
KRONIEK VAN VLAARDENGEN 1985 

Marianne van Papeveld-Horst, Stadsarchief 

Januari 

1 Aantal inwoners 76.047, 419 minder dan een jaar 
geleden. 

2 Druk bezochte nieuwjaarsreceptie op het stad
huis. 

Het Stadsvemieuwingsteam Zuid-Holland concludeert 
dat de nieuwbouw op het Lamoenterrein in de Vetten-
oordsepolder een schrijnend voorbeeld is van een 
falend beleid om bewoners bij vemieuwingsprojekten 
te betrekken. 

9 In gebruik genomen de nieuwe energiezuinige 
technische installatie van het Kolpabad. 

Wethouder Floor Quast (VVD) neemt afscheid om 
gezondheidsredenen en wordt opgevolgd door zijn 
partijgenoot Jan Madem. 

De christelijke jeugdvereniging Liefde en Vrede start 
activiteiten voor werklozen van 17-25 jaar in de ont
moetingsplaats Oase aan de Willem Beukelszoon-
straat 49. 

11 Door vorst vormt het gipswater van de kunstmest-
fabriek Windmill een eiland m de Nieuwe Waterweg. 
Twee kraanschepen zijn dagen bezig om het te ver
wijderen. 

12 De Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg Noord 
viert haar eerste lustrum met een concert in de Stads
gehoorzaal. 450 leerlingen en docenten presenteren 
zich voor 1600 toehoorders. 

Georganiseerd door de turkse jongerensoos een volks-
cultuurfeest in het buurthuis De Haven. Doel: tegen
gaan van het racisme. 

16 De Socialistiese Partij zamelt meer dan 10.000 
gulden in ter ondersteuning van britse mijnwerkers, in 
het kader van een landelijke voedselactie. 

17 Vlaardingen, Schiedam en Delft ondernemen po
gingen om de aanleg van Rijksweg 19 tegen te houden. 
Men stelt dat de besluitvorming niet op zorgvuldige 
wijze plaatsvindt en er is onduidelijkheid over de inpas
sing in Midden-Delfland, de geluidshinder en de lucht
verontreiniging. 

18 Het wooncentrum voor bejaarden Vaartland ver
zet zich tegen plannen de Dillenburgsingel af te sluiten, 
waardoor de bereikbaarheid gevaar loopt. 

19 Massale protesten tegen verhoging van de onroe-
rendgoedbelasting over 1984 door de gemeente on
gegrond verklaard. Gedupeerden kunnen in beroep 
gaan bij het Gerechtshof in Den Haag. 

Westlandtoertocht van de Vlaardmgse IJsclub. 
800 schaatsers kunnen kiezen uit 20,30 en 60 km. 

VVD-wethouder J Madern 9januari 1985 
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22 Door de bouw van een parkeergarage aan de Afrol 
komen er dit jaar slechts 10 woningwetwoningen in het 
oude centrum bij. Boze bewoners van de Oostwijk 
vragen de gemeente waarom de bouwmaatschappij 
Elementum niet 147 woningen in de Zeeheldenbuurt 
mag bouwen. 

J. H. van der Hout, oud-voorzitter van de Bondsspaar
bank, houdt voor de Historische Vereniging Vlaar-
dingen een lezing over de zuinigheid en spaarzaamheid 
van de Vlaardingers. 

24 Door een bommelding krijgen 1.400 leerlingen 
van de Scholengemeenschap Beneden Maas een dag 
vrij. 

De protestantse lagere scholen protesteren fel tegen de 
Week van het Openbaar Onderwijs. Zij vinden dit 
reklame maken tegen alle afspraken in. 

25 Na miljoeneninvesteringen voor nieuwe kades in 
de Koningin Wilhelminahaven maakt het havenbedrijf 
over 1984 sinds jaren een bescheiden winst. 

28 Het Openbaar Lichaam Rijnmond wijst een deel 
van het recreatiegebied Lickebaert aan als stortplaats 
voor bouw- en sloopafval. De recreatie komt niet in 
gevaar. 

30 De bewonersgroep Centrum start een handteke-
ningenaktie tegen betaald parkeren in het Centrum. 

Principeakkoord over de bouw van een parkeergarage 
aan de Afrol. Het projekt, dat 3.850.000 gulden kost, 
voorziet in 460 parkeerplaatsen, winkelruimte en 
80 woningen. Centrumbewoners krijgen voor 240 gul
den een belanghebbendenkaart. 

31 In het Vrouwenhuis begint een Feministische 
Oefengroep Radikale Therapie over blokkades die 
vrouwen in de samenleving en bij zichzelf tegenkomen. 

Februari 

1 Het centrum volgehangen met pamfletten tegen 
bepaald parkeren: Parkeren valt niet mee, maar ervoor 
betalen is helemaal een absurd idee. 

Het gemeentebestuur presenteert een model van de parkeer
garage. 30 januari 1985. 

6 In het Visserijmuseum geopend de fototentoon
stelling Schippers van de Vlaardingse Vloot (1915-
1950). 

9 De postduivenvereniging Keer Weer 50 jaar. Bas 
Simon en Jan Heinsius gehuldigd als leden van het 
eerste uur. 

9-10 De gereformeerde Oosterkerk aan de Schie-
damseweg 50 jaar. De predikanten Eikelboom en Haas 
gaan voor in een jubileumdienst met medewerking 
van The Messengers. Tevens viert W. Polderman zijn 
50-jarig jubileum als organist. 

13 Eerste paal geslagen voor de verbouwing van de 
Savomin Lohmanschool aan de Kamerlingh Onnes-
straat tot medisch dagverblijf voor kinderen tot 7 jaar 
met ontwikkelingsstoornissen. 

Omwonenden van het wijkcentrum 't Nieuwlant aan de 
Goudsesingel eisen in een brief maatregelen tegen 
nachtelijke overlast van wijkcentrumbezoekers. 

15 Uit een enquête door Rijnmond onder vlaardingse 
bedrijven blijkt dat 76 ondernemingen in de komende 
vijfjaar Vlaardingen willen verlaten. 
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16 Op het carnaval van de Leutloggers krijgt Ruud 
van Houwelingen, redakteur van Groot Vlaardingen, 
de medaille van Het Zwarte Schaap, Jan Anderson van 
het gelijknamige museum ontvangt de versierselen van 
Het Witte Schaap. 

17 Jeffrey van Loon van VZC en de Nederlandse 
Invaliden Sportbond vestigt in Barendrecht een nieuw 
nederlands record 400 meter vrije slag met 5 minuten 
en 48,1 seconden. 

18-22 Wegens strenge vorst organiseert het gemeen
telijke bureau Sportieve Recreatie tijdens de krokus
vakantie schaatsevenementen op de ijsbaan in de 
Broekpolder, de Vaart en de Vlieten. 

21 Direkteur C. den Bakker draagt oplossingen aan 
voor de acute financiële moeilijkheden van het Ge
meentelijk Woningbedrijf. De reserves van het bedrijf 
zullen tot 1990 van 10,7 miljoen naar 1,2 miljoen zijn 
gezakt. 

21-23 In de Stadsgehoorzaal/Harmonie de driedaag
se manifestatie Kunst door Amateurs: expositie van 
teken- en schildersclub Cantaur en de Amateur Foto
grafen Vereniging Vlaardingen; optreden van het 
Jeugdkorps van het Leger des Heils, Liberté, school-
orkest Casimir, de koren van Jo Mulder, Gewestelijk 
Seniorenorkest, Sursum Corda, Vissersvrouwenkoor, 
gemengd koor Animato, Dubbelmannenkwartet, 

Protest tegen invoering betaald parkeren. 1 februari 1985. 

W. Polderman 50 jaar organist van de Oosterkerk. 10 februari 
1985. 

Thalita, Gloria Toonkunst; toneeluitvoeringen van 
de Fakkel, 't Masker, Argus; Hans Treurniet en Ada 
Jumelet spelen clavecimbel en altblokfluit. 

25 In een woning aan de Van der Waalstraat per-
zische tapijten en zilver ter waarde van 50.000 gulden 
gestolen. 

26 Mevrouw L. Kwak-Eigenraam slaat de eerste paal 
voor 51 patiowoningen aan de Platanendreef/Olmen-
dreef. 

26-27 In de Nivon-boerderij de Hoogkamer expositie 
onder het motto Tekens aan de Wand, over het op
komend fascisme. 

28 Geopend de tweedehands boekenzaak De Boeka
nier aan de Schiedamseweg 57. 
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29 De fietscrossclub Viaardingen krijgt een eigen ter
rein aan de Maassluissedijk. 

Wethouder B. Goudriaan en P. Snoey slaan gezamenlijk 
de eerste paal voor 51 woningwetwoningen en 9 premie
koopwoningen aan de Nieuwelaan. 

Maart 

1 De vlaardingse vloot in IJmuiden uitgebreid met 
de haringlogger Astrid VL 70 van de rederij Kwakkel-
stein. 

1-17 Galeriehouder Jos Noordhuizen van Kunst + 
neemt deel aan de manifestatie Mooi Meegenomen. 
Via een subsidie van het rijk wordt het publiek in 
de gelegenheid gesteld kunstwerken voor 30 procent 
minder aan te kopen. Tijdens de manifestatie expositie 
van werk van de kunstenaars Leo de Jong, Joke de 
Vries en Ad Timmermans. 

5 De voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijn
mond, André van der Louw, grijpt persoonlijk in bij 
een ruzie tussen Rijnmondgecommiteerde J. de Jongh 
en wethouder B. Goudriaan over de bebouwing van de 
Broekpolder. Van der Louw vindt dat Rijnmond en 
Viaardingen zakelijk met elkaar moeten omgaan. 

6 De winkeliersvereniging D'Oude Hooghstraet 

De logger Astrid VL 70. I maart 1985. 

zegt vertrouwen op in de voorzitter van de Organisatie 
van Vlaardingse Ondernemers (OVO) Harry Dijk
man. Bezwaren zijn het solistisch optreden en een on
voldoende belangenbehartiging. 

7 Holybewoners bundelen hun krachten. Zij willen 
inspraak bij de uitbreiding van het winkelcentrum De 
Loper. De winkeliers van het winkelcentrum Holiër-
hoek zijn blij met dit initiatief. 

8 Op klachten over de luchtverontreiniging uit alle 
vlaardingse wijken stelt de Dienst Centraal Milieu
beheer Rijnmond code twee in. Bedrijven wordt ver
zocht de uitstoot van gassen te beperken om smog-
vorming tegen te gaan. 

In het kader van de Internationale Vrouwendag organi
seren de Vlaardingse Vrouwenraad en de stichting 
Viaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking VLOS 
een themamiddag over de betekenis van de apartheid 
voor de zuidafrikaanse vrouw. 

12-24 In galerie Groen aan de Markt expositie van 
religieuze voorwerpen uit West-Afrika. 

13 Herdenkingsbijeenkomst van de Stichting Geu-
zenverzet 1940-1945. Plechtige samenkomst op het 
Stiltecentrum, kranslegging bij het Geuzenmonument. 

15 Meubelfabriek Ouwenbroek aan de Mercurius-
straat failliet. Castle-Holding uit Wolvega neemt het 
bedrijf over. 12 werknemers ontslagen. 

Wethouder J. Madem geeft zijn nevenfuncties bij het 
Visserijmuseum en de Stichting Herman Frantsenhui-
zen op. Hij zwicht voor de felle protesten van CDA-
raadslid J. Schriel. 

16 In het Streekmuseum Jan Anderson geopend de 
tentoonstelling Nooit Weer. Ruim 1.200 authentieke 
voorwerpen belichten het vlaardingse leven in de jaren 
1939-1945. 

19 Direkteur E. H. E. Wolfs van de gezondheids
dienst presenteert de werkmap voor basisscholen Be
vordering van Gezond Gedrag, leidraad voor het vak 
gezondheidszorg. 
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22 Organisaties voor natuurbescherming constateren 
in de Aalkeet-Buitenpolder tussen Vlaardingen en 
Maasland een massale sterfte onder hazen. Volgens 
ir J. W. van Rijn van Alkemade is de fluoruitstoot door 
de Afval Verwerking Rijnmond een mogelijke oor
zaak. 

27 B. Goudriaan, wethouder voor stadsontwikke
ling, legt de eerste steen van een leerlingenbouwplaats 
aan de Pieter Karel Drossaartstraat, hoek Parallelweg, 
een initiatief van het Woningbedrijf en bouwbedrijf 
Van der Waal. 

Bij een controle door de douane in de Vulcaanhaven 
wordt een griekse matroos met vier ons cocaïne ter 
waarde van een half miljoen gulden aangehouden. 

29 De gemeentegids Vlaardingen van A tot Z uit-

B. Goudriaan'legt de eerste steen' 27 maart 1985. 

gebreid met het in turks en arabisch vertaalde rampen
plan. 

April 

3 Een compromis met de winkeliersvereniging 
Koopcentrum redt de Organisatie van Vlaardingse 
Ondernemers OVO van de ondergang. Oud-voorzitter 
Jan Bulva komt weer in het bestuur, onder voorzit
terschap van Harry Dijkman. Een statutenwijziging, 
waarin een OVO-bestuursfunktie onverenigbaar is met 
het lidmaatschap van de gemeenteraad wordt voor
bereid. 

Na een protestmars van het ambulancepersoneel van 
de GGD Nieuwe Waterweg-Noord van Vlaardingen 
naar Schiedam en een dreigend kort geding door de 
ABVA-KABO en het CFO besluit het dagelijks be-
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Ontvangst oorlogsveteranen. 29 april 1985. 

Stuur bezuinigingen uit te stellen. 

Wethouder A. Maarleveld ontvangt tijdens de weke-
Hjkse bijeenkomst van de Rotary Club Vlaardingen het 
boekje Nooit Weer 2. Ter gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan van die club wordt het boekje ten geschenke 
gegeven aan 2.000 scholieren. 

Gepresenteerd de meerjarenbegroting 1986-1990. On
danks bezuinigingen is het niet mogelijk de begroting 
sluitend te maken. Nieuwe bezuinigingsoperaties moe
ten 1,4 miljoen gulden opleveren. 

4 De rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote 
Lucht verwerkt 10 procent minder rioolwater dan mo

gelijk is. Belangrijke oorzaak is het teruglopende 
bevolkingsaantal. 

De gemeenteraad besluit het Emaus en de Voorstraat 
af te sluiten. Voor een alternatief plan van de midden
standers aan Emaus, Voorstraat en Kortedijk was geen 
raadsmeerderheid te vinden. Alleen CDA, SGP, RPF, 
CPN, SP en het D'66-raadslid Molenaar willen het 
alternatief onderzoeken. 

5 Onder het motto De Visserij Geflest expositie van 
flessenschepen in het Visserijmuseum. Tijdens de ten
toonstelling demonstratie van de bouw van flessen
schepen. 

42 



11 40 britse mijnwerkerskinderen te gast in het 
NIVON-huis De Hoogkamer. 

12 Het delftse Buro OD 205 geeft een vernietigend 
oordeel over de nieuwbouwplannen voor de nu nog 
groene strook langs de oostelijke oever van de Vlaar
dingse Vaart. De bouw van flats in vier of vijf woon
lagen betekent het einde van een onvervangbaar his
torisch element. 

20-21 20 vlaardingse hongerkinderen uit 1945 hou
den een reünie met hun gastgezinnen in Friesland. 
Namens het vlaardingse gemeentebestuur overhandigt 
oud-wethouder Walstra een litho van de vlaardingse 
haven aan het bestuur van Dorpsbelang Gauw. 

20-17 mei In galerie De Duig expositie van gouaches, 
tekeningen en schilderijen van de rotterdamse kunste
naar Hans Kemner. 

23 Bij boekhandel Den Draak signeert de vlaardingse 
schrijver Kees Pronk zijn nieuwe boek Kuipers en 
Reders in Crisistijd. 

25 Het Streekmuseum Jan Anderson gaat geld in
zamelen om op de bovenetage van het museum een 
permanente tentoonstelling over de geschiedenis van 
Vlaardingen in te richten. 

29 Massale ontvangst van 210 oorlogsveteranen op 
uitnodiging van de Stichting Nationale Gedenkdagen. 
Deze oudstrijders uit Amerika, Canada, Engeland, 
Polen, Australië en Nieuw-Zeeland maakten deel uit 
van squadrons van RAF en US-Airforce die voedsel 
dropten boven Nederland. Vlak voor hun bezoek vlie
gen Dakota's via Vlaardingen naar Rotterdam. 

30 Eerste uitzending van de Lokale Omroep Vlaar
dingen. Vanaf 1 mei wordt elke dag van half vijf tot half 
zeven uitgezonden. 

Koninginnedag. Herauten te paard, gevolgd door een 
stoet tilbury's, overhandigen burgemeester Van Lier 
het openingsprotocol. Optreden van Imca Marina, 
Oscar Harris en het Duo Elmondo, ringsteken, talen
tenfestival, verkiezing jeugdclown, fietscrosswedstrij-
den, miniatuur autoraces, roller skate wedstrijden, 

havenloop, spuitwedstrijden, lampionoptocht. 

Mario van der Hoeven uit Den Haag wint in 18 minuut 
en 42 seconden de 39ste Havenloop. De zesmalige 
winnaar Steef Kijne gediskwalificeerd wegens shirt-
reklame. 

De werkloosheid in maart gedaald met 359 personen. 

Mei 

1 1-meiviering. Commissaris van de Koningin Schel-
to Patijn spreekt voor de PvdA op de NTVON-boerderij 
De Hoogkamer. Voor PSP en CPN spreken in de Har
monie PSP-kamerlid Wilbert Willems en Roel van 
Veldhuizen van de CPN. 

2 Het comité Vlaardingen tegen Kernwapens vraagt 
het proefloeien van de BB-sirenes op 6 mei, vlak na de 
herdenking van de oorlogsslachtoffers en de bevrij
dingsfeesten, uit takt achterwege te laten. 

3 De gemeenteraad, met uitzondering van de SGP/ 
RPF en SP, keurt alle voorgestelde bezuingingen goed 
om het tekort op de meerjarenbegroting 1985-1989 te 
drukken. De bezuinigingen treffen het Holyzieken-
huis, de Onderwijsbegeleidingsdienst, bewonersdes
kundigen, de Streekmuziekschool en het godsdienst-

Kranslegging bij het Geuzenmonument. 4 mei 1985. 
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onderwijs op openbaar lagere scholen. 

4 Herdenking van de doden van de tweede wereld
oorlog. Bij de kranslegging bij het Geuzenmonument 
dansen leerlingen van de Scholengemeenschap De 
Vaart een kort ballet op muziek van No More War van 
Bronski Beat. 

4-26 In het muziekinformatie- en documentatiecen
trum Ton Stolk expositie van tekeningen van Theo 
Wieringa onder het motto Door het Oor gezien. 

6-7 In de Stadsgehoorzaal het toneelstuk Jan Rap en 
zijn Maat naar het boek van Yvonne Keuls. 

8 Met Schiedam en Maassluis roept Vlaardingen de 
Rijnmondgemeenten op niet langer te betalen aan het 

De toren van de St. Joannes de Dooperkerk door sloop 
bedreigd. 21 mei 1985. 

Openbaar Lichaam Rijnmond. Het Rijk moet volledig 
de kosten dragen. De besparing voor Vlaardingen is 
700.000 gulden. 

9 Het CNV uit zijn onvrede over het gemeentebeleid 
met betrekking tot belastingen, tarieven en inspraak. 

De vlaardingse televisiekijker krijgt de beschikking 
over de engelse commerciële zender Sky Channel. 

11 Maarten Keizerwaard speelt zijn 350ste compe
titiewedstrijd in het eerste elftal van de voetbalvereni
ging Zwaluwen. 

De veerdienst Vlaardingen-Pemis viert zijn eenjarig 
bestaan met een feestelijke overtocht. Aan boord is de 
100.000ste passagier. 

17 De Stadspost Vlaardingen/Schiedam geeft bij het 
bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland een 
serie zegels en een eerstedagsenveloppe uit. 

Bewoners van bovenwoningen en flats uit de Indische 
Buurt, de Vettenoordsepolder, de Westwijk en het 
Centrum komen in aanmerking voor 30 nieuwe volks
tuintjes aan de Marathonweg. 

18 René de Boer van De Coureur winnaar van de 
25ste Bevrijdingswielerronde. 

20 Jaarverslag 1984gemeentepoltie: 12,9 procent stij
ging van het rijden onder invloed van alcohol; speciale 
aandacht vraagt de kleine criminaliteit. 

21 De toren van de RK kerk op de Hoogstraat ver
keert in zo'n slechte staat dat de gemeente sloop over
weegt. 

Door de daling van het aantal uitleningen van 890.838 
in 1983 naar 862.016 in 1984 dreigt de gemeentebiblio
theek in de problemen te geraken, aldus het jaar
verslag. 

De gemeente opent voor bedrijven de mogelijkheid 
grond in het industriegebied Het Scheur te kopen. 
Holy-Noord blijft uitsluitend gronduitgifte op erfpacht 
houden. 
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Café De Molm in de Smalle Havenstraat, aquarel van Peter 
Dumas. 1 juni 1985. 

23 Het vlaardingse uitkeringsgerechtigdenberaad 
VUB zegt dat er een informatiebalie moet komen bij de 
sociale dienst, waar mensen terecht kunnen met vragen 
over de onroerendgoedbelasting, huursubsidie en uit
keringsrechten. Het plan van het CDA voor een steun-
fonds voor de minima wordt afgewezen. 

25 Het drum- en buglekorps Avalance (voorheen 
showband De Pijpers) organiseert op het Fortuna-

terrein het Haringstadfestival 1985. 16 korpsen met 
1.000 deelnemers doen mee. 

In galerie De Duig een groepstentoonstelling met werk 
van Tjarko ten Have, Jos Looise, Dik Kats, Aad Hof
man, Hildebrand Bruinings en Jan van Reeven. 

Juni 

1 Open dag van de culturele instellingen onder het 
motto Kunstkringloop. Wethouder Maarleveld opent 
op het Stadsarchief de tentoonstelling Lokatie Vlaar-
dingen, werk van Peter Dumas. 

Bij het 10-jarig jubileum van de stichting Vereniging 
Wijkbelangen VOP krijgt het plein voor het buurthuis 
een 15 meter lange stalen constructie van de kunste
naars Johan Fekkes en Pieter Figdoor. 

2 Maatschappelijk Avondgebed in de Vredeskerk. 
Thema: burgerlijke ongehoorzaamheid. 

4 In café D'Oude Stoep optreden van The Amazing 
Stroopwafels. 

5 De ambtenarenbond ABVA-KABO verzet zich 
tegen het plan om het herbezettingsgeld, dat ambtena
ren sinds 1983 hebben ingeleverd, te gebruiken om de 
gemeentebegroting sluitend te maken. WD-wethou-
der J. Madern gaat akkoord met het plan jongeren voor 
32 uur per week met een leerplan in dienst te nemen. 

De RK onderwijsorganisatie KOV protesteert tegen 
bezuiniging op de onderwijsbegeleidingsdienst OBD. 
De KOV vreest een taakverzwaring voor de onder
wijzers. 

In de gemeenteraadsvergadering uiten de SGP/RPF en 
het CDA felle kritiek op de W D over het betaald 
parkeren in het centrum. Ondanks 3 moties en 5 amen
dementen slaagt de oppositie er niet in wijzigingen in de 
plannen te brengen. Met de bouw van een parkeer
garage aan de Afrol wordt betaald parkeren een feit. 

6 In een loods aan de Energieweg heeft de vlaar
dingse politie in samenwerking met de rotterdamse 
douane een partij marihuana met een handelswaarde 
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van 15 miljoen gulden gevonden. De marihuana zat in 
houten kratten in een container uit Nigeria. 2 mannen 
gearresteerd. 

De gemeenteraad besluit met één stem meerderheid de 
Schiedamseweg vanaf de Mr L. A. Kesperweg tot het 
Verploegh Chasséplein in één richting af te sluiten. 

6 Uit een rapport van de Heidemaatschappij Neder
land blijkt dat de Broekpolder te verontreinigd is om 
er huizen te bouwen. Als Rijnmond zijn bouwplannen 
wil realiseren moeten beheersmaatregelen worden ge
nomen. 

7 De Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrij
ven hebben weinig wanbetalers. De betalingsachter
stand ligt ruimschoots onder het landelijk gemiddelde. 
In 1984 zijn 600 betalingsregelingen getroffen. 87.000 
gulden is oninbaar verklaard. 

Toename van kleinverbruikers en grote afname van 
grootverbruikers van electriciteit, lagere afdrachten 
aan de Gasunie, verlaagde afvalverwerkingstarieven, 
hogere haventarieven en een lagere rentestand leveren 
een overschot van 3.6 miljoen gulden op de gemeente
begroting over 1984. 

De eerste paal geslagen voor 28 woonwerkhuizen aan 
de Landstraat. Vlaardingen wint met dit projekt de 

Tekenles in De Duig. 29 juni 1985. 
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derde prijs voor stadsvernieuwing in Zuid-Holland. 

10-13 Avondvierdaagse. 

17 Voor de W D spreekt mr J. R. H. Kuyper van het 
ministerie van justitie over: Samenleving en Criminali
teit. 

18-22 De tweevoudige Nobelprijswinnaar Linus Carl 
Pauling, die zich bezig houdt met kankeronderzoek, 
bezoekt dokter C. Moerman, die zijn 55-jarig ambts
jubileum viert. Een jubileumcomité zamelt geld in voor 
een standbeeld van en een film over Moerman. 

21 In de Grote Kerk wandelconcert door Peter Moree 
en Kees Wagenaar (volksmuziek) en Aad Zoutendijk 
(orgel). 

24-27 Zwemvierdaagse met 1.800 deelnemers. 

26 In de Stadsgehoorzaal première van acht films, 
gemaakt in het kader van het speelfilmprojekt in de 
hoogste klassen van acht basisscholen, in samenwer
king met de sektie Kunstzinnige Vorming. 

27 Het produktiepersoneel van Vlaardingen Oost 
Bedrijven BV houdt een werkonderbreking uit protest 
tegen advertenties waarin mensen voor functies worden 
gevraagd, die eerder in het kader van reorganisaties 
waren opgeheven. 

Voor een nieuwe Deltadijk wordt de Spoorsingel ge
dempt, er komt een spoorbaan. De zuidelijke randweg 
komt tussen de Spoor- en de Deltadijk De werkzaam
heden duren tot 1991. 

29 In galerie De Duig Presentatie '85, tentoonstelling 
van schilderijen, aquarellen en tekeningen van cursis
ten van de galerie. 

Juli 

2 Verschenen het rapport Heroriëntatie Gemeente
secretarie. 

3 De omstreden fusie van de lagere Kamerlingh 
Onnesschool en de Van Maerlantschool heeft tot ge-



volg dat de ouders hun kinderen niet naar de Van 
Maerlantschool, maar naar de basisschool De Wete
ring sturen. 

4 Jaarverslag Visserijmuseum 1984. Ondanks een 
drastisch verlaagde begroting steeg het aantal bezoe
kers; ook het aantal aanwinsten groeide. Sluiting ge
durende enkele dagen per week kon door personeels
inkrimping worden voorkomen. 

De thee-, koffie- en tabakswinkel De Zeeman uitge
breid met een tearoom. 

Oud-gemeentesecretaris N. H. Duinkerken door de 
W D gekozen in de commissie voor kandidaatstelling 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1986. 

De tentoonsteUing bij Kunst + van aquarellen van 
Manon Lith en neoninstallaties van Jeff Johnson wegens 
grote belangstelling verlengd. 

De bewonerscommissie van Drieën-Huysen legt haar 
werk neer wegens onenigheid tussen haar voorzitter en 
de directeur. 

Het Open Jongeren Centrum OJC na een reeks con
flicten gesloten. Een onderzoekcommissie stelt voor 
het OJC om te zetten in een Cultureel Jongeren Cen
trum, in samenwerking met de Vlaardingse Kunst 
Stichting. 

9 Optreden van het trio Joost Belinfante, Friedrich 
Hlawatsch en de vlaardinger Fred Piek in café D'Oude 
Stoep. 

12 Het Cuypersgenootschap vraagt de gemeente om 
de toren van de Sint Joannes de Dooperkerk niet te 
slopen. De toren is volgens het genootschap architec
tonisch en historisch van grote betekenis. 

17 De Kamer van Koophandel en de werkgroep 
Oeverbelangen Europoort/Botlekgebied zijn voor aan
leg van de Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en 
Maassluis als extra verbinding onder de Nieuwe Water
weg door. In een reaktie op de Projektnota Oever
verbindingen van Rijkswaterstaat zeggen beide die 
verbinding te verkiezen boven een tweede Benelux-

Zeillogger Balder VL 92. 30 juli 1985. 

tunnel. In tegenstelling hiermee zien de gemeenten 
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis liever een ver
breding van de bestaande Beneluxtunnel. Zij wijzen 
op de consequenties voor de Zuidbuurt en Midden-
Delfland. 

18 Jaarverslag Stadsgehoorzaal. Ondanks een dalend 
aantal abonnementen hebben de Stadsgehoorzaal en 
de Harmonie vorig jaar meer bezoekers getrokken dan 
ooit tevoren. De stijging is te danken aan de goed
kopere alternatieve programma's in de Harmonie. 

24 Het Openbaar Lichaam Rijnmond gaat de aan
wezigheid van kankerverwekkende stoffen in Rijn
mond meten om meer inzicht te krijgen in de concen
traties van deze stoffen. Ook wordt nagegaan hoe ver 
de toelaatbare grenzen in woongebieden worden over
schreden. 

25 Jaarverslag Streekmuseum Jan Anderson. Het 
aantal bezoekers gedaald tot 4.514. De collectie voor
werpen vermeerderde met 983; de prentencollectie uit
gebreid met 690 stuks; de bibliotheek kreeg 371 nieuwe 
titels. 

30 In het Nederlands Scheepvaartmuseum in Am
sterdam is na 5 jaar restauratie de zeillogger Balder 
VL 92 officieel in gebruik genomen. Volgens het mu
seum is de logger uniek in Nederland. De restauratie 
kostte 800.000 gulden. 
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Het vernieuwde kruispunt Marathonweg/Westlandseweg. 
14 augustus 1985. 

Augustus 

1 Jeugd protesteert op het spreekuur van de loco-
burgemeester tegen het afbreken van een hut in de 
bosjes achter de Pniëlkerk. Er is gebrek aan speel-
gelegenheid in het Centrum. 

3 Na een tocht van 27 dagen over 887 km rond 
Sardinië, met grote hitte, harde wind en ruwe zee arri
veren Peter van Leeuwen en Walter van Tienen in 
Porto Torres. 

6 De 15-jarige Jeffrey van Loon wint op de Stoke 
Mandeville Games voor gehandicapten in het britse 
Aylesbury 5 gouden medailles zwemmen. 

De Lokale Omroep Vlaardingen heeft geldproblemen. 
Als er geen sponsors gevonden worden zullen bij het 
Haring- en Bierfeest geen uitzendingen worden ver
zorgd. De omroep heeft 7.000 gulden nodig voor uit
rusting. 

7 De gemeente wijst een verzoek van de woning
bouwvereniging Samenwerking '77 af om de bewoners 
van 96 gerenoveerde woningen aan de Van der Palm-

straat en Van Hogendorplaan 500 gulden herinrich
tingskosten toe te kennen. De vereniging is slachtoffer 
van het overhevelen van de stadsvernieuwing van het 
Rijk naar de gemeenten. 

9 Aannemersbedrijf Van der Waal aarzelt de toe
gezegde 20.000 gulden voor de Lokale Omroep Vlaar
dingen over te dragen. Tegengesproken wordt dat dit 
zou zijn omdat de omroep in een nieuwsuitzending niet 
positief over het bedrijf is geweest. 

14 Het vernieuwde kruispunt MarathonwegAVest-
landseweg door de wethouders J. Madem en B. Gou-
driaan opengesteld. 

Vlaardingen nummert de wijken. Aan de invalswegen 
worden stadsplattegronden geplaatst. 

16 Het gemeentebestuur waarschuwt de bevolking 
wegens sterke verontreiniging niet te zwemmen in de 
Nieuwe Waterweg en de Vlaardingse Vaart. 

23 Groepstentoonstelling van 22 vlaardingse beel
dende kunstenaars in het Cultureel Centrum HoUan-

,- dia. Tot 14 september. 
e 
- 24 In galerie Kunst + expositie van keramiek van 

Marian van den Breeden, gouaches en tekeningen van 
Frits Kloppers en sieraden van Coen Mulder. 

Opening van de nieuwe openbare basisschool Jan Ligthart 
aan het Emaus. 26 augustus 1985. 
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26 Met de onthulling van een kunstwerk van Peter 
Dumas (drie potloden in rood, geel en blauw) opent 
staatssecretaris van onderwijs drs G. van Leijenhorst 
de nieuwe openbare basisschool Jan Ligthart aan het 
Emaus. 

28 Reisbureau Arke organiseert bustochten naar het 
Haring- en Bierfeest. 

Fietsende Vlaardingers zijn boos over de gedeeltelijke 
afsluiting van de Schiedamsedijk voor fietsverkeer. 

29 Om leegstand van woningen tegen te gaan wil het 
gemeentebestuur Vlaardingen gaan promoten. De ge
meente ziet niets in het voorstel van de minister van 
volkshuisvesting om bij het rijk huurverlaging voor 
leegstandwijken aan te vragen. 

30 Jongeren slaags bij de jaarlijkse vechtpartijen op 
de grens tussen Vlaardingen en Schiedam. De politie 
verricht 3 arrestaties wegens openlijke geweldpleging. 

Burgemeester Van Lier geeft de Socialistiese Partij 
geen toestemming om in de raad te interpelleren over 
de onenigheid in het bejaardenwooncentrum Drieën-
Huysen. 

In verband met de aanleg van een nieuwe Deltadijk het 

Protest tegen de afsluiting van de Schiedamsedijk voor fiets
verkeer. 28 augustus 1985. 

Binnensingelviaduct gesloopt. Op verzoek van de His
torische Vereniging Vlaardingen worden unieke onder
delen in afwachting van een andere bestemming bij 
Gemeentewerken opgeslagen. 

September 

3 Vlaardingen, Schiedam en Maassluis verzetten 
zich tegen samenwerking in één regio met Rotterdam 
en pleiten voor een regio Nieuwe Waterweg Noord, 
omdat daar al samenwerking op velerlei niveau plaats 
vindt. 

4 Om overlast en problemen rond de woonwagens 
van de zigeunerfamilie Petaio te voorkomen, statio
neert de politie dagelijks de wijkbus bij het Erasmus-
plein. 

Met 19 tegen 15 stemmen besluit de gemeenteraad de 
aanvraag te honoreren van de Stichting ter Bevordering 
van Neutraal Bijzonder Onderwijs om in Vlaardingen 
een Jenaplanbasisschool te beginnen. 

6 Om straatvervuiling tegen te gaan controle op te 
vroeg buiten zetten van vuilniszakken. De bevolking 
wordt er via een publicatie op gewezen wanneer en hoe 
het huisvuil moet worden aangeboden. 

7 Dertiende Haring- en Bierfeest. Een gevarieerd 
programma met 76 verschillende activiteiten trekt 
120.000 bezoekers. 

In verband met de leegstand van dure huurwoningen 
onderzoekt de gemeente het rendementsgevolg van 
een huurverlaging. Volgens wethouder B. Goudriaan 
moet huurverlaging hand in hand gaan met de promo
tiecampagne van Vlaardingen als woongebied. 

10 Met de afsluiting voor doorgaand verkeer van het 
Emaus en de Voorstraat is een begin gemaakt met een 
groot projekt in het kader van het verkeerscirculatie
plan. 

11 Alle winkeliers aan de Voorstraat hebben hun 
winkels te koop aangeboden, als demonstratie van on
genoegen tegen de gemeente die begonnen is met de 
afsluiting van de straat. 
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Binnensingelviaduct. 30 augustus 1985. 

13 In de Grote Kerk dienst van gebed en bezinnig in 
het kader van de Internationale Week voor Vrede in 
Nicaragua. 

14-15 Ruiten ingegooid bij wethouder B. Goudriaan. 

16 Burgemeester Van Lier en het Chemisch Labora
torium Saybolt-Van Duyn BV ondertekenen het eerste 
koopcontract van industriegrond aan de Waterweg. 

18 De gemeentelijke stuurgroep vandalisme rappor
teert dat in 1984 voor 400.000 gulden schade toege
bracht is aan bushuisjes, straatmeubilair en groenvoor
zieningen. 

Verkiezingsprogramma voor 1986-1990 van de Partij 
van de Arbeid: stadsvernieuwing geniet prioriteit; geen 
woningbouw in de Broekpolder; de Reinigingsdienst 
wordt niet geprivatiseerd. 

19 De Lokale Omroep Vlaardingen breidt zijn uit
zendingen uit met 'Goeiemorgen Vlaardingen' en het 
jongerenprogramma 'Schoollokaal'. 

20 De vlaardingse kunstenaar Aad Hofman één van 
de veertien Nederlanders die exposeren in galerie 
Nieuw Mokum in New York. 

Werkloosheidscijfers eind augustus: 2.183 mannen en 
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1.437 vrouwen. 

20 Tentoonstelling van textielcreaties van Annette 
Braat in de tabakswinkel-tearoom De Zeeman. 

21 Vijf- a zeshonderd jongeren feliciteren Bas van 
Toor, de guitige helft van het duo Bassie en Adriaan, 
die 50 jaar is geworden. 

22 In Amersfoort zwemt Irene van der Laan een 
nieuw wereldrecord 24 uur: 82 km en 100 meter. 

23 De gemeente heeft in 1984 4 miljoen gulden over
gehouden. Dit bedrag is toegevoegd aan de saldi-
reserve, het gemeentelijk spaarpotje waarin aan het 
eind van het jaar bijna 11 miljoen gulden zal zitten. 

24 Ruim 18.000 handtekeningen voor het volkspeti-
tionnement tegen de plaatsing van kruisvluchtwapens 
in Nederland. 

Door de Stichting Haring- en Bierfeest de Promotie-
prijs Vlaardingen toegekend aan de Stichting Nationale 
Gedenkdagen. 

25 Door de stuurgroep Flankerend Ouderenbeleid 
vier voorzieningen opgezet die het mogelijk maken 
langer zelfstandig te bUjven: warme maaltijden; dag-
verzorging; tijdelijke verzorging en nachtverzorging. 

Dertiende Haring- en Bierfeest. 7 september 1985. 

Gezocht wordt naar een alarmeringssysteem dat gevoe
lens van onveiligheid kan verminderen. 

26 Een ronde tafelconferentie moet ideeën opleveren 
voor de toekomst van het Open Jongeren Centrum. 
Deelnemers: Popoverleg Vlaardingen; Vlaardingse 
Kunststichting; Lokale Omroep Vlaardingen. 

Het FNV ernstig verontrust over de manier waarop de 
gemeente met haar werknemers omgaat: tegen advies 
van de commissie Wet Werkloosheidsvoorziening in is 
een uitkering aan een voormalige werkneemster ge
weigerd. 

28 Serviceclub Tafelronde 56 geeft ter gelegenheid 
van zijn zesde lustrum voorlichtingsmateriaal aan de 
Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzien
den voor het projekt Oogappel, in het kader waarvan 
visueel gehandicapten scholen bezoeken om de jeugd 
bekend te maken met hun dagelijkse problematiek. 

Inwijding Maranathakerk door de Volle Evangelie 
Bethelkerk. Dr Goodwin Smit (Bermuda Eilanden) 
spreekt het openingswoord. 

Oktober 

2 De in 1973 opgerichte Vereniging Vrienden van 
het Lickebaertbos opgeheven wegens bereiken van het 
doel: de aanleg van een oeverbos tussen Vlaardingen 
en Maassluis. 

3 In Vlaardingen meer kankerverwekkende stoffen 
in de lucht dan toelaatbaar is, aldus het rapport van de 
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. Naar de her
komst wordt gezocht. 

De gemeentebibliotheek gaat voor 3.000 gulden turkse 
en arabische boeken en geluidscassettes aanschaffen, 
die worden neergezet bij organisaties van buitenlan
ders, waarvan maar weinigen in de bibliotheek komen. 

5 Concert in de St-Laurenskerk te Rotterdam van 
stadsbeiaardier Addie de Jong die 30 jaar toonkunste
naar is. Medewerking verlenen zangverenigingen uit 
Maasland en Woudenberg, een strijkorkest, de canto
rijen van de Goede Herderkerk en de organisten Aad 
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Protest tegen de afsluiting van de Voorstraat. 11 september 
1985. 

van der Hoeven en Sander van Marion. 

8 De wijkgroep VOP klaagt over de overlast van 
café De Arepol, de gevolgen van het verkeerscircu
latieplan en teveel hondepoep op straat. 

Drie kinderen uit de peuterspeelzaal Oost opgenomen 
in het Holyziekenhuis na snoepen van muizengif dat 
door gemeentepersoneel was neergelegd. Ouders vra
gen zich af hoe dat mogelijk was. 

9 Gemeentewerken maakt bekend dat het onkruid 
weer chemisch bestreden moet worden, het is anders 
niet in de hand te houden. 

10 Concept-verkiezingsprogramma W D : gemeente
bestuur op brede politieke basis met vier wethouders; 
veel aandacht voor woningbouw en de woonlastenpro-
blematiek; bij opheffing van het Openbaar Lichaam 
Rijnmond kiest de VVD voor samenwerking met Schie
dam en Maassluis. 

Informatieavond in het Vrouwenhuis onder het motto 
Vrouw en Arbeid. Het Gewestelijk Arbeidsbureau 
geeft voorlichting aan vrouwen die weer willen werken 
en over cursussen die gevolgd kunnen worden. 

11 Alle openbare basisscholen vragen het godsdienst

onderwijs te handhaven. Zij vrezen dat stopzetting van 
de godsdienstlessen aanleiding kan zijn om kinderen 
naar een bijzondere school te sturen. 

In de Harmonie toneelvoorstelling Eurydice van Jean 
Anouilh. 

14 Albert Kalden, ex-voorzitter van het CDA in 
Vlaardingen, op de kandidatenlijst van de PvdA voor 
de gemeenteraad. 

15 De VLOS (Vlaardingen voor Ontwikkelingssa
menwerking) in actie voor de Filippijnen. Centraal 
staat de stad Bacolod op het eiland Negros. Inmiddels is 
al een vriendschapsband tot stand gekomen. 

17 Het projekt 'Word je eigen werkgever', een initia
tief van het Verbond van Nederlandse Ondernemers 
(VNO) en de Kamer van Koophandel, is een succes 
geworden. Van 130 potentiële gegadigden zijn 26 een 
eigen bedrijf begonnen. 

18 In de Galerie/artotheek tentoonstelling Disco
tekeningen en schilderijen van de vlaardingse kunste
nares Maryoke. 

19 Met subsidie van de ministeries van Sociale Zaken 
en Onderwijs een cursus 'Gezondheidszorg, voedings
leer en tuinbouw voor buitenlandse vrouwen' gestart. 
Na voltooide opleiding kunnen de cursisten ingezet 
worden als patiëntenbegeleidsters in ziekenhuizen, 
huisartsenpraktijken, consultatiebureaus en bij kruis
verenigingen. 

Het werkloosheidscijfer voor Nieuwe Waterweg Noord 
over september geeft aanleiding tot de volgende con
clusie: jonge, langdurig werklozen vinden gemakke
lijker een baan nu het wat beter gaat met de economie; 
het aandeel van de vrouwen in de werkloosheid stijgt; 
de werkloosheid onder jongeren tot 23 jaar daalt. 

21 Met de nota Ouderenbeleid reageert het CDA 
Vlaardingen op de problemen van de vergrijzende be
volking. 

23 Het gemeentelijk kunstbezit uitgebreid met: de 
droge naald/monotype 'Ostria' van Jan van Dorp; de 
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krijttekening 'Impressie in krijt van de kleiput' van Jan 
van Reeven; een acryl/potloodtekening op houtpaneel 
'Grote Stappen' van Carla Einwachter. 

24 Ineenbriefaande gemeenten Vlaardingen, Schie
dam en Maassluis gaat E. H. E. Wolfs, directeur van de 
GGD Nieuwe Waterweg Noord, in tegen het milieu
beleid van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Hij 
plaatst vraagtekens bij rapporten over de vuillokaties in 
het waterweggebied, de haast bij de bodemsanering en 
de kwestie of bodemverontreiniging schadelijk is voor 
de mens. 

De Koningin Wilhelminahaven heeft in 1984 370.000 
gulden meer aan havengeld opgebracht dan aanvan
kelijk is begroot. Ook over 1985 wordt een overschot 
verwacht. 

26 Geopend in galerie Kunst + een tentoonstel
ling met zeefdrukken uit de map Orpheus van Alfred 
Klinkan, en schilderijen en werk op papier van Piet 
Warffemius. 

30 De Nationale Ombudsman keurt het gedrag van 
twee vlaardingse politieambtenaren af. Bij een poging 
tot aanhouding van een 13-jarige jongen loste een 
hoofdagent twee waarschuwingsschoten, terwijl de an
dere agent gebruik maakte van de wapenstok. De 
Ombudsman waarschuwt de korpsleiding met klem 
tegen normvervaging. 

November 

1 De nota Minimabeleid zegt dat 5.223 Vlaardingers 
inclusief 1.921 kinderen in 1984 voor een eenmalige 
uitkering in aanmerking kwamen. In tegenstelling tot 
de buurgemeenten voelt de gemeente niets voor het 
instellen van een fonds sociale noden, omdat het in
komensbeleid een zaak van de centrale overheid is. 

4 Tafeltennisvereniging Radio Molenaar wordt na 
de lopende competitie opgeheven. Oorzaak is niet 
alleen het faillissement van de sponsor, maar ook ge
brek aan kader. 

6 Uit veiligheidsoverwegingen worden de twee so
ciale rechercheurs van de Gemeentelijke Sociale Dienst 

uitgerust met portofoons. Het accent van hun werk ligt 
op het opsporen van fraude door zwart werken. 

7-8 Ruilbeurs van winterkleding in wijkcentrum De 
Heipaal. 

9 Levi Weemoedt overhandigt zijn nieuwe verhalen
bundel Daar komt de bruid. . . aan burgemeester 
Van Lier. 

13 300 kubieke meter slibgistingsgas ontsnapt bij de 
rioolzuiveringsinstallatie De Groote Lucht. 

Volgens de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie 
is het aantal jeugdleden van sportverenigingen sinds 
1974 met ruim 2.000 teruggelopen. 

13-15 De gemeenteraad behandelt de begroting 1986. 
Totaal uitgaven en inkomsten 266.400.000 gulden. 
CDA-er J. Schriel levert felle kritiek op de W D . Hij 
verwijt de partij vooral het niet bijstellen van het ver
keerscirculatieplan . 

19 De protestantse Stichting tot Huisvesting en Ver-

Handtekeningen voor het volkspetitionnement tegen kruis-
vluchtwapens. 24 september 1985. 
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zorging van Bejaarden is niet van plan in te gaan op het 
'klemmend beroep' van de gemeenteraad om af te zien 
van de bouw van een eigen verzorgingstehuis aan de 
Oosthavenkade. 

20 CDA-fractievoorzitter Jo Schriel verlaat de poli
tiek. Hij heeft problemen met de landelijke koers van 
zijn partij. 

21 In de Stadsgehoorzaal optreden van Urbanus van 
Anus. 

27 De Stichting Vlaardings Landjuweel maakt haar 
plannen bekend voor de culturele happening in 1987 

Vernieuwde kademuren Koningin Wdhelminahaven. 13 de
cember 1985. 
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van muzikanten, dichters, toneelspelers enzovoort, die 
een opvolging moet zijn van het landjuweel uit 1616. 

Financiële problemen bij de jongerensociëteit DAT 
aan de Havenstraat. De sociëteit roept de hulp van de 
gemeente in om de 15.000 gulden die door het oude 
bestuur aan het nieuwe zijn toegezegd in handen te 
krijgen. 

28 De jaarafrekening van het GEWB is bij 2.100 
mensen in het centrum hard aangekomen. Gemiddeld 
moet 80 gulden worden bijbetaald, maar uitschieters 
van 700 a 800 gulden komen ook voor. De strenge vorst 
is verantwoordelijk voor 56 gulden extra. 

Bij de heroriëntatie van de gemeentesecretarie blijkt 
dat binnen het gemeentehjk apparaat 143 werk- en 
stuurgroepen bestaan. 

30 Onder het motto 'Niet blijven steken in oude spo
ren maar perspectief bieden aan stad en bevolking' 
presenteert het CDA zijn verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Zwaartepunten: lasten
vermindering voor de minst draagkrachtigen en eco
nomische versterking van Vlaardingen. 

December 

2 13 platanen van het Veerplein, het Westnieuwland 
en de Nieuwelaan verhuizen naar het marktterrein aan 
de Broekweg. Zij vervangen daar zieke popuHeren. 
Kosten 15.000 gulden. 

3 De kosten van vernielingen tijdens de bouw van 
51 woningwet- en 9 koopwoningen van Samenwerking 
'77 achter de Nieuwelaan lopen in de tienduizenden 
guldens. 

De Keuringsdienst heeft bij controles in 1984 weer flink 
wat kwalitatief slechte stukken vlees ontdekt. Bij 
204 steekproeven in winkels turfden controleurs 25 keer 
een slechte kwaliteit en 12 maal een zeer slechte kwali
teit. Slechts in 91 gevallen kon het predikaat zeer goed 
worden toegekend. 

De werkgroep Vlaardingen Tegen Apartheid vraagt de 
gemeente om verwijdering van De Zuidafrika Koerier, 



'De uitkeringskip'. 24 december 1985. 

het propagandablad van de zuidafrikaanse ambassade, 
van de leestafel in het stadhuis, en vervanging door 
Amandla en het Zuid Afrika Nieuws, uitgave van de 
anti-apartheidsbeweging. 

6 Het Openbaar Lichaam Rijnmond laat na tien jaar 
de woonbestemming voor de Broekpolder vallen. De 
gemeente zoekt nu naar geld voor bebossing. 

8 In het Holy-kerkcentrum aan de Reigerlaan Maat
schappelijk Avondgebed van de werkgroep Kerk en 
Samenleving over het thema Brood en Spelen. Voor
ganger ds Haaima. 

9 Nu de minister van VROM besloten heeft dat 
grondophogingskosten niet onder de servicekosten 
vallen, zullen de gemeente en de woningbouwvereni
ging Patrimonium's Woningen een AROB-procedure 
uitlokken om vast te stellen hoe de verrekening plaats 
moet vinden. 

12 Installatie van parkeerautomaten in de binnen
stad. 

De politie zal tijdens de feestdagen snel en streng op
treden tegen baldadige jeugd. Jongeren die vuurwerk 

afsteken buiten de toegestane tijd, vernielingen aan
richten en brand stichten krijgen onmiddeUijk geld
boetes of alternatieve straffen opgelegd. 

De fracties van SGP, RPF en GPV gaan opnieuw onder 
leiding van Rien Lensvelt de gemeenteraadsverkie
zingen in. In hun programma komen de kleine chris
telijke partijen terug op besluiten die door de gemeen
teraad zijn genomen, zij willen die alsnog terugdraaien. 

13 Het Visserijmuseum verrijkt met de videoproduk-
tie Tussen 49 en 58 graden noorderbreedte, een docu
mentaire van Ton Borghouts en Bert Roozemond over 
de visserij met de boomkor. 

De vernieuwde kade van de Koningin Wilhelmina-
haven in gebruik genomen door wethouder mevrouw 
M. L. Hoogendijk-Van Holst Pellekaan. Het Stads
archief illustreert de gebeurtenis met een tentoonstel
ling over de geschiedenis van de haven. 

Eind november bedroeg het tegoed van de inleggers 
bij de Bondsspaarbank 251 miljoen gulden, tegen 
232,8 miljoen een jaar eerder. 

In de Galerie/artotheek expositie van schilderijen en 
tekeningen van Carla Einwachter. 

Op de Markt de jaarlijkse kerstboomverlichting ont
stoken, begeleid door een uitvoering van de bazuin-
groep van CJV Liefde en Vrede, het koor Progeza en 
het Dubbelmannenkwartet. Stadsbeiaardier Addie de 
Jong bespeelt het carillon. 

16 Opgericht de kiesvereniging Nederlanders, Mede
landers Samen Vooruit NMSV. Voorzitter Ed Spa. De 
kiesvereniging wil alle minderheidsgroepen een eigen 
spreekbuis geven in de gemeenteraad. 

Opgericht de CD J A-af deling Vlaardingen, de jonge-
renclub van het CDA. 

17 De V W meldt over 1984 een groot tekort aan 
hotelaccommodatie. Veel toeristen moeten doorge
stuurd worden naar Rotterdam of andere plaatsen in de 
regio. 
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19 Vlaardingen mag in 1986 246 woningen bouwen. 
Hiervan worden 171 gerealiseerd in de woningwetsec
tor, 30 zijn premie-A, 15 premie-B koopwoningen en 
30 vrije sector. De meeste woningen zijn nodig om de 
bouwplannen in de Oostwijk en Holy af te ronden. 
Voor nieuwe plannen is, behalve voor het projekt Cen
traal Wonen aan de Willem Beukelszoonstraat, nau
welijks ruimte. 

21 Eerste Vlaardingse Theaterfestijn in Stadsgehoor
zaal, Harmonie en Filmhuis, met optreden van 
162 "amateurs en beroepsartiesten. 

In galerie De Duig geopend de tentoonstelling 'Gusto' 
door J. W. Rosa, voormalig lid van de Gusto-onder-
nemingsraad: gouaches, pastels en foto's van Aad Hof
man, Dik Kats, Hans Kemner, Hans van der Plas, Cor 
Maarleveld en Joop van Dorp. 

23 In 1986 krijgt de politie een officiële klachtenrege
ling. De meeste klachten zullen door de politie zelf 

worden onderzocht. Alleen bij ernstige, strafwaardige 
klachten wordt de rijksrecherche ingeschakeld. 

24 Symbolisch protest tegen de gang van zaken bij de 
eenmalige uitkering op de Markt. Uitkeringsgerechtig
den, verenigd in de kipclub, verdelen samen één ge
braden kip. 

27 De provincie zegt dat de gemeenteraad verplicht is 
om de aanvraag van de Stichting ter Bevordering van 
Neutraal Bijzonder Onderwijs goed te keuren. De be
zwaren van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs 
VOO tegen de stichting van een bijzondere Jenaplan-
school zijn niet gegrond. 

Het CDA-raadslid M. Vermeer stelt vragen aan het 
gemeentebestuur over de verhoging van de erfpacht 
met 5 procent voor koopwoningen in Holy-Noord, 
zonder dat de bewoners zijn ingelicht. De verhoging 
geldt voor 700 woningen, die 10 jaar geleden werden 
gebouwd. 
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