
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1982 

Wil van der Velden-Van Hees 

Januari 

1 Aantal inwoners 78.124, 976 minder dan een 
jaar geleden. 

2 Nieuwjaarsfestival in de Stadsgehoorzaal met 
Seth Gaaikema: Het laatste zaaltje met gezond ver
stand. Bal na. 

4 De werkgroep Vlaardingen Tegen Apartheid 
voert een ansichtkaartenactie. Er zullen 5.000 kaar
ten naar blanke zuidafrikaanse gezinnen worden 
gestuurd met de tekst: ik ben tegen apartheid. 

Laatste nieuwjaarsrede van commissaris van politie 
B. van Toledo, die verontrust is over de grote stijging 
van het aantal diefstallen, inbraken en mishande
lingen in 1981. 

5 Inzameling van goederen voor Polen. 

De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas spreekt 
in zijn nieuwjaarsrede over de achteruitgaande be
drijfsresultaten en de teruglopende werkgelegenheid 
in Rijnmond. 

8 De Stichting Volksgebouw opent haar nieuwe 
huisvesting in de Valeriusstraat. De FNV-bonden en 
de Partij van de Arbeid gaan er vergaderen en spreek
uur houden. 

11 De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nieu
we Waterweg Noord overlegt met andere geneeskun
dige diensten over de bestrijding van de nieuwe golf 
geslachtsziekten waartegen de beschikbare medicij
nen onvoldoende helpen. 

12 De SGP en het GPV vragen het gemeentebestuur 
de voorstelling 'Tot hiertoe heeft de Heere ons 
geholpen' van Robert Long en Leen Jongewaard te 
annuleren. De titel, een bijbeltekst, wordt als kwet-

Commissaris van politie B. van Toledo. 
4 januari en 20 april 1982. 

send ervaren en in het cabaret zou de naam van God 
misbruikt en het christendom op godslasterlijke wijze 
belachelijk gemaakt worden. 

18 Het Jongeren Advies Centrum aan de Pieter 
Karel Drossaartstraat één dag bezet door ex-mede
werkers en jongeren die vinden dat het JAC niet goed 
functioneert. 

19 Inbraak bij een juwelier op de Hoogstraat en bij 
een meubelzaak aan de James Wattweg. Voor 700.000 
gulden gestolen. 

21 Om tot snelle realisering van tweekamerwo
ningen te komen zal als experiment een vierkamer
woning aan de Wenenweg worden gesplitst. 
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Bijeenkomst in het Volksgebouw, Valeriusstraat, van 
de vrouwenbond FNV. Gespreksonderwerp: Ploe-
genarbeid en de invloed daarvan op het gezin. 

26 De werkgroep Stop Rijksweg 19 biedt CDA-
kamerleden 6.500 handtekeningen aan tegen de aan
leg van de weg. 

In de Oude Haven en de Buitenhaven komt de steur-
krab weer voor. 

van het Interkerkelijk Vredesberaad en PvdA-kamer-
lid Jules de Waart over: Wat doen politiek en vredes
beweging mèt en na 21 november 1981. Daarna dis
cussie, geleid door Bert van Duin, hoofdredacteur 
Hervormd Nederland. 

30 Cabaratier/zanger/imitator Robert Paul met 
'Een eerste voorzichtige siap' in de Stadsgehoorzaal 

Februari 

27 De ambtswoning van de burgemeester aan de 
Maasboulevard te koop. 

28 De Hoevenbuurt heeft overlast van crossbrom
mers op het zandlichaam van Rijksweg 19. 

In de Stadsgehoorzaal debat tussen Mient Jan Faber 

Pieter Karel Drossaartstraat ca 1918. 3 maart 1982. 

2 Het gemeentelijk bureau voor huisvesting gaat 
met een computer werken. Woningzoekenden krijgen 
hierdoor sneller informatie en de wachttijden aan het 
loket worden korter. 

3 De gemeente evalueert de inspraakprocedure 
rond het sociaal-cultureel progamma 1982. De uit-
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komsten kunnen worden gebruikt voor bijstelling van 
de inspraakdeelverordening sociaal-culturele activi
teiten en de algemene inspraakverordening. 

De gemeenteraad trekt 34 miljoen gulden uit voor het 
renoveren van 694 MUWI-I-woningen in de Babbers-
polder. 

4 De gemeenteraad stelt het deelverkeerscirculatie-
plan Vlaardingerambacht/Babberspolder vast; W D 
en SGP/GPV stemmen tegen. Voor het voorbereiden 
van de aanleg van een woonwagencentrum in Holy 
Noord wordt 25.000 gulden uitgetrokken. 

6 Opgericht het comité 'Vrouwen in de bijstand'. 

6-28 In Galerie Kunst + tekeningen van Dick Gou-
driaan en sieraden van Birgit Laken. 

8 Werknemers van Vlaardingen Oost Bedrijven 
BV geven massaal gehoor aan de oproep van collega 
en FNV-lid Piet Boogaard om een wandeling over de 
werf te maken uit protest tegen de regeringsmaatregel 

om bij ziekte slechts 80 procent van het loon uit te 
keren. 

10 De gemeentelijke meerjarenbegroting 1982-1986 
gepresenteerd. Alleen al in 1983 zal vier miljoen gul
den moeten worden bezuinigd. 

11 Vijf ambtenaren winnen een proces tegen de 
gemeente voor de ambtenarenrechter. Inkomsten uit 
lesgeven aan bestuursscholen mogen op grond van 
verkregen rechten niet op het salaris worden gekort. 

Wethouder Ary Maarleveld voelt niets voor opheffing 
in het kader van de bezuinigingen van de commissie 
stadsherstel, stadsverfraaiing en stadsverzorging. Hij 
stelt voor de commissie als werkgroep in de culturele 
raad onder te brengen. 

Onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van een 
tweede tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Die nieu
we oeververbinding is nodig om de Beneluxtunnel te 
ontlasten. 

De gerenoveerde Pieter Karel Drossaartstraat. 3 maart 1982. 
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12 Directeur N. A. Nieuwstraten van de woning
bouwvereniging Samenwerking '77 slaat de eerste 
paal voor 52 woningen voor een- en tweepersoons
huishoudens aan de Binnensingel op de plaats van de 
vroegere Nieuwe Kerk. 

15 Expositie van ijzersculpturen en olieverfschilde
rijen van Frits Vogel in galerie De Duig. 

17 Omwonenden en kinderen beslissen mee over de 
vernieuwing van het speelterrein aan de Willem Lode-
wijklaan. Dit is het eerste experiment in het kader van 
delegatie van bevoegdheden aan burgers. 

18 De ouderenbonden willen dat de politieke par
tijen in hun progamma's rekening houden met wensen 
van ouderen: medezeggenschap in ziekenfonds- en 
huisvestingsaangelegenheden; voldoende openbaar 
vervoer in alle stadswijken; betere toegankelijkheid 
van openbare gebouwen; rekening houden met het 
inkomen van ouderen bij gemeentelijke tarieven; 

Protest tegen het verkeercirculatieplan binnenstad. 
16 maart 1982. 
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bescherming voetgangers; subsidie sociaal-cultureel 
werk voor ouderen. 

20 In het Visserijmuseum geopend de tentoonstel
ling: Vissersvrouw, zelfstandig... tegen wil en dank. 

In de Stadsgehoorzaal: i s die kruk vrij', van Frans 
Halsema en The Angels of Hope. 

24 Chaos van kinderen en moeders voor fotostudio 
Jan Dulfer vanwege de oproep om fotomodellen 
tussen de 5 en 15 jaar voor een postorderfotoarchief. 

25 Het vijftienjarig bestaan van de Historische Ver
eniging Vlaardingen gevierd met een lezing door J. M. 
Reinboud over 'de oprechte amateur en de weten
schap der geschiedenis', gevolgd door een schevening-
se klederdrachtshow. 

27 Vlaardingen zal geen opvangcentrum voor vluch
telingen stichten. De slechte financiële positie van de 
gemeente laat het niet toe en bovendien wordt de 
aanzuigende werking van zo'n centrum gevreesd. 

Begonnen met de aanleg van een fietsers- en voet
gangersbrug over de Vlaardingse Vaart tussen de 
Broekpolder en Holy. 

Maart 

1 Vlaardingen krijgt als eerste gemeente toestem
ming een maximumsnelheid van 30 km per uur in te 
stellen buiten de bebouwde kom en wel op de Zuid-
buurtseweg, waarlangs veel scholieren uit Maassluis 
en Maasland naar school in Vlaardingen fietsen. 

De gemeentelijke ontwerpnota kunst en cultuur ge
publiceerd. Enkele aspecten: ontwikkelen van een 
regionaal instituut voor kunstzinnige vorming; in
spelen op de mogelijkheden van plaatselijke radio en 
televisie; omvorming van de culturele raad tot advies
orgaan en instellen van een raadscommissie kunst en 
cultuur. 

3 De gemeenteraad stelt de beleidsnota onderwijs 
in samenhang, deel 3, voortgezet onderwijs vast: 
hierin wordt gekozen voor de middenschool. 



Er wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de 
verdere renovatie van de Vettenoordsepolder: Prins 
Hendrikstraat en Pieter Karel Drossaartstraat. 

De gemeenteraad steunt de motie van de gemeente
raad van Schiedam waarin wordt aangedrongen op 
sluiting van de luchthaven Zestienhoven. VVD en 
SGP/GPV stemmen tegen. 

Het Filmhuis van de Stichting Rood Vlaardingen ver
toont Herfstsonate van Ingmar Bergman. 

In galerie Kunst+ schilderijen, tekeningen en grafiek 
van Jörg Remé. 

8 Twaalf telefooncellen geplunderd. De buit is 
3.520 gulden. 

10 Weinig belangstelling voor de extra ledenver
gadering van de AB V A/K ABO in Triangel over acties 
tegen de plannen van de regering om de uitkering bij 
ziekte te verlagen. 

13 Marjolein van Unen in Oslo europees kampioene 
judo. 

15 Een solidariteitscomité opgericht voor de wilde 
stakers bij de werven Vlaardingen Oost Bedrijven BV 
en Wilton Fijenoord. Een bankrekening geopend als 
stakingskas. 

Ex-medewerkers van het JAC richten een Bureau 
Alternatieve Hulpverlening op in het pand Hoog
straat 54. 

16 Jan de Winter exposeert metaalplastieken en 
aquarellen in de foyer van het Unilever Research 
Laboratorium. 

Lange en roerige gecombineerde vergadering van de 
raadscommissies verkeer en vervoer en inspraakbege
leiding over het verkeerscirculatieplan voor de bin
nenstad. Insprekers brengen borden met leuzen mee 
tegen het plan. 

18 Inspraakavond in het stadhuis over de ontwerp-
beleidsnota vrouwenemancipatie. 

Schipper Arie van Roon, overleden 30 maart 1982. 

24 Verkiezingen voor de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland. Opkomstpercentage 64,9; uitgebracht 
36.608 stemmen: PvdA 29,2-10.698;CDA22,5-8.242; 
VVD 20,4-7.469; D'66 10,2-3.741; SGP 3,8-1.366; 
PSP-CPN-PPR 7,3-2.682; SP 3,5-1.278; RPF/GPV 
3,1-1.132. Mevrouw mr M. L. Hoogendijk-van Holst 
Pellekaan voor de W D en L. de Snayer voor het CDA 
gekozen. 

26 Woonwijken bedekt onder een sluier van zwart 
stof. 

30 Schipper Arie van Roon, schrijver van het boekje 
Halen Maar, op negentigjarige leeftijd overleden. 

31 Drs J. Borgman, voorzitter Reconstructiecom
missie Midden-Delfland, plant in het oeverbos De 
Lickebaert op de nationale boomplantdag een boom 
als startsein voor de uitvoering van het recontructie-
werk. Boze agrarische jongeren protesteren. 

Tijdens de renovatie van het verzorgingstehuis voor 
bejaarden Vaartland verhuizen de bewoners voor 
veertien maanden naar een tijdelijke behuizing in de 
tuin en op de parkeerplaats van het gebouw. 

Vlaardingen Oost Bedrijven BV krijgt een order van 

37 



7.000.000 gulden voor twee verzorgingsschepen van 
Heerema Engineering voor de off-shore industrie in 
de arctische wateren. 

April 

2 De havenwinkel Lands End van A. Brons aan de 
Westhavenkade opgeheven. De winkel heeft 43 jaar 
bestaan en was dag en nacht geopend. 

3 Uitvoering van de Johannes Passion van J. S. 
Bach in de Grote Kerk door de christelijke oratorium-
vereniging Gloria/Toonkunst, met medewerking van 
het Gewestelijk Orkest van Zuid-Holland. 

7 Windmill Holland BV vraagt voor 400 van de 
700 werknemers werktijdsverkorting aan. Door de 
teruglopende vraag naar voederfosfaten en kunstmest 
in West- en Oosteuropa zijn afzetmoeilijkheden ont
staan. 

Ter gelegenheid van de boekenweek en tevens in 
het kader van de culturele manifestatie Berlijn-
Amsterdam vertelt op uitnodiging van Boekhuis Den 
Draak en boekverkoper Aart Pontier journalist Hans 
Wielek over zijn ervaringen met duitse schrijvers en de 
exil-literatuur 1933-1940. 

Een bende van achttien jongens tussen veertien en 
achttien jaar uit Vlaardingen en Schiedam opgerold. 
Ze stalen voor 150.000 gulden. 

8 De gemeenteraad stelt de beleidsnota econo
mische aangelegenheden vast: de contacten met be
drijven zullen worden geïntensiveerd en er komt een 
overlegorgaan voor het vlaardingse bedrijfsleven. 

9 Open avondmaalsviering in de remonstrantse 
kerk onder leiding van ds C.M. Vos-Wiegand, waar
aan iedereen ongeacht leeftijd of geloof kan deel
nemen. 

Wout Boender, laatste voorzitter van de SDAP en 
voormalig adjunct-directeur van het Toeleverings
bedrijf Vlaardingen, op achtenzestigjarige leeftijd 
overleden. 

13 Als reactie op een nota van de Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst Nieuwe Waterweg Noord schrijft 
de Huisartsen Vereniging Rijnmond niets te voelen 
voor aan wijken gebonden praktijken. 

14 Vijfde en zesde klassers lager onderwijs krijgen 
een lesbrief over het Geuzenverzet van 1940-1945. 

19 De heer A. A. J. M. van Lier geïnstalleerd als 
burgemeester. 

20 Woningen aan de Schiedamseweg/Oosthaven-
kade voor de helft van de prijs te koop aangeboden. 
Tevens krijgen kopers stoffering voor lO.tXX) gulden. 

B. van Toledo, commissaris van politie, gaat met 
pensioen en wordt benoemd tot officier in de orde van 
Oranje-Nassau. 

21 Bewoners van de Hofsingel protesteren tegen het 
luidsprekerslawaai en het onbereikbaar worden van 
de woningen bij de Bevrijdingswielerronde. Andere 
bewoners zijn het hier niet mee eens en geven geld 
voor een extra premieronde. 

26 De PvdA presenteert het verkiezingsprogamma 
1982-1986 Links Houden. D'66 komt met een verkie
zingsprogramma onder het motto: Bestuur de stad 
met ons mee. 

27 Onder de naam Petit Montmartre een braderie in 
franse stijl op de Hoogstraat georganiseerd door de 
winkeliersvereniging d'Oude Hooghstraet. 

29 De Organisatie van Vlaardingse Ondernemers 
OVO klaagt in een open brief aan de eerste en tweede 
kamer over de overtrokken uitlatingen van politici 
over de economie in ons land, met als gevolg minder 
kooplust. 

30 Koninginnedag: beiaardbespeling, parachute
springen, optocht van verklede kinderen met toeters, 
optreden van Conny Vink, een voorstelling van de 
clown Woudi, havenloop, damsimultaanwedstrijd 
met Harm Wiersma, Oranjebal en vuurwerk. 
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De organisatie Vlaardingen tegen de Kernbewape
ning geeft haar eerste nieuwsbrief uit. 

Mei 

1 1-meiviering van de PvdA op de NIVON-
boerderij De Hoogkamer: politieke praatjes door 
tweede-kamerlid Schelto Patijn en wethouder IJs
brand van der Velden, zingen van socialistische strijd
liederen, declamatie door Jans May en optreden van 
het duo Lanteerne met volksmuziek en zang. 

Tafeltennisvereniging Radio Molenaar promoveert 
van de regionale naar de landelijke NTTB-competitie. 

1-meiviering van de PSP in het teken van de buiten
landse arbeiders, met name de Turken. Weinig be
langstelling van turkse zijde; geconstateerd wordt dat 
eerst een vertrouwsrelatie moet worden opgebouwd. 

Het ziekenvervoer en de ambulancehulp in Rijnmond 
per computer geregeld door de Centrale Post Ambu
lancevervoer CPA. 

3 Commissaris van politie A. Spel geïnstalleerd. 

4 Herdenking gevallenen. 

5 Naast de Hema bewoningsresten aangetroffen uit 
de negende eeuw. 

6 De alternatieve inspraakgroep verkeerscirculatie
plan binnenstad sluit de toegang tot het stadscentrum 
's middags van vier tot zes uur af uit protest tegen het 
plan. 

De gemeenteraad neemt de nota grondprijspolitiek 
aan: de erfpachtsvoorwaarden worden gekoppeld aan 
de bestemming, kleinere middenstand en woningwet
woningen betalen lagere prijzen. 

De gemeenteraad neemt het verkeerscirculatieplan 
voor de binnenstad aan. Grote plublieke belangstel
ling. Felle kritiek van de W D die met de SGP/GPV 
tegenstemt. 

Burgemeester A. A. J. M. van Lier geïnstalleerd. 
19 april 1982. 

7 Het echtpaar Veldheer-Bom opent café-restau-
rant De Logger, Westhavenkade 70. 

De gemeenteraad neemt de beleidsnota vrouwen
emancipatie aan. Tevens wordt aanvaard een voorstel 
tot herziening van het gemeentelijk salarissysteem 
waarbij de rangenbenamingen worden afgeschaft. 
Een krediet wordt beschikbaar gesteld voor de stich
ting van 199 bejaardenwoningen aan de Westhaven
kade. 

8 De Vrije Academie gaat Centrum voor Kunst
zinnige Vorming Nieuwe Waterweg Noord heten en 
krijgt een regionale functie: ook Schiedammers en 
Maassluizers mogen aan cursussen meedoen. 

11 In vrouwencafé Westwijk marionettenspel door 
Saartje Joppe: 'Alle mannen zijn altijd moe'. 
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Wethouder B. Goudriaan slaat de eerste paal voor 
75 woningen in de P. K. Drossaartstraat, de Stations
straat en de Zomerstraat. Bewoners uiten met een 
geluidswagen hun ongenoegen over de hoge huren. 

15 H. S. Mulder 25 jaar huisarts. Patiënten bieden 
felicitaties aan.Het muziekkorps De Jonge Pijpers 
brengt een serenade. 

16 De belgische pianist André de Groote concer
teert in het kader van het belgisch-nederlands cultu
reel verdrag in de muziekkamer van het Visserij
museum. 

19 In de Broekpolder drie wandelroutes uitgezet. 

22 Walter van Ginneken, directeur Stadsgehoor
zaal, met pensioen. Met een receptie en een drie uur 
durend progamma waarin optreden Lex Goudsmit, 
John Lanting, Seth Gaaikema, Pleuni Touw en het 
Rijnmondkoor wordt afscheid van hem genomen. 

26 59 teams van lagere-schoolleerlingen nemen deel 
aan het traditionele schoolhandbaltoernooi van de 
Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. 

27 Thema-avond van het Interkerkelijk Vredes
beraad en de werkgroep Vlaardingen tegen Kern
bewapening onder het motto 'Wat kun je in je eigen 
omgeving doen tegen kernbewapening?', ingeleid 
door Maggie Sale van de vredesbeweging in Schot
land. 

28 Wethouder B. Goudriaan presenteert de plannen 
voor parkeergarages aan de Afrol en bij het stadhuis. 

Groepstentoonstelling van plaatselijke beeldende 
kunstenaars in de galerie/artoteek: Annet Braad, Peter 
Dumas, EUy Dijkshoorn, Rob Kila, Kees Lesuis, 
Marcel Moolenaar, Koos van Oudheusden, Hans 
Rikken, Ike Schols, Ina van Toor. 

Met de onthulling van de naam De Veerman opent 
wethouder Goudriaan 30 éénpersoonswoningen in 
het voormalige pand van de Gemeentelijke Sociale 
Dienst aan het Veerplein. 

Wethouderfinanciën IJ. van der Velden en wethouder 
sportzaken C. Bot openen samen de nieuwe sporthal 
aan de Floris de Vijfdelaan. 

Juni 

1 Het aantal werklozen in Schiedam, Vlaardingen, 
Maassluis en Maasland in één jaar met ruim 70 procent 
gestegen. In mei 1982 een stijging van 5.527 naar 
5.598. 

2 Gemeenteraadsverkiezingen. Uitgebrachte stem
men 36.410, opkomstpercentage 64,1 (1978: 71): 
PvdA 10.416, 28,6 procent (1978: 40,2); CDA 6.731, 
18,5 (27,5); VVD 9.809, 26,9 (13,3); D'66 2.071, 
5,7 (6,4); SGP/RPF/GPV 2.772, 7,6 (5,8); CPN/PSP 
1.713, 4,7 (4,3); SP 2.036, 5,6; PPR/EVP 842, 
2,4 (2,5). 
Zetelverdeling: PvdA 11 (1978: 15); CDA 7 (10); 
VVD 10 (5); D'66 2 (2); SGP/RPF/GPV 2 (2); CPN/ 
PSP 1(1); SP 2(0). 

5 Voetbalvereniging Vlaardingen kampioen van 
Vlaardingen. 

9 De gemeenteraad besluit na een langdurig debat 
het JAC 50.000 gulden te geven. Het JAC wordt in zi jn 
voortbestaan bedreigd doordat betaald moet worden 
voor de afvloeiing van een personeelslid. Moties van 
de PSP en de PvdA worden verworpen. 

10 De Organisatie van Vlaardingse Ondernemers 
OVO en de Raad voor het Filiaal- en het Groot
winkelbedrijf vragen de minister van binnenlandse 
zaken vernietiging van het verkeerscirculatieplan 
voor de binnenstad. 

12 Het hoogste punt bereikt bij de bouw van het 
golfclubgebouw Broekpolder. 

14 Zeven politieke partijen vergaderen over een 
nieuw gemeenteprogramma. 

15 Voor de vierde keer een vier dagen durend brug
klasproject op de Openbare Scholengemeenschap 
Professor Casimir, waarbij 200 brugklassers een 

40 



Aktie tegen het verkeerscirculatieplan binnenstad. 6 mei 1982. 

landeneconomiespel spelen, waarbij de handelsgeest 
voorop staat. 

In het Streekmuseum Jan Anderson een smederij, een 
drogisterij en een banketbakkerswinkel gerealiseerd. 

16 Het gemeentebestuur is tegen herziening van 
het streekplan Rijnmond op de punten: bebouwing 
Broekpolder; aanwijzing van een terrein ten westen 
van De Vergulde Hand voor bedrijven; lokatie van 
een psychiatrische inrichting; aanwijzing van de 

Holierhoekse Polder als gebied voor openlucht
recreatie. 

23 In de algemene poHtieverordering zal opnieuw 
worden opgenomen het enige tijd geleden geschrapte 
artikel dat bewoners voetpaden ijs- en sneeuwvrij 
moeten houden. 

25 De omwonenden van de moskee in de Emma-
straat ondervinden hinder van de mensen die tijdens 
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de vastenmaand ramadan iedere avond de moskee 
bezoeken. 

Rellen voor en na een punkfestival in het Open Jonge
ren Centrum Summerstreet. Bezoekers bekogelen 
voorbijgangers, auto's, winkelruiten en de ramen van 
de Grote Kerk. Omwonenden hebben kritiek op het 
optreden van de politie. 

27 Een jeugdbende opgerold. Acht jongens en één 
meisje hebben inbraken en diefstallen gepleegd in 
Holy. Vier jongeren worden opgepakt in verband met 
het bekladden van gebouwen. 

29 Remi Poppe van de Socialistiese Partij onthult 

Walter van Ginneken, directeur Stadsgehoorzaal, neemt 
afscheid. 22 mei 1982. 
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details uit een geheim efficiencyrapport over de 
Gemeentelijke Energie- en Waterleiding Bedrijven. 

Het Bureau Alternatieve Hulpverlening, tegenhanger 
van het Jongeren Advies Centrum, gesloten. 

30 De familie Dirkzwager heeft het Visserijmuseum 
een schilderij geschonken dat het vertrek van de 
haringvloot van Vlaardingen en Maassluis voorstelt. 

Juii 

1 VVD en SGP/GPV doen niet meer mee aan de 
onderhandelingen over het beleidsprogammma voor 
de komende gemeenteraadsperiode. Breekpunt is het 
verkeerscirculatieplan. 

Invoering van een miniproces-verbaal: wetsover
treders kunnen een bekeuring per post of bankgiro 
betalen. Afdoening op straat is niet meer mogelijk. 

5 Ingrid Ringelberg en Pieter van Veelen, leer
lingen MEAO, bieden wethouder Goudriaan hun 
verslag aan van een onderzoek naar de waardering 
voor het diagonaal oversteken op de kruising Korte 
Hoogstraat/Gedempte Biersloot. De positieve waar
dering van de voetgangers zal worden aangevoerd om 
bij het Rijk geld proberen te krijgen voor een dia
gonale oversteekgelegenheid Blokmakersplaats-
Havenbrug. 

7 De gemeenteraad stelt de verorderingen voor de 
culturele raad en de raad voor sport en recreatie vast, 
waardoor deze raden advieslichamen worden. 

9 De gemeente zal van Nestle BV de voormalige 
vriesdrogerij aan de Oosthavenkade aankopen. Op de 
plaats ervan zullen woningwetwoningen worden ge
bouwd. 

Uit het jaarverslag 1981 van de Dienst Centraal Milieu
beheer Rijnmond blijkt dat de luchtverontreiniging in 
Rijnmond het afgelopen jaar is afgenomen. 

De Rooie Vrouwen in de PvdA hebben kritiek op het 
functioneren van de plaatselijke afdeling van de partij. 
Zij voelen zich niet meer aangetrokken ledenvergade-



Hollandiafabriek ca 1938. 9 juli 1982 

ringen te bezoeken omdat daar te zakelijk wordt 
gepraat, te veel gekeken wordt naar wat haalbaar is en 
te weinig vanuit doelstellingen en idealen gesproken. 
Weinig is daar terug te vinden van het feministisch 
socialisme. Er worden suggesties ter verbetering 
gedaan. 

12 De bouwspeelplaats tijdens de vakantieweken 
geopend Gelegenheid tot huttenbouw, maken van 
vliegers, houden van speurtochten en poppenkast. In 
een treinwagon zijn hamers, zagen en schoppen te 
leen. Voor een kwartje zijn zakjes spijkers te koop. 

Door het warme zomerweer botulisme bij water
vogels. 

14 Honderden stuks vee tussen Vlaardingen en 
Maassluis lijden aan fluorose, teveel fluor in het 
lichaam met als gevolg een verminderde melkgift en 
bij kalveren gebitsgroeistoornissen. De fluor is een 
uitworpproduct van industrieën. 

15 Hoofden van openbare lagere scholen dringen bij 
het gemeentebestuur aan op verhoging van het leer
middelenbudget- door prijsstijgingen kunnen nood
zakelijke leermiddelen niet tijdig worden vervangen. 

Eritrese vluchtelingen vieren in de gymnastiekzaal 
van de Scholengemeenschap Groen van Prinsterer het 
twaalfjarig bestaan van het eritrese bevrijdingsfront. 
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17 Wandelconcert in de Grote Kerk door de bel-
gische organist Luk Bastiaens. 

22 38 procent van de werklozen in Nieuwe Water
weg Noord bestaat uit jongeren tot 23 jaar. 

29 Bacterievuur en iepziekte geconstateerd. 

Augustus 

3 De voetbalvereniging VFC heft na tien jaar het 
dameselftal op. 

4 De Vlaardingse Kunst Stichting VKS krijgt het 
pand Hoflaan 12 (het oude B'bwana) als vergaderzaal 
en repetitieruimte voor popgroepen. 

9 Wegens de slechte staat van onderhoud bieden 
bewoners van 200 duplexwoningen in de Babbers-
polder het Gemeentelijk Woningbedrijf bezwaar
schriften aan tegen de jaarlijkse huurverhoging. 

10 Zomeravondconcert op het Oranjecarillon door 
stadsbeiaardier Addie de Jong. Na afloop gelegenheid 
de toren te beklimmen en de beiaard te bezichtigen. 

20 Tv-optreden van het driemanscabaret van Peter 
de Hoog uit Vlaardingen, Henk de Brand uit Schie
dam en Peter Remmerswaal uit Maassluis. Het trio 
won de hoofdprijs cabaret op het Loosdrechtfestival 
en de Conamusprijs, die wordt uitgereikt om neder-
landse producties te bevorderen. 

In de galerie/artoteek litho's van Georg Hadeler. 

23 De Algemene Verladers en Eigen Vervoer Orga
nisatie verwacht dat haar leden bij uitvoering van het 
verkeerscirculatieplan hun taak niet meer doelmatig 
kunnen uitvoeren. 

Nationale spitdag. Ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de Vereniging Milieudefensie worden in 
samenwerking met de Vereniging tegen Milieubederf 
in de gemeente bodemmonsters genomen en aan
geboden aan wethouder Van der Velden. 

24 De organisatie Vlaardingen tegen Kernbewape
ning roept op om bij de tweede-kamerverkiezingen te 
stemmen op een partij die tegen plaatsing van kern
wapens in Nederland is. 

25 De politie arresteert drie jongelui die relletjes 
uitlokten bij de busbaan tussen Vlaardingen en Schie
dam. 

Informatiedag in wijkcentrum 't Nieuwelant voor de 
bewoners van de 410 semi-permanente woningen in de 
Babberspolder over de instandhoudingsbeurt van de 
woningen. 

29 Interculturele feestdag op de voetbalvelden aan 
de Marathonweg om verschillende bevolkingsgroe
pen kennis met elkaar te laten maken via voetbal, spel, 
poppenkast en dansgroepen. 

30 Op de Hoogstraat hoek Vrouwensteeg café 
De Steeg geopend. 

31 Verschenen: Documentatie Karakteristieke 
Objecten, een inventarisatie van voor Vlaardingen 
karakteristieke panden. 

De commissie stadsherstel, stadsverfraaiing en stads
verzorging opgeheven. Leden weigeren een diner dat 
door het gemeentebestuur is aangeboden. 

September 

1 In Vlaardingen 1.510 mannen en 939 vrouwen 
werkloos. 

De kerkeraden van de hervormde wijkgemeente Holy 
Midden en de gereformeerde wijkgemeente Holy 
Noord besluiten om onder het motto 'Samen op Weg' 
een samenwerkingsverband aan te gaan, voorlopig 
voor vijf jaar: activiteiten zullen onder verantwoor
delijkheid van de samengevoegde kerkeraden vallen. 

Het eerste nummer van het regionaal cultuurtijd-
schrift Podium verschenen. 
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Wethouder Van der Velden, voorzitter van de stuur
groep energiebesparing, start met het volspuiten van 
een spouwmuur van een huis aan de Zwanensingel de 
uitvoering van het isolatieplan van woningen van de 
bouwverenigingen Samenwerking'77 en Patrimo
niums Woningen en de gemeente. 

Tino Hoogendijk breidt zijn sportschool uit met een 
accommodatie voor fitness-training. 

De prijs van een douche of bad in het minibadhuis aan 
de Rotterdamseweg gaat met een kwartje omhoog 
naar 1 gulden 50 cent. 

2 Het aantal arbeidsplaatsen bij Windmill Holland 
BV zal met 130 verminderen. Een nog onbekand 
aantal werknemers kan intern worden overgeplaatst. 

4 85.000 tot 100.000 mensen bezoeken het tiende 
haring- en bierfeest. 

Irene van der Laan zwemt het Kanaal over. De 
oversteek is gesponsord door Bouwbedrijf Van der 
Waal BV. 

7 Installatie van de nieuwe gemeenteraad. De tien 
in het zwart geklede VVD-raadsleden verlaten de zaal 
bij de wethoudersverkiezing. Benoemd tot wethou
ders: C. Bot, CDA; B. Goudriaan, PvdA; A. Maarle-
veld, PvdA; drs IJ. van der Velden. PvdA; J. Wijn
stok, CDA. De burgemeester krijgt voorlichting in 
zijn portefeuille. 

8 Tweede-Kamerverkiezingen, opkomstpercen
tage 79,4 (1981: 86,3): CDA 8.144 stemmen (1981: 
9.461); PvdA 17.687 (18.295); VVD 9.805 (7.592); 
D'66 1.908 (7.010); PSP842 (866); SGP 1.287(1.380); 
PPR 723 (832); RPF 939 (826); GPV 280 (289); RVP 
122 (92); Centrumpartij 732; EVP 423 (525); SP 1.078 
(509); DS70 191 (359); RKPN 44 (121). 

Na de Tweede-Kamerverkiezingen vieren lijsttrekker 
van de Centrumpartij drs J. G. H. Janmaat en aan
hangers in een onder valse naam en voorwendsels 
gehuurde lokaliteit in Vlaardingen de verkiezings
uitslag. Het gemeentebestuur verklaarde deze gang 
van zaken te betreuren. 

Aktie tegen bodemvergiftiging. 23 augustus 1982. 

9 Lunchconcert in de Grote Kerk door Aad Zou
tendijk: werken van Jan Pieterszoon Sweelinck en 
Francjois Couperin. 

10 De Harmonie geopend als cultureel centrum. De 
progamma's worden verzorgd door de directeur van 
de Stadsgehoorzaal en de Vlaardingse Kunst Stich
ting. 

16 De Gemeentelijke Energie- en Waterleiding Be
drijven onderzoeken het waterleidingnet op lekkages. 
Het lekverlies bedraagt 600.000 kubieke meter per 
jaar. 

17 Begin van de Vredesweek met avondgebed in de 
Johannes de Doperkerk. Na afloop fakkeloptocht 
door de stad. 

21 Slechts 22 procent van de bewoners van 695 
MU Wl-I-woningen stemt in met de huurverhoging die 
het gevolg is van renovatie. Voor uitvoering van de 
plannen was een meerderheid van 70 procent nodig. 

26 Maatschappelijk avondgebed in de Johannes de 
Doperkerk. Thema: Vredesopvoeding. 
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De Harmonie in 1875. 10 september 1982. 

27 Het gemeentebestuur presenteert de gemeente
begroting 1983: arbeidsplaatsen zullen niet, later 
of door goedkopere krachten worden opgevuld; sub
sidies worden verminderd of afgewezen; minder 
onderhoud aan straten, wegen en parken; gemeen
telijke tarieven moeten worden verhoogd. 

De VVD-fractie gaat niet mee met het afscheidsreisje 
van de oude gemeenteraad, omdat ondanks grote 
winst bij de verkiezingen de VVD geen wethouders
zetel heeft gekregen. 

28 De Vlaardingse Vrouwenraad organiseert een 
cursus gespreks- en vergadertechniek, conflictbehan
deling en beleidsvoering voor kaderleden van de aan
gesloten organisaties. 

30 De installaties van de ook in Vlaardingen te ont
vangen illegale radiozender Radio Lokaal in Schie
dam in beslag genomen. 

Oktober 

1 Mevrouw mr W.G. van Lier-Te Flierhaar opent 
de modelwoning van woningbouwvereniging Patri
moniums Woningen aan de Robert Schumanring. 
Door warmte aan grondwater te onttrekken zal naar 
verwachting 40 procent op de verwarmingskosten 
kunnen worden bespaard. 

4 Oud-commissaris van politie B. van Toledo volgt 
J. Houdijk op als voorzitter van de plaatselijke 
afdeling van het Rode Kruis. 

Rederij H. Steinmann uit Spijkenisse begint een veer
dienst voor fietsers en voetgangers van het Hoofd naar 
Pernis. 

6 De afdeling Elektronische Informatieverwerking 
van het GEWB wordt een zelfstandige tak van dienst: 
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het Gemeentelijk Automatiseringscentrum. A. Vink 
benoemd tot directeur. 

7 De gemeenteraad besluit tot verhoging van : 
begrafenisrechten, hondenbelasting, leges, retri
butie- en precariorechten, marktgelden, rioolrechten, 
abonnementsgeld centrale antenneinrichting, aan-
sluittarieven voor elektriciteit, gas en water. Tegen 
VVD en SP. 

Het Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf is van 
mening dat uitvoering van het verkeerscirculatieplan 
binnenstad omzetverlaging en winkelsluitingen op de 
Hoogstraat tot gevolg zal hebben. 

9 In galerie De Duig exposeert Peter Dumas zeef
drukken en gouaches van gevels in allerlei verschij
ningsvormen. 

In Filmhuis Rood Vlaardingen: Landschap na de slag, 
van Andrzej Wajda. 

11 Oriënterende vergadering voor een vlaardings 
comité tegen fascisme. 

Wethouder Goudriaan verdedigt voor de afdeling 
geschillen van bestuur van de Raad van State het 
door het Openbaar Lichaam Rijnmond afgekeurde 
bestemmingsplan Broekpolder. 

13 Voor de Nederlandse Christen Vrouwenbond 
afdeling Vlaardingen Zuid, spreekt ds S. Nijdam, 
pastor van het Holyziekenhuis, over euthanasie. 

15 De burgemeenster maakt in discotheek 't Pack-
huys de acht tehuizen bekend die een tv-toestel krijgen 
van door Ferry Hoefnagel ingezameld geld. 

15-23 Kermis op het Erasmusplein. Veel belangstel
ling, weinig omzet. 

16 Wijkvereniging Hoevenbuurt houdt een bingo
dansant in De Deel. 

18 Naar verluidt heeft de minster van volksgezond
heid een subsidie toegezegd voor voortzetting van het 
CAR A-onderzoek in Vlaardingen en Vlagtwedde. 

TV-toestellenfllantroop Ferry Hoefnagel. 15 oktober 1982. 

Dit dreigde te worden stopgezet doordat TNO geen 
geld meer beschikbaar stelde. 

20 Personeel van Windmill BV Vlaardingen legt uit 
protest tegen het ontslag van 21 personeelsleden 
beneden 57,5 jaar en het inleveren van de dertiende 
maand salaris voor twee uur het werk neer. 

21 Najaarsconcert van het Rijnmondkoor in de 
Stadsgehoorzaal. 

23 Voetbalvereniging Zwaluwen speelt voor het 
eerst met shirtreclame. Sponsor is Installatiebe
drijf Boogaard Electrotechtniek BV. Eén elftal krijgt 
trainingspakken van Schoonmaakbedrijf Heto. 

28 Door een vlaardingse rederij zijn voor de vangst 
van haring zes kotters uit Texel, Stellendam en Oud-
dorp gecharterd. Sinds de vangstbeperkende maat
regelen is de eigen trawlervloot te klein geworden. 
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30 Herdenking van de Kerkhervorming in 1517 in de 
Grote Kerk 

31 In de Broekpolder een cursus skigymnastiek ter 
voorbereiding op de wintersportvakantie 

November 

1 Verontreiniging van het drinkwater met coli-
bacterien 

3 De burgemeester opent het visrestaurant-
kantoorschip Omnia aan de Koningin Wilhelmina-
haven 

Het Koningin Wilhelmina Fonds heeft een subsidie
aanvraag afgewezen van de Stichting Kankeronder
zoek Nederland die de kankertherapie van dokter 
C Moerman wil onderzoeken 

4 De Gemeentebibliotheek breidt de documen
tatie over Vlaardingen uit en begint een knipseldienst 
van foto's uit afgeschreven boeken voor illustratie van 
scripties van scholieren 

In de vroege ochtend neemt de gemeenteraad het 
geamendeerde verkeerscirculatieplan 1982-1986 aan 
met 19 stemmen voor en 16 tegen Felle kritiek van de 
VVD Tegen stemmen de VVD, de CD A'er M Ver
meer, de SP, CPN/PSP en SGP/RPF/GPV 

Pasar Malam, Indonesische markt, in de Lijnbaan
hallen, met eetkraampjes en show, zang en muziek 

Politieagenten volgen een cursus hartreanimatie in het 
Holyziekenhuis 

11 De PvdA IS boos op de coalitiepartner, het CDA, 
vanwege het afwijkend stemgedrag van de CDA'ers 
H H van der Linden en M Vermeer bij de behande
ling van het verkeerscirculatieplan 1982-1986 De 
PvdA wil van het CDA de garantie dat het beleids-
progamma wordt nagekomen Het PvdA/CDA-
college van burgemeester en wethouders steunt op een 
raadsmeerderheid van slechts éen zetel 

12 Na afloop van een Punkfestival in het OJC 
Summerstreet gooien punkers en skinheads in de 
Zomerstraat ruiten in De politie begeleidt festival
gangers naar de trein 

13 In het pand Piet Karel Drossaartstraat 67, voor
heen textielzaak Het Zwaantje, het Vrouwenhuis ge
opend als ontmoetingsplaats en gemeenschappelijke 
ruimte voor activiteiten van vrouwen In galerie De 
Duig opent Hedy d'Ancona een tentoonstelling van 
feministische cartoons van de heer Len Munnik 

Op de landschapsverzorgende dag in Rijnmond, op
gezet door de stichting Natuur- en Landschapsbeheer 
Zuid-Holland en Openbaar Lichaam Rijnmond, 
worden langs de Holyweg wilgen geknot 

14 Op 89-jarige leeftijd overleden G Don De heer 
Don gaf onderdak aan joden m 1940/4S en was actief m 
reclassering drankbestrijding en NCRV-werk 

17 Het derde woningrenovatiecomplex in de Vetten-
oordsepolder, in de Prins Hendrikstraat, opgeleverd 

20 Oud-burgemeester mr J Heusdens opent in 
het Visserijmuseum een expositie van schilderijen, 
aquarellen, tekeningen van havens, schepen en zee-
gezichten van Addi Kubbinga-Kwakkelstein 

De Toneel- en letterlievende vereniging Varia speelt 
in de Stadsgehoorzaal het blijspel Het is weer knudde, 
van Peter van den Bijllaardt Bal na 

22 Burgemeester A A J M van Lier ontvangt het 
eerste exemplaar van het fotoboek Handel en Wandel 
in Oud-Vlaardingen, van Jan Anderson en Man den 
Draak, waarin een beeld wordt gegeven van hoe vroe
ger het geld werd verdiend 

25 De centrale hervormde kerkeraad verzoekt de 
regering het bezoek van de koningin aan de paus nader 
te overwegen omdat het Vaticaan Israel niet erkent 

Een emotionele ledenvergadering van het CDA 
spreekt zich uit voor individueel stemgedrag van 
raadsleden, mits voldoende gemotiveerd Dit naar 
aanleiding van het stemgedrag van de raadsleden 
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Het Vlaardings Vrouwenhuis geopend. 13 november 1982. 

H. H. van der Linden en M. Vermeer tijdens de be
handeling van het verkeerscirculatieplan 1982-1986. 

29 H. K. van Minnen op 82-jarige leeftijd overleden. 
In 1931 werd hij gemeenteraadslid voor de CHU. Na 
1945 was hij 20 jaar wethouder. Tot aan zijn dood was 
hij actief bij inspraak, op wijkbijeenkomsten en in de 
Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plant
kunde. 

30 Verschenen: Gerard Lutke Meijer, Het levend 
verleden van Vlaardingen, uitgegeven bij de Euro
pese Bibliotheek te Zaltbommel. 

Inspraakavond in de burgerzaal van het stadhuis 
over de instelling van een Overlegorgaan Migranten. 
Turkse en marokkaanse tolken aanwezig. Insprekers 
geven de wens te kennen zélf een voorzitter te kiezen. 
Het gemeentebestuur wil de verantwoordelijke wet
houder als voorzitter. 

December 

1 In de Grote Kerk houdt het comité Vlaardingen 
tegen Kernbewapening een fototentoonstelling over 
de gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki. 
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Gemeentebestuur 1951, met links wethouder H. K. van Minnen, overleden 29 november 1982. 

Gedeputeerde Staten op werkbezoek in Vlaardingen. 
Bezichtigmg van nieuwbouw- en renovatieprojecten: 
Vettenoordsepolder, Oostwijk, VisbankflatenSchie-
damseweg. 

1-3 Dario-Fofestival in Harmonie en Stadsgehoor
zaal met politieke kluchten van Fo. De groep Het 
Vervolg speelt: Bruiloft van een straathond. De 
Nieuwe Komedie: Gezichtsverlies, Het Coöperatief: 
Volwassen orgasme ontsnapt. 

2-4 Italiaanse Films in De Harmonie: Uccellacci e 
Uccellini van PasoHni en I Vitteloni van Fellini. 

3 Aan de Westhavenkade op de vroegere plaats van 
de Christelijke Scholengemeenschap Beneden Maas 
slaat de burgemeester de eerste paal van een complex 
hoogbouwbe jaardenwoningen. 

In het Zonnehuis zijn een paar gevallen van schurft 
geconstateerd. 

5 Marjolein van Unen wint in Parijs op de wereld
kampioenschappen judo een bronzen medaille. 

8 Het club- en buurthuiswerk wil niet meewerken 
aan activiteiten van de commissie democratische 
plannmg van het Vlaardings Centrum voor Welzijns
planning, uit ongenoegen over de korting op de sub
sidies. De club- en buurthuizen vinden dat de planning 
teveel geld kost en willen het Centrum voor Welzijns
planning opheffen om het geld aan club- en buurthuis
werk te besteden. 

Het Algemeen Ziekenfonds Schiedam-Vlaardingen-
Maassluis SVM en het Regionaal Ziekenfonds Delft 
RZD bereiden een fusie voor. 
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10 Voor 117 werknemers, bijna de helft van het 
personeel, van Cincinnati Milacron BV ontslag aan
gevraagd. Door de concurrentie van Japan en de 
slechte economische toestand zit het bedrijf met een 
bijna lege orderportefeuille. 

14 Opening van het ontmoetingscentrum van het 
Palestijnse Arbeiders Centrum en de Palestijnse 
Vrouwen Unie, Kesperweg 13, door burgemeester 
A. A. J. M. van Lier en consul M. Rabani van Koe
weit. 

Personeel van acht openbare lagere scholen, dat aan
gesloten is bij de ABOP, naar de landelijke demon
stratie tegen de bezuinigingen in het onderwijs in Den 
Haag. 

15 Uit protest tegen het regeringsplan de ambte
narensalarissen te bevriezen doen ambtenaren van de 
Gemeentelijke Energie- en Waterleiding Bedrijven 
van 's middags vier uur tot 's avonds half elf de straat
verlichting uit. De actie wordt gesteund door de 
ABVA/KABO. 

16 Mevrouw A. Spa-Parie, directrice van de Zuid-
buurthoeve, sluisinternaat voor ex-psychiatrische 
patiënten, veertig jaar verpleegkundige, onderschei
den met de eremedaille in goud van de orde van 
Oranje-Nassau. 

17 Verschenen boeken van Vlaardingers: Daniël 
Kandou, Naieve Notities; P. de Goede, Sporen in de 
Tijd. 

Het Jongeren Advies Centrum verspreidt informatie
boekjes: Uit huis gaan en weglopen; Zelfstandig 
wonen; Geld voor schoolverlaters. 

20 Herman H. Roza, auteur van een artikel over 
klederdracht in Vlaardingen, in het Historisch Jaar
boek Vlaardingen 1982, biedt op het Gemeentearchief 
burgemeester Van Lier het eerste exemplaar van het 
jaarboek aan. 

Een palestijns ontmoetingscentrum geopend. 
14 december 1982. 

Wegens tekort aan abonnementen wordt na vier num
mers de uitgave van het culturele maandblad Podium 
voorlopig gestaakt. 

22 Omwonenden van het IJsselhoeveterrein in Holy 
Noord zijn niet gelukkig met het plan daar 43 een
gezinswoningen te bouwen: er wordt naar hun mening 
meer terrein bebouwd dan aanvaardbaar is, ook met 
het oog op parkeerruimte. 

De burgemeester opent in de Cornells Houtmanstraat 
Interlokaal, centrum van de Stichting Vlaardingen 
voor Ontwikkelingssamenwerking VLOS. 

30 Naar wordt meegedeeld zullen door het terug
lopend leerhngenaanbod in 1983 enkele lagere en 
kleuterscholen worden gesloten of samengevoegd. 
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