
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1981 

JANUARI 

1 Aantal inwoners 79.099, 432 minder dan begin 1980. 

5 De Vrije Academie start met een cursus dramatische 
expressie voor beginners. 

Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeentepolitie in De 
Harmonie. 
Commissaris B. van Toledo spreekt over: afspraken met 
omliggende gemeenten op verkeersgebied, nauwere 
samenwerking met Rotterdam ter bestrijding van de 
handel in drugs en de onrustbarende stijging van 
fietsendiefstallen. 

Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. 
Tweehonderd binnensporters bieden de burgemeester 
bakstenen aan als symbool van hun wens om snel een 
tweede sporthal te krijgen. 

7 De gemeenteraad neemt het sociaal cultureel plan en de 
subsidieverordening voor sociaal-culturele activiteiten 
aan. 

De gemeenteraad stelt 35.000 gulden beschikbaar voor het 
samenstellen van een gevelwanddocumentatie en een lijst 
van karakteristieke panden. 

In zijn nieuwjaarsrede spreekt de burgemeester over de 
verslechterde financiële positie van de gemeente. Hij is 
echter optimistisch over de nieuwe verordening op de 
openbaarheid van bestuur, de bouw van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht, de 
stadvernieuwing en de plannen voor de bouw van nieuwe 
scholen. 

8 De gemeenteraad aanvaardt het tweede deel van de 
beleidsnota onderwijs in samenhang: primair onderwijs. 

10 Galerie Groen exposeert tweelingbeeldjes uit Nigeria. 

13 De Vlaardingse Vrouwenraad organiseert in 1981: 
politieke vormingscursussen en een cursus Wereld op 
handen, waarin de positie van de vrouw in de derde 
wereld aan de orde komt. 

15 Vlaardingen Oost Bedrijven BV koopt in Duitsland een 
drijvend dok ter lengte van 130 meter aan om door 
uitbreiding van de droogdokcapaciteit personeel te 
kunnen behouden. 
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Het Hoogheemraadschap Delfland stelt met ingang van 
1981 een verontreinigingsheffing in voor transport en 
zuivering van afvalwater: 7 gulden 86 cent per maand 
voor gezinnen, 2 gulden 62 cent voor alleenwonenden. 

18 Tijdens een maatschappelijk avondgebed in de Pax 
Christikerk wordt in het kader van de brede 
maatschappelijke discussie over kernenergie over dit 
onderwerp gesproken. 

19 Holyhulp van start: via vrijwilligers wordt wijkbewoners 
de mogelijkheid geboden een beroep te doen op onderlinge 
hulpverlening in de zin van burenhulp. 

22 De kantonrechter heeft een moeder tot een boete van 400 
gulden veroordeeld wegens ongeoorloofd schoolverzuim 
van haar dochter. 

De actie van Amnesty International voor vrijlating van 
gevangen vakbondsleden heeft geleid tot de vrijlating van 
de Roemeen Georgiu Brasoveanu. 

23 De provincie gaat akkoord met de aanleg van een brug 
over de Vlaardingse Vaart voor voetgangers en fietsers 
van Holy naar de Broekpolder. 

27 De eerste paal geslagen voor twee winkels, twee 
bovenwoningen en één woonwinkel in de Peperstraat. 

28 Remy Poppe voert onder het motto ,,Het huisvuil is geen 
melkkoe" aktie door met een koe voor het stadhuis de 
aandacht te vestigen op het feit dat in Vlaardingen 
slechts één keer per week huisvuil wordt opgehaald en dat 
tegen een prijs die viermaal zo hoog is als in Schiedam. 
Hij biedt het gemeentebestuur een petitie met 
handtekeningen aan. 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij verricht de 
komende weken op verschillende plaatsen in de stad 
vibroseismisch bodemonderzoek naar aardolie en gas. 

29 Het jongerencentrum Ohjeesee verandert zijn naam in 
OJC Summerstreet. 

Onder de naam Suantum worden op initiatief van 
vrijwilligers van het wijkcentrum 't Nieuwelant 
aktiviteiten georganiseerd voor buitenlanders, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op integratie. 
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FEBRUARI 

3 De Echte Nederlandse Fietsersbond verzoekt de 
busondernemingen RET en ZWN de mogelijkheid te 
onderzoeken fietsen met de bus door de Beneluxtunnel te 
vervoeren. Sinds de openstelling van de Beneluxtunnel in 
1967 is er voor fietsers geen oversteekplaats over de 
Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Maassluis. 

5 De gemeenteraad besluit na lange discussie tot de bouw 
van drie parkeergarages in de binnenstad: aan de Afrol, 
bij het stadhuis en aan de Joubertstraat of de Jacob van 
der Wintstraat. 

De gemeenteraad trekt voor de bouw van een tweede 
sporthal een krediet van bijna drie miljoen gulden uit. De 
combinatie SGP/GPV stemt tegen. 

9 Het vrouwengezondheidscentrum Vitamien houdt een 
themaavond over voorbehoedmiddelen in het Weeshuis. 

11 Ex-zigeunerkoning Koko Petaio en zijn familie door het 
gemeentebestuur uitgewezen. 

12 Het aantal abonnementen van de Gemeentebibliotheek 
loopt nu die per 1 januari niet meer gratis zijn, terug. 

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen start met 
een spreekuur in het dienstencentrum Drieënhuizen. 

Leendert Borsboom vijftig jaar begrafenisondernemer. 

Handtekeningenaktie van de werkgroep Huisvuil Holy 
tegen de verslechterde ophaalregeling. De werkgroep 
adviseert de tweemaandelijkse rekening in twee gedeelten 
te betalen en protest aan te tekenen op de achterkant van 
het betaalstuk. 

13 De raadscommissie voor stadsontwikkeling is het eens 
met het plan tot sloop in fasen van de noodwoningen 
voor slachtoffers van het bombardement van Rotterdam 
uit 1940 in de Babberspolder, zoals dat door een 
bewonersgroep is opgesteld. De woningen krijgen nog een 
kleine opknapbeurt. 

De Rooie Vrouwen in de PVDA willen een vrouwenhuis 
als ontmoetingsplaats voor informatie over 
vrouwenaktiviteiten, vrouwenliteratuur en kontakt van 
vrouwen om uit hun isolement te komen. 

Rients Gratama met zijn cabaretprogramma Alle Hulde 
in de Stadsgehoorzaal. 
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16 Rien Westrate jr, voorzitter van het CDA in Vlaardingen, 
s tapt over n a a r de Evangelische Volkpartij . 

18 In het Holyziekenhuis de vereniging voor 
stervensbegeleiding Shant i opgericht. 

19 De werkgroep openbaar lager en bijzonder lager 
onderwijs heeft het boekje , ,Naar school — n a a r welke 
school" samengesteld, bestemd om ouders te helpen een 
verantwoorde schoolkeuze te doen. 

22 Sociëteit De Sokkel organiseert een forumdiscussie over 
de uitwijzing van de zigeunerfamilie Petaio. 

23 FNV-leden kunnen hun aangifteformulier 
inkomstenbelast ing laten invullen door een 
belastingteam. 

26 Robert Long en Leen Jongewaard in de Stadsgehoorzaal 
met het programma Duidelijk Zo?! 

Sjaak Hoogendijk van de Atletiekvereniging For tuna 
wint de Hosmanbeker voor de beste vlaardingse 
atletiekprestatie in 1980. 

MAART 

1 De voetbalvereniging Vlaardingen stelt een elftal samen 
van meisjes van acht tot en met veertien jaar . 

3 Gehuwde vrouwen en weduwen kunnen als zij willen post 
van de gemeente onder hun meisjesnaam toegezonden 
krijgen. 

4 De inspraakafgevaardigden namens de winkeliers, 
Mart in Steenbergen en J a n Bulva dienen bij het 
gemeentebestuur schadeclaims van elk 9.900 gulden in 
wegens het meespreken over de plaats van 
parkeergarages in de binnenstad zonder dat n a a r hen 
geluisterd is. 

De gemeenteraad neemt de nota voor migrantenbeleid 
aan . 

5 De gemeenteraad besluit in een geëmotioneerde 
vergadering de zigeunerfamilie Petaio ook in de toekomst 
geen tijdelijke s tandplaa ts in de gemeente toe te s taan . 

7 Gerrit Kouwenaar opent bij galerie Kunst Plus een 
expositie van werk van J a n Cox. 
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De ex-voorzitter van het CDA in Vlaardingen Rien 
Weststrate landelijk lijsttrekker van de Evangelische 
Volkspartij. Oud-wethouder M.H.L. Weststrate gekozen 
tot voorzitter van die partij. 

De vlaardingse schrijver Levi Weemoedt leest voor uit 
eigen werk in het zaterdagavondcafé De Doedelzak, in 
buurthuis De Haven. 

12 CDA-gemeenteraadslid Peter Blonk wordt lid van de 
Evangelische Volkspartij. 

De Vlaardingse Filmliga vertoont de film Ladri di 
biciclette (Fietsendieven) van Vittorio de Sicca. 

Uit het gepubliceerde jaarverslag zeehavengebeuren blijkt 
dat 1980 een topjaar was. Er kwamen 2.105 zeeschepen 
binnen met een totale inhoud van bijna 21 miljoen bruto 
kubieke meter, 2,5 miljoen meer dan in 1979. 

7 Moskee Emmaktrant / 9 ^ / 19 maart 19H1. 



16 De Holyweg benoorden de begraafplaats Holy afgesloten 
in verband met de paddentrek. 

19 Op verzoek van de belangengroep Emmastraat wordt een 
onderzoek ingesteld naar de brandveiligheid van de 
moskee aldaar. 

De Organisatie Vlaardingse Ondernemers verzoekt zijn 
leden de betaling van de verhoogde waarborgsommen 
van de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven 
op te houden tot daarover een standpunt is bepaald. 

20 Geopend de machinefabriek Houdijk, aan de Trawlerweg 
in het industriegebied Het Scheur. Deze onderneming is 
één van de honderd die door het ministerie van 
economische zaken is uitgekozen deel te nemen aan het 
project industriële innovatie. 

26 De hektrawler VL 115 van de firma Hoogendijk naar 
IJmuiden verkocht. Alleen vanuit Scheveningen varen 
nog twee vlaardingse vissersschepen uit. 

Praatavond over de oprichting van een vrouwenhuis. 

27 Bewoners van de Frederik Hendriklaan plaatsen pionnen 
op de rijbaan en delen pamfletten uit om hun ongenoegen 
kenbaar te maken over de afsluiting van de laan in het 
kader van het verkeerscirculatieplan Holy. 

29 Dienst in de Remonstrantse kerk met als thema: Wat 
betekent feministische theologie. Voorgangster is ds 
Marga de Vos-Wiegand. 

Door de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie zijn 
in de Broekpolder 24 vogelsoorten geteld. 

31 Wethouder Bas Goudriaan spreekt zich uit tegen 
instelling van een sneltram van Holy naar 
Schiedam-noord, zoals het Openbaar Lichaam Rijnmond 
die wil. 

APRIL 

1 De gemeenteraad besluit de Frederik Hendriklaan en de 
Dillenburgsingel-Holysingel voor doorgaand autoverkeer 
van en naar de Holysingel af te sluiten in het kader van 
het verkeerscirculatieplan. 

Opgericht de stichting RIAGG, Regionaal Instituut voor 
de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, een 
bundeling van twee vroegere instituten op dit gebied, voor 
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. 
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Een veertienjarig meisje door vier meisjes bij een bushalte 
op het Liesveldviaduct mishandeld, terwijl voorbijgangers 
toekeken. 

3 In de galerie/artotheek exposeren Marijke Rek, Francoise 
Bouché en Ben Palli pentekeningen, olieverfminiaturen 
en aquarellen. 

7 De afdeling geschillen van de Raad van State heeft op 
een klacht van bewoners van de Oostwijk uitgesproken 
dat de Ie van Ley den Gaelstraat voor doorgaand 
autoverkeer gesloten zal blijven. 

De geslaagde proef met bij de winkels geplaats te 
glasbakken heeft de gemeente doen besluiten met het op 
die wijze inzamelen van wegwerpglas door te gaan . 

8 Opgericht de wijk vereniging Hoofdstedenbuurt. 

9 VVD-Rijnmondraadslid mevrouw H.A. Bleeker-van 
Styrum stelt het dagelijks bestuur van Rijnmond vragen 
over het DNA-Recombinantonderzoek bij het Unilever 
Research Laboratorium. 

10 Gerrit van Mastrigt damkampioen van Vlaardingen. 

Het comité Vlaardingen tegen kernbewapening opgericht. 

11 Feest in de Vettenoordsepolder bij het gereedkomen van 
de eerste fase van het renovatieproject Pieter Karel 
Drossaar ts t raat . 

De toneelgroep De Fakkel voert in De Stadsgehoorzaal 
het maatschappij-kri t ische toneelstuk „ J a n Rap en zijn 
Maa t " van Yvonne Keuls op. 

14 Het gemeentebestuur ontvangt een brief van de 
zigeunerfamilie Ta ta Mirando waarin het gevoerde beleid 
rond de verblijfplaats van de zigeunerfamilie Koko Petaio 
wordt goedgekeurd. 

23 Bewoners van de Schiedamseweg bieden de gemeenteraad 
128 handtekeningen aan met het verzoek maatregelen te 
nemen tot vermindering van de verkeersbelasting van de 
Schiedamseweg. 

24 De eerste paal geslagen van 64 woningwetwoningen voor 
de vereniging Pat r imonium's Woningen op het 
Lamoenterrein bij de Zomerstraat. 

25 De Stichting Rood Vlaardingen vertoont de film In einem 
J a h r mit dreizehn Monaten van R.W. Fassbinder . 
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27 Inspraakavond voor de bewoners van Holy-Zuid: de 
inspraakwerkgroep presenteert het herinrichtingsplan 
v a n de straten tussen de Kraanvogel- , Fazan t - en 
Aalscholverlaan. 

Tentoonstelling van beeldhouwwerken van I lana Goor in 
galerie Kunst Plus. 

29 Op het Unilever Research Laboratorium een onderzoek 
voor een proces voor verzuring van melk met 
microorganismen voltooid. Tevens een nieuw procédé 
ontwikkeld voor de bereiding van hulpstoffen voor het 
harden van oliën. Beroep is aangetekend tegen het voor 
elk deelproject in het DNA-Recombinantonderzoek 
moeten aanvragen van een afzonderlijke 
hinderwetsvergunning. Aldus het jaarverslag 1980 van 
Unilever. 

29 Minister Pais keurt het open-schoolplan van 
Vlaardingen, als enige gemeente in Zuid-Holland, goed. 

30 Viering van Koninginnedag met beiaardconcert, 
sporttoernooien, kinderkoorzang, een optreden van 
Willeke Alberti, havenloop, show door muziekkorpsen op 
het Veerplein, zeepkistenrace op de Voorstraat, 
doelschieten met Pim Doesburg in de Put aan de 
Voorstraat , de Film van Ome Willem op de Markt, 
lampionoptochten, Oranjebal in Triangel, kinderspelen in 
verschillende wijken en vuurwerk. 

MEI 

1 PvdA-kamerl id Wijnie Jabaa i j treedt met haa r sprekende 
pop Marie Modaal op bij de 1-meiviering van de 
vlaardingse PvdA. 

1-meiviering van de P S P met een vertoning van de poolse 
film Galm en een forumdiscussie met vertegenwoordigers 
van PvdA, CPN en PSP. 

3 Het eerste elftal van de voetbalvereniging Fortuna 
promoveert n a a r de tweede klasse KNVB. 

4 Bijeenkomst op de begraafplaats Emaus bij het 
Geuzengraf en stille tocht n a a r het verzetsmonument op 
het Verploegh Chasséplein ter herdenking van de doden 
in de tweede wereldoorlog. 

6 Burgemeester W.A. Kieboom deelt de gemeenteraad mee 
tot 1 augustus 1983 in functie te blijven. 
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Bij iedere vacature van gemeentepersoneel zal zorgvuldig 
worden bekeken of vervulling noodzakelijk is, dit in het 
kader van de bezuinigingen. 

7 De gemeenteraad besluit een gemeenschappelijke regeling 
geneeskundige en gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg 
Noord aan te gaan met Schiedam en Maassluis. 

Twee amerikaanse schoeners voor een onderhoudsbeurt 
bij de Vlaardingen Oost Bedrijven BV. 

9 Op Smalle Havenstraat 13 galerie Te Kunst en Te Keur 
geopend. 

12 Verschenen het boekje van de vlaardingse schrijver Joop 
Vos: Kijk es in de psychel. 

Het gemeentebestuur zal de Reconstructiecommissie 
Midden-Delfland dringend verzoeken snel te beginnen 
met verdere planning voor en inrichting van het 
recreatiegebied De Lickebaert. 

12 Het Interkerkelijk Vredesberaad Vlaardingen vertoont de 
film The War Game, een weergave van een atoomaanval 
op Engeland. 

8. Detailhandelsschool Beneden-Maas, Westhavenkade. 1979. 20 mei 19H1. 
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19 De PvdA-kamerleden Max van der Stoel, Arie van der 
Hek, Wijnie Jabaaij, Schelto Patijn en Henk Veldhoen 
bezoeken Vlaardingen voor de kamerverkiezingen. Max 
van der Stoel spreekt in De Harmonie over de 
buitenlandse politiek, vrede en veiligheid, 's Avonds is er 
een forumdiscussie met Henk Veldhoen en Schelto Patijn 
over het milieu in Rijnmond. Verder optreden van het 
rode orkest met strijdliederen. 

20 Op de plaats van de oude detailhandelsschool 
Beneden-Maas aan de Westhavenkade zal een complex 
van 205 bejaarden woningen komen met een torenflat van 
twintig verdiepingen en drie flats van vier etages, te 
bouwen in opdracht van de Algemene Stichting voor 
Huisvesting en Verzorging van Bejaarden. 

21 Politieke forumdiscussie voor leerlingen van de 
Christelijke Scholengemeenschap Groen van Prinsterer, 
met vertegenwoordigers van acht partijen. Daarna 
verkiezing door de leerlingen: de VVD wint. 

In Vlaardingen 907 mannen en 513 vrouwen werkeloos. 

Unilever heeft een eerste succes geboekt met het 
DNA-Recombinantonderzoek: men is er in geslaagd een 
bacterie een zoetmaker te laten produceren die met zijn 
lage caloriegehalte een goede vervanger van suiker kan 
zijn. 

24 Laatste wedstrijd van FC Vlaardingen, eerste divisie 
betaald voetbal. 

25 Bij schaduwverkiezingen door leerlingen van de 
Openbare Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en 
VWO Professor Casimir wint de PvdA. 

26 Tweede-Kamerverkiezingen. Opkomstpercentage 86,55. 
Uitgebrachte stemmen 48.628: PvdA 18.304, CDA 9.466, 
VVD 7.598, D'66 7.002, SGP 1.373, PPR 831, CPN 944, 
GPV 301, PSP 864, Rechtse Volkspartij 93, SP 508, RPF 
822, EVP 521, RKPN 60, Leefbaar Nederland 56, 
Internationale Kommunistenbond 7, SOS 5. 

28 Op initiatief van de Vlaardingse Raad voor Sport en 
Recreatie zijn op verschillende plaatsen in de stad 
vissteigers voor gehandicapten en bejaarden geplaatst. 
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JUNI 

1-4 Aan de avondvierdaagse wandelen nemen 6.300 
vlaardingers deel. 

3 De gemeente ontvangt 432.000 gulden van het rijk voor de 
aanleg van een fietspad langs de Deltaweg. 

Geleende grammofoonplaten uit de Fonotheek worden in 
verband met toenemend onzorgvuldig gebruik bij 
teruggave strenger gecontroleerd. 

4 De Scholengemeenschap Mercurius voor volwassenen 
start in het nieuwe seizoen met een cursus computerkunde 
en informatica. 

9 Renovatie Schoolstraat voltooid 1981 22 juni 1981 
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Om de grove schendingen van de mensenrechten in 
Guatemala onder de aandacht te brengen verkoopt 
Amnesty International het boekje: Het leger is niets 
anders dan een school voor moordenaars. 

9 Straatvoetbaltoernooi op het terrein aan de Willem 
Lodewijklaan. 

11 Particulieren kunnen kleine hoeveelheden puin gratis 
laten ophalen door de reinigingsdienst. 

Het gemeentebestuur geeft Tenniscentrum J. Hoogendijk 
BV geen toestemming voor de bouw van een 
sportcomplex van drie sporthallen aan de Zwanensingel. 

Verschenen het boekje: Vlaardinger-Ambacht zoals het 
was, door Jan de Bloeme. 

15 Begin Avondzwemvierdaagse in het Kolpabad met 1.944 
deelnemers. 

16 Het jaarverslag 1980 van de Stadsgehoorzaal zegt dat het 
aantal bezoekers bij maatschappijkritisch toneel te klein 
is, gemiddeld 41 per voorstelling. 

19 Mevrouw Vera Streuper ontvangt van wethouder 
Goudriaan de eerste sleutel van het nieuwbouwproject 
van de 284 nieuwe woningen op de kaalslag van de Ie 
van Leyden Gaelstraat. 

22 Met het onthullen van een oude gevelsteen aan het huis 
De Eenhoorn en het uitreiken van de eerste sleutel sluit 
wethouder Maarleveld de renovatie van de Schoolstraat 
af. 

Tegen de zin van de directie van vriesdrogerij Nestle zijn 
twintig personeelsleden aan het werk gegaan. Met deze 
„omgekeerde staking" protesteren zij tegen de 
voorgenomen sluiting van het bedrijf. De werknemers 
hadden zich moeten melden op de rotterdamse vestiging, 
omdat de vlaardingse wegens gebrek aan orders drie 
maanden dicht moet. 

27 De zwemvereniging VZC behaalt bij 
kringkampioenschappen in Rotterdam 3 gouden, 16 
zilveren en 14 bronzen medailles. 

30 De werkgroep drugs en alcohol Emmastraat 71, sluit het 
seizoen af met de film Gale Is Dead. Na afloop discussie 
over verslaving. 

53 



•m 

JULI 

1 De politie heeft bij een groot aannemersbedrijf de 
complete administratie in beslag genomen. Het bedrijf 
droeg geen sociale premies af. 

2 Ruim 150 werknemers van HVO staken een halve dag. 

3 Beiaardconcert door Gerard de Waardt. Na afloop 
gelegenheid de toren van de Grote Kerk te beklimmen. 

4 Bijna tienduizend folkliefhebbers bezoeken het zevende 
folkfestival in het Oranjepark. 

7 De Socialistiese Partij stuurt de Raad van State een brief 
met 6.000 handtekeningen over de financiële bijdrage van 
de vlaardingse bevolking voor het ophalen van huisvuil. 

De aandelen Hofstee Beheer BV Vlaardingen 
overgenomen door Linders BV in Dordrecht: de zaak 
Hofstee Woninginrichting wordt voortgezet als Linders 
Thuis in Wonen. 

Verschenen het eerste nummer van Nieuwsblad 
Holy-Zuid, een uitgave van buurthuis De Heipaal. 

10 Honderdveertig statenloze zigeuners verblijven in het 
oeverbos De Lickebaert in afwachting van een 
verblijfsvergunning. 

De eerste sleutels van 53 gerenoveerde woningen aan de 
Pieter Karel Drossaartstraat uitgereikt. De huur bedraagt 
194 gulden 4 cent per maand voor een tweekamerwoning 
en 263 gulden per maand voor een vierkamerwoning. 

14 Straatmuzikanten mogen in juli en augustus op zaterdag 
zonder vergunning muziek maken. 

20 Kanocursus op de Vlaardingse Vaart, georganiseerd door 
de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. 

21 Op achtenzestigjarige leeftijd overleden de 
oud-stadsbeiaardier en schrijver-dichter Cor Don. 

Door een misverstand stroomt 40 ton gasolie uit de tanker 
Tremaco in de Nieuwe Waterweg. 

24 Groepstentoonstelling in de galerie-artotheek van de 
vlaardingse kunstenaars Auke Bergsma, Pieter van Dorp, 
Carla Einwachter, Linda Hassan, Wilma Kuil, Kees 
Lesuis, Koos van Oudheusden, Anne van der Ploeg, Jan 
van Reeven, Marijke Rek, Joop Stigter en Karien 
Wielenga. 
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30 Het gemeentebestuur weigert de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij proefboringen naar aardgas in de 
Broekpolder. 

Verschenen het gedichtenbundeltje Surine Cyclus van 
Frits Wols, pseudoniem van Eugene Wilfried 
Wong-Loi-Sing. 

AUGUSTUS 

1 Bij het gewestelijk arbeidsbureau 1.006 vlaardingse 
werkzoekende mannen en 648 vrouwen ingeschreven. 

4 Het centraal diergeneeskundig instituut in Rotterdam 
heeft geen verontrustende hoeveelheden zware metalen in 
schapen uit de Broekpolder aangetroffen. 

6 De minister van onderwijs heeft Vlaardingen een project 
„introductie open school werkwijze" toegewezen voor de 
periode augustus 1981 — juli 1984. 

De Stichting Jeugdtandverzorging Nieuwe Waterweg 
begint een proefjaar met controle van kleutergebitten: op 
lagere-schoolleeftijd blijken gebitten soms al 
onherstelbaar aangetast. 

10 Bij het verbeteren van het speelterrein aan de Willem 
Lodewijklaan krijgen de omwonenden bij wijze van 
experiment behalve inspraak ook beslissingsbevoegdheid. 

10. Stadsbeiaardier Cor Don. Ca 1950. 21 juli 1981. 
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11 De kerngroep 694 Muwi-I-woningen overhandigt de 
directeur van het Woningbedrijf een protest met 250 
handtekeningen tegen een huurverhoging ondanks 
achterstallig gevelonderhoud. 

14 Wethouder Bot s laat de eerste paal voor de tweede 
sporthal aan de Floris de Vijfdelaan. 

15 De tarieven van het minibadhuis aan de Rotterdamseweg 
verhoogd van 75 cent n a a r 1 gulden. 

17 Samen met de fietstourclub TC Rijnmond organiseert de 
Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie de eerste 
vlaardingse fietsavondvierdaagse door het Westland. 
700 deelnemers. 

18 Moeder- en babyzwemmen in het Kolpabad op dinsdag 
van 9.00—9.30 uur. 

20 De Vereniging Wijkbelangen Vettenoordsepolder vraagt 
een fulltime bewonersdeskundige met academische 
bouwkundige opleiding voor technische adviezen bij de 
opbouw van de wijk. 

24 Vlaardingen, Schiedam en Maassluis en het Sint 
Jor isgas thuis te Delft hebben bij het Rijk een a a n v r a a g 
ingediend voor een psychiatrisch ziekenhuis met 250 
bedden in de regio Nieuwe Waterweg Noord. 

26 De werkgroep beleidsnota Onderwijs in S a m e n h a n g 
beveelt deeltijdarbeid in het voortgezet onderwijs a a n als 
werkgelegenheid bevorderend. 

27 Popgroepen, kuns tenaars , de theatergroep Krijt en de 
Stichting Assurancetourix kraken uit behoefte a a n 
repetitieruimte en ateliers het voormalige pand van de 
Christelijke Detailhandelschool Beneden-Maas, 
Westhavenkade 95. 

De Stichting Welzijn enquêteert 1.000 ouders v a n 
kinderen tot 12 jaar om inzicht te krijgen in de behoefte 
a a n kinderopvang. 

Met het onthullen van de naam Elkerlyc opent wethouder 
Goudriaan aan Oosthavenkade 60 het eerste pand dat in 
Vlaardingen is verbouwd tot woningen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens, zogeheten Van-Dameenheden. 
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28 H. Ponte, hoofd van de afdehng algemene zaken van de 
gemeente-secretarie, n a ruim veertig jaar bij de gemeente 
Vlaardingen werkzaam te zijn geweest, met pensioen. 

Geopend Pizzeria Ristorante San Remo, Hoogstraat 167. 

29 Op de binnenplaats van het Muziekinformatie en 
documentatiecentrum Ton Stolk een Baliavond met 
dansen door Ida Bagus Gotama Suryawan. 

SEPTEMBER 

I In het oeverbos De Lickebaert branden vier 
wooncaravans van de zigeunerfamilie Koko Petaio uit. 

3 De Vereniging Mensen zonder Werk organiseert een 
cursus volks- en stijldansen. 

5 Har ing- en bierfeest: intocht van gepavoiseerde schepen 
in de Oude Haven, touwtrekken, spuitwedstrijden, 
demonstraties nettenboeten, kuipen, zeilmaken en een 
braderie door het gehele stadscentrum. Optreden van de 
zanger Lobo, folk-, pop- en dixylandgroepen, 
s t raa tdammen. 

Het Holybad star t met een zwemuur voor zestig-plussers 
op dinsdagmorgen. 

7 In buurthuis Oost een cursus Nederlands voor 
buitenlanders gegeven. 

10 Bewoners van Holy vragen het gemeentebestuur de 
afsluiting voor autoverkeer van de polderwegen n a a r 
Delft niet door te voeren. 

I I Op een voorstel van VVD-gemeenteraadslid F. Quast 
wordt onderzocht of belangrijke raadsvergaderingen 
rechtstreeks via het kabelnet kunnen worden uitgezonden, 
om aldus de burgerij meer bij de gemeentepolitiek te 
betrekken. 

12 Demonstratieve tocht van de Echte Nederlandse 
Fietsersbond waarbij een bus fietsen door de 
Beneluxtunnel vervoert, terwijl de fietsers met een bus 
van het openbaar vervoer gaan . De ENFB wil de 
noodzaak van een oeververbinding voor fietsers 
aantonen. 

13 In de gereformeerde Emmauskerk begint een nieuw soort 
kerkdienst, waarbij spontaan m a g worden gereageerd op 
wat men hoort, ziet of beleeft. Ook kan er van zitplaats 
worden gewisseld. 
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14 Mevrouw Jo van der Mark, actief in de Rooie Vrouwen in 
de PvdA, hd van de Vlaardingse Vrouwenraad en van de 
Commissie Stadsherstel, op 59-jarige leeftijd overleden. 

22 Het ritueel slachten van dieren bij het Islamitisch 
Offerfeest van 7 — 10 oktober mag alleen op daartoe 
aangewezen plaatsen, onder toezicht van de 
vleeskeuringsdienst. 

Het nieuwe gebouw van de Christelijke 
Scholengemeenschap Beneden-Maas aan de Buys 
Ballotsingel geopend. 

23 Burgemeester W.A. Kieboom deelt in een besloten 
vergadering van de raadscommissie algemene zaken mee 
dat hij per 1 januari 1982 zijn ambt neerlegt. 

24 In een kort geding van de gemeente Vlaardingen tegen de 
krakers van het pand Westhavenkade 95 spreekt de 
rotterdamse rechtbank uit dat de krakers het pand 
uiterlijk 9 oktober moeten ontruimen. 

De Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie organiseert 
een cursus Algemene Basis Opleiding ter voorbereiding 
op de opleidingen jeugdsportleider en recreatiesportleider. 

Vrijwilligers van buurthuis De Haven starten een project 
Bezoeken van Eenzamen, waarvoor aanvragen kunnen 
worden ingediend door ziekenhuizen, de Gemeentelijke 
Sociale Dienst, wijkverplegingsinstanties, artsen en 
particulieren. 

25 Het Oostwijkproject Was, Is, Wordt van start met een 
tentoonstelling in het Hollandiagebouw, waaraan 
meewerken het Visserijmuseum, de Gemeentelijke 
Archiefdienst, de Stichting Welzijn en het Streekmuseum 
Jan Anderson. Het project wil bij ouders en kinderen in 
de Oostwijk de aandacht vestigen op de geschiedenis, de 
huidige situatie en de toekomst van de wijk. 

28 De gemeente wijst een verzoek af van de scheepswerf 
Wilton Feijenoord BV om giftig slib te storten op 
vlaardings grondgebied. 

Verzet tegen de opvoering van de musical Ipi Tombi in de 
Stadsgehoorzaal. De musical zou een te mooi beeld geven 
van de werkelijkheid in Zuid-Afrika en daardoor verkapte 
propaganda voor de apartheid inhouden. 

29 Wethouder Bot en burgemeester Kieboom huldigen op het 
stadhuis dertig individuele en zestien vlaardingse 
teamsportkampioenen. 
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30 Het gemeentebestuur wil het contract voor geleverd 
huisvuil met de NV Afvalverwerking Rijnmond herzien. 
Doordat minder huisvuil wordt aangeboden dan was 
geschat ontvangt het bedrijf 800.000 gulden waarvoor het 
niets terugpresteert. 

De werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van 
de Gereformeerde Kerk houdt in de Emmauskerk vijf 
lezingen over: Ons bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. 

OKTOBER 

4 Kunstveiling door kunstenaars en culturele groeperingen 
in het gekraakte pand Westhavenkade 95. 

11 Elkedyc, Oosthavenkade 60, verbouwd tot een en twee 
persoonswoningen 1981 27 augustus 1981 
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7 De gemeenteraad besluit tot sloop van het bezette p a n d 
Westhavenkade 95. 

8 Wolhandkrabexplosie in polderwater en vaar ten. 

11 In het Deltahotel brunch op zondag van 11.30 — 15.00 
uur voor 27 gulden 50 cent, voor kinderen tot elf j a a r 1 
gulden 50 cent per leeftijdsjaar. 

12 Openbare bijeenkomst in Triangel voor het maken van 
statuten voor een vrouwenhuis. 

13 Sinds de Rotterdamse Centrale Post Ambulance het 
ziekenvervoer regelt treden vertragingen op. 

15 De PSP wil de gemeente ontheffing laten vragen voor 
benoeming van een nieuwe burgemeester. Dat werkt 
kostenbesparend en de taken van de burgemeester 
kunnen onder de wethouders worden verdeeld. 

Per 1 september stonden bij de GEWB 1.419 rekeningen 
open voor samen een half miljoen gulden. Het aan ta l 
afsluitingen in het eerste halfjaar van 1981 bedroeg 49: er 
wordt alleen afgesloten wanneer een betalingsregeling 
wordt geweigerd. Aldus burgemeester en wethouders op 
vragen van het PSP-gemeenteraadsl id Leo Zeef. 

16 Exposities in de Galerie-Artotheek en galerie Kunst Plus 
van schilderijen, gouaches en tekeningen van Age Klink. 

19 Voortzetting van het onderzoek n a a r de invloed van vuile 
lucht op de longen in Vlaardingen en Vlagtwedde. 

Het comité Van Mens Tot Mens, vlaardings contactadres 
Spechtlaan 263, probeert de Hollanditis, de afwijzing van 
kernbewapening, over heel Westeuropa te verspreiden via 
het versturen van prentbriefkaarten met de tekst: Mag ik 
u besmetten met de hollandse ziekte? 

De Organisat ie van Vlaardingse Ondernemers is er 
woedend over dat de stoffeerderij Muylaert duizenden 
vierkante meters tegen lage erfpacht verworven 
gemeentegrond goedkoop onderverhuurd heeft a an 
Sanders Meubelstad. Deze bedrijven zitten aldus in een 
onbillijk gunstige concurrentiepositie tegenover anderen. 

21 De 410 Muwiwoningen in de Babberspolder krijgen een 
opknapbeurt. Het Rijk heeft 12.000 gulden per woning 
toegezegd, zodat sloop kan worden uitgesteld. 

22 G. Geluk, architect, op 56-jarige leeftijd overleden. 
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27 Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de 
Openbare Scholengemeenschap Professor Casimir met 
het planten van bomen, tentoonstellingen, cabaret, reünie 
en feestavond. 

28 Openbare avond in De Harmonie over rouwen, 
georganiseerd door rouwverwerkingsgroepen, waarin het 
verwerken van het verdriet centraal staat. Er wordt 
verteld over ervaringen. 

29 Blijkens het rapport: Rijksweg 19 Inpasbaar?, gemaakt in 
opdracht van de werkgroep Stop Rijksweg 19, is deze weg 
op geen enkele aanvaardbare manier in te passen in het 
groene landschap van Midden-Delfland. 

Vijftig gemeenteambtenaren uiten op een vergadering 
van de raadscommissie personeelszaken hun 
verontrusting. Zij achten zich ten opzichte van hun 
collega's benadeeld door de invoering van nieuwe 
salarisschalen. 

30 Zestig insprekers doen niet langer mee aan de 
inspraakprocedure voor het verkeerscirculatieplan, maar 
gaan een eigen plan aan het gemeentebestuur aanbieden. 

12. Opening Sanders Meubelstad, Hanngbuisweg. 1981. 4 november 1981 
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NOVEMBER 

2 Opgericht de kanovereniging Natsec, de eerste in 
Vlaardingen. 

Informatieavond over het beleidsplan Oostwijk-West. 
Door middel van een diaklankbeeld wordt informatie 
gegeven over de toekomst van het gebied tussen 
Binnensingel en Oosthavenkade. 

3 De Organisat ie van Vlaardingse Ondernemers spreekt 
zijn wantrouwen uit jegens de gemeente, nu, tegen de 
gemeentelijke Nota Doelstellingen in, een groot 
detailhandelscentrum bij Het Scheur grond heeft 
gekregen voor een lage erfpachtsprijs. 

4 Geopend nachtbar De Boekenier, Parallelweg 6-B. 

Burgemeester Kieboom opent Sanders Meubelstad aan de 
Haringbuisweg. De Organisat ie van Vlaardingse 
Ondernemers protesteert. 

10 Het vijftien jaar oude bejaardentehuis Vaar t land wordt 
gerenoveerd. De bewoners zullen tijdens de verbouwing in 
woonunits naas t het bestaande gebouw worden 
gehuisvest. 

13 De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting 1982 vast. 
Bij de discussies is aandach t besteed aan : de slechte 
financiële situatie, de kernwapens, de inspraakprocedures 
in het verkeerscirculatieplan, het JAC en het OJC, de 
woningbouw, de subsidiëring van de wijkvereniging 
Hoeven- en Hoofdstedenbuurt en een centrum voor 
podiumactiviteiten en een filmliga. 

16 De commissaris van de koningin krijgt in een 
buitengewone gemeenteraadsvergadering de profielschets 
van een nieuwe burgemeester te horen. 

Als alle gebreken aan gemeentewoningen moeten worden 
weggewerkt kost dat 80.000.000 gulden, zo blijkt uit een 
onderzoek door de nationale woningraad in opdracht van 
de gemeente naa r de kwaliteit van het gemeentelijk 
woningbezit. Hierbij is de renovatie van de 
Muwiwoningen achter de Van Hogendorplaan en de 410 
semipermanente woningen in de Babberspolder buiten 
beschouwing gebleven. 

17 De heer J .H. Motz, hoofd van de openbare lagere 
Erasmusschool, overleden. 
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18 De voormalige bezetters van het pand Westhavenkade 95, 
verenigd in de Nieuwe Vlaardingse Kunststichting in 
oprichting, krijgen de Harmonie aangeboden voor 
culturele activiteiten. 

19 Drukbezochte en tumultueuze vergadering van de 
commissie maatschappelijke dienstverlening over de 
moeilijkheden rond het Jongeren Advies Centrum. 

Omdat een nieuwe bewapeningsronde de spanning in de 
wereld vergroot en de toekomst van de mensheid in 
gevaar brengt roept de gemeenteraad de Vlaardingers op 
deel te nemen aan de demonstratie tegen kernwapens op 
21 november 1981 in Amsterdam. 

13. Nieuwe Kerk Binnensmgel. 1979. 20 november 1981. 
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m. 

20 De 18.000 kilo zware torenspits van de Nieuwe Kerk aan 
de Binnensingel geplaatst op de hoek van de Eerste Van 
Leyden Gaels t raat en de Binnensingel. De rand wordt een 
zitelement in een toekomstig buurtpark, de ruimte onder 
de spits wordt ingericht als vogelvolière. 

De groep Gale in het Open Jongeren Centrum 
Summerstreet met symfonische rock. 

22 Alternatieve kerkdienst in de Ichtuskerk met als thema 
Samen tegen apartheid. 

27 Wethouder Goudriaan s laat de eerste paal voor 191 
woningen in het centrumgebied Holy-Noord. 

Wegens de terugval van de huizenmarkt bes taat de 
mogelijkheid in de Visbankflat op proef te wonen: pas na 
twee j aa r hoeft tot al of niet kopen te worden besloten. 

Het psychiatrisch ziekenhuis het Sint Jor isgas thuis te 
Delft wil een tijdelijke dependance in het Holyziekenhuis. 

28 Stankoverlast van de Afval Verwerking Rijnmond. 

Wethouder Maarleveld opent in galerie De Duig in de 
Lands t raa t een expositie van schilderijen van Aad 
Hofman en Dik Kats en aquarellen van J a n de Winter. 

DECEMBER 

2 In het gebouw van de hervormde diakonie E m m a s t r a a t 
71, spreekt ds W. Glashouwer over; Wat zegt de Bijbel 
over de tekenen van de eindtijd? 

Vlaardingen aangewezen als één van de gemeenten waar 
geëxperimenteerd mag worden met een max imum 
verkeerssnelheid van dertig kilometer per uur. 

4 Met gebruik van grondwater voor de verwarming van 278 
woningen in Holy-Noord van de vereniging 
Patr imonium's Woningen krijgt Vlaardingen een 
landelijke primeur op het terrein van energiebesparing. 

8 De naam Volkskredietbank gewijzigd in Kredietbank. 
Overweging: de term volks schrikt af. 

10 Galerie Groen exposeert beelden van de Lobistam uit 
Opper-Volta. 

Tentoonstelling Symbool-signaal , in het 
Hollandiagebouw, van foto's van teksten op muren, 
lan taarnpalen , bushaltehuisjes en dergelijke, zogeheten 
graffiti, samengesteld door Michiel van der Lugt. 
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12 Freek de Jonge met zijn soloprogramma De Mars in de 
Stadsgehoorzaal. 

Ter gelegenheid van het nat ionale museumweekeinde 
open huis bij de gemeentebibliotheek en het 
Visserijmuseum met demonstraties kuipen en netten 
boeten en een fototentoonstelling over het kuipersvak. 

14 Prins Bernhard reikt verzetskruisen uit aan voormalige 
leden van de verzetsgroep De Geuzen in de Koningshof te 
Maassluis. Daa rna wordt het ontwerp voor het 
Geuzenmonument van Leen Droppert bezichtigd. 

15 Veel belangstelling voor de inspraakavond in de aula van 
de Christelijke Scholengemeenschap Groen van Prinsterer 
over het verkeerscirculatieplan van Vlaardingerambacht 
en de Babberspolder. 

17 J a n Bulva, voorzitter van de Organisat ie van 
Vlaardingse Ondernemers, wil volgend jaar voor de VVD 
in de gemeenteraad. Lukt dit niet dan zal de OVO met 
een zelfstandige middenstandslijst meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

18 IJsvermaak. Bakkerij F rans Hazenberg bakt zijn aloude 
ijsmoppen, die mensen die op de schaats naa r 
Vlaardingen zijn geweest per traditie als bewijs voor hun 
volbrachte tocht meebrengen n a a r huis. 

Afscheidsreceptie van burgemeester en mevrouw 
Kieboom. 

20 Themadienst in de RK J o h a n n e s de Doperkerk in het 
r a a m van de actie Vechten voor Voedsel van Solidaridad. 

22 Op Jeugdstad 1981 in de Lijnbaanhal len kunnen 
kinderen tot twaalf jaar zich vermaken tijdens de 
kerstvakantie. In het OJC Summerstreet worden onder de 
n a a m Sjendiedorp activiteiten georganiseerd voor 
jongeren van tien tot vijftien jaar . 

23 Handtekeningenactie tegen de aanleg van rijksweg 19. 

28 Rijnmond gaa t op vijftig plaatsen onderzoek doen n a a r 
bodemverontreiniging: in Vlaardingen a a n de Koningin 
Wilhelminahaven, de Broekpolderweg, het dijkje langs de 
Vlaardingse Vaart , de Maassluissedijk, de Olivier van 
Noortlaan en in de puinheuvel in Holy-Noord. 

29 Bij de Vlaardingse Zwemclub haalden in 1981 344 
kandidaten een zwemdiploma. 
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Voor de wintervoedering van vogels plaatsen de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
en de Vereniging Dierenbescherming Nieuwe Waterweg 
oud-broodcontainers in de stad. 

Bewonersgroepen in de Oostwijk overleggen niet langer 
met de gemeente en de projectgroep stadsvernieuwing. 
Aanleiding voor dit besluit zijn problemen met het 
uitbetalen van een toegezegde verhuiskostenvergoeding. 

Wil van der Velden-van Hees. 




