei.

Voornoemde objecten werden alle door de ierkende vakbonden stilgelegd
Tot de stakende arbeiders behoort een aajntal ongeorganiseerden.
De stakingen hadden een rustig verloop.

Op diasdag 11 mei werd op de bouwwerken 'een pamflet verspreid, uit-
gegeven door de erkende bouwbonden, waar|in w
landelijke werkonderbreking van een utir Jen w

opgeroepen tot een
1 op woensdag 12 mei,

aansluitend aan de middagschaft, j
Aan deze oproep is volgens de bonden iniGronLngen door 95/̂  van de
bouwvakkers gevolg gegevene

Dit rapport geeft een overzicht van de werkw^ek van 10 t/m 14 mei
1 971

DIENSTG£HEIM 14-5-71«
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Onderwerp: "Stakingen in de bouw".

Het conflict in de bouw heeft in Groningen op maandag 17 mei
geleid tot voortzetting van reeds eerder begonnen stakingen,
terwijl deze actie op verraelde datum, dinsdag 18 mei en woensdag
19 mei werd uitgebreidp
Gestaakt werd op de volgende objecten;
Ob j e c t i

1 . Cultimrcentrum

2. Raiffeisenbank

3. Evenementenhal

4. 2e Technischeschool

5. Nieuwbouw Rijks-
Universiteit

6. Gideonbrug

7. Yiaduct

8. Nieuwbouw Rijks-
Universiteit

Flaats:

Oude Veeraarkt

Paddepoel

Stadspark

v. Schendelstr,

Paddepoel

¥inschoterdiep

Gideon

Bodenterrein

Aannener; Aanta!
verkn

Sanders 12

Sanders 14

Nedam 25

Fa. M. de Kbe 25

Nedam 80

Nedam 20

Albouw (Breda) 20

Bouwonderneming 22
Friesland

Duur van de stakinjg;

Objecten 1 ,2,3 en 4 van maandag 17 t/m vrijdag 21 mei. Voor de
objecten 1 en 2 betekende dit een voortzetting van de staking.

Objecten 5,6 en 7 van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 mei.

Object 8 van woensdag 19 t/m vrijdag 21 mei»

Op donderdag 20 mei - Hemelvaartsdag - werd er uiteraard niet ge-
werkt.

Voornoemde objecten werden alle door de erkende vakbonden stilge-
legd.
Tot de stakende arbeiders behoort een aantal origeorganiseerdenc
De stakingen hadden een rustig verloopc

Dit rapport geeft een overzicht van de werkweek van 17 t/m 21 mei
1 971 .

24-5-71 .
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Het conflict in de bouw heeft in Groningen op maandag 24 mei
geleid tot voortzetting van reeds eerder begonnen stakingen, tervijl
deze actie op vermelde datum op grote scha.al werd uitgebreid,,

Voor het einde van de werktijd. werd op 21 objecten, waaronder
(;en aa,ntal in de voningbouv sector, gestao,kt.

Het aantal verknemers dat toen in staking was bedroeg 800 - 1000̂
Bij de aanvang van de werktijd op dinsdag 25 mei werd voor alle

objecten de staking opgeheven, nadat bekend was gevrorden dat er op
niaandagavond 24 mei door de werkgevers en werknemers in de bouwnijver-
heid in principe overeenstemming was bereikt over de CAO voor het
tijdvak 1 juli 1971 - 1 juli 1973.

Aangezien niet alle bouwvakkers het bericbt dat er een akkoord
\as had bereikt, was de begetting op de meeste objecten niet groter
clan de helft.

400 -» 500 werknemers h add en het werk nog niet hervat.
Op woensdag 26 mei werd op alle objecten veer volledig gewerkt.
De betreffende objecten werden alle door de erkende bonwbonden

fitilgelegd.
Tot de stakende bouwvakkers behoorde een aantal ongeorganiseerden,
De ̂ staking had een zeer rustig verloop*

26-5-71„
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