
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1990 

Door Marianne van Papeveld-Hörst 

januari 

1 Het aantal inwoners van Vlaardingen is thans 
73.850. Dit is 433 minder dan in 1989. 

2 Het dioxinegehalte van koeiemelk van negen 
bedrijven in het Lickebaertgebied blijft onder de 
wettelijke norm van 6 picogram per gram melkvet. 

Het aantal klachten vanuit Vlaardingen, Schiedam en 
Maassluis bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijn
mond is de afgelopen tien jaar met meer dan de helft 
teruggelopen. In 1988 klaagden veertien op de honderd 
mensen over stank. 

4 Ronald Jacobs, lid van de Nederiandse Jeugd-
bond van Natuurstudie, ontdekt een voor Nederland 
nieuw soort nachtvlinder Lithopania Leautiere 
Hesperica. Deze vlinder komt slechts sporadisch voor 
in Zuid-Engeland en het Middellandse Zeegebied. 

5 Om te voorkomen dat groepen trekvogels onher
stelbare schade aanrichten aan de gewassen zijn door 
de jaagmeester Roel Blom enkele knalkanonnen in de 
Broekpolder geïnstalleerd. 

7 Het echtpaar J. Wijker-H. Struijs 65 jaar 
getrouwd. 

8 Een aantal bewoners van de Broekweg blijft zich 
verzetten tegen de bouw van een Ibis-hotel aan de 
Westlandseweg. Volgens de bewoners is de bouw 
strijdig met het bestemmingsplan. 

10 De gemeenteraad spreekt zich unaniem uit tegen 
de aanleg van een afvalberg in de Lickebaert. Het 
wachten is nu op de Provincie, deze kan de gemeente 
alsnog dwingen tot de aanleg. 

De bewoners van de Westwijk hebben schoon genoeg 
van de geluidshinder van rijksweg 20. In een petitie 
vragen zij de gemeenteraad om desnoods door de 

gemeente zelf een geluidsscherm of -wal aan te 
laten leggen. 

13 De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging organiseert een excursie naar pleisterende 
kleine rietganzen in de Broekpolder/Aalkeet-Buiten
polder. Het afgelopen weekend werd het aantal 
rietganzen geschat op 250. 

In het jeugdhonk Het Labyrint aan de Zomerstraat 
viert Cok Paardekam zijn 10-jarig jubileum als 
jeugdwerker. Het jubileum valt samen met het 10-jarig 
bestaan van Het Labyrint. 

13-14 Joanne en Eerde van Leeuwen behalen in 
Groningen voor de derde achtereenvolgende keer het 
Nederiands Kampioenschap ijs-dansen. 

16 Het winkelcentrum in de binnenstad is in trek bij 
mensen van buiten de stad, vooral bij Schiedammers 
en Rotterdammers. Het bezoek van Vlaardingers aan 
de winkels in het centrum neemt iets af. Dat blijkt uit 
een passantenonderzoek, uitgevoerd door het bureau 
voor marktonderzoek Strabo. 

17 In de Stadsgehoorzaal optreden van de ballerina 
Alexandra Radius in het ballet 'Ballerina's een 
tijdsbeeld'. Zestien leerlingen van de Vlaardingse 
Balletacademie brengen een bloemenhulde aan de 
danseres die aan haar laatste seizoen bezig is. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de 
procedure gestart om Vlaardingen te dwingen mee te 
werken aan de aanleg van een afvalberging in het 
Lickebaertgebied. 

19 Feestelijke heropening van het gemoderniseerde 
metaalbedrijf Zethameta in Waterleidingstraat 2. 
Belangrijkste aanwinst is een 200 ton wegende knip-
schaar die met ruim 700 ton druk, per dag ongeveer 
120 ton oud-ijzer, kan knippen en weer geschikt maken 
voor hergebruik bij de staalfabrieken. 

21 Het echtpaar S. Stolk - J. Brederveld 70 jaar 
getrouwd. 
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22 De Vlaardingse vestiging van V en D laat het 
voortbestaan van het warenhuis afhangen van be
sprekingen met de gemeente. V en D hoopt dat de 
gemeente een helpende hand toe zal steken voor het 
vinden van een huurder voor de sinds februari leeg
staande bovenverdieping. Het warenhuis wil alleen 
openblijven als vóór de eerste helft van 1991 hiervoor 
een huurder gevonden is. 

23 Het Holy-ziekenhuis heeft sinds kort elke vrijdag 
de beschikking over een computertomograaf. Deze 
CT-scanner levert een belangrijke bijdrage aan de 
patiëntenzorg in de regio. 

De christelijke scholengemeenschap voor lager en 
middelbaar beroepsonderwijs Die Vlaerdinghe aan de 
Van Hogendorplaan, viert haar 40-jarig bestaan. 

Het voormalig verzet kan zich in overgrote meerder
heid vinden in het besluit van de stichting Geuzen-
verzet om de president van de Bondsrepubliek Richard 
von Weizsacker de Geuzenpenning toe te kennen. 

24 In een paar weken tijd hebben ruim tweehonderd 
Vlaardingers zich aangemeld als sponsor voor de 
bevrijdingsrevue Kantje Boord. Dat betekent dat nu al 
een derde van de benodigde 130.000 gulden is 
toegezegd. 

25 De Bethelkerk viert haar 50-jarig jubileum met 
een feestmiddag voor kinderen en jubileumkerk
diensten. 

Zware storm zorgt voor veel ongemak en zeer grote 
materiële schade. In het Holy-Ziekenhuis wordt extra 
personeel ingezet om de stroom licht gewonden op te 
vangen. Brandweer en politie noteren meer dan 300 
schademeldingen. Door afgewaaide delen van de 
tribune van VFC moet de Burg. Heusdenslaan tijdelijk 
worden afgezet. 

27 Op iniatief van de Werkgroep van Kampbege-
leiders, onderdeel van het Landelijk Instituut voor 
Natuurbeschermingseducatie knotten jongeren elzen
bosjes in de Vlietlanden. 

28 Inwijding van de nieuwe Heilige Geestkerk aan 
de Van Hogendorplaan door Monseigneur Bar, bis
schop van Rotterdam. 

29 De werkloosheid in de regio Nieuwe Waterweg 
Noord is in eenjaar tijd met ruim 15% gedaald. Per 31 
december stonden 7.726 mensen ingeschreven bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau tegen 9.905 het jaar 
ervoor. In Vlaardingen en Rozenburg nam het aantal 
werklozen zelfs met 20% af. 

febraari 

5 Het bestuur van het Visserijmuseum benoemt de 
Groninger F.R. Loomeijer tot tijdelijk directeur van het 
museum. Loomeijer zal de huidige directeur J. van 
Dorp, die om gezondheidsredenen lange tijd moet 
terugtreden, een jaar vervangen. 

7 De bewoners van de 410 noodwoningen in de 
Babberspolder zijn teleurgesteld. De belofte om de 
wijk zo lang mogelijk leefbaar te houden wordt door de 
gemeente niet nagekomen. Er zijn al huizen dicht
getimmerd die pas in 1993 of 1994 worden gesloopt. 
De bewoners zinnen op aktie. 

8 De gemeenteraad stemt in met het initiatiefvoor
stel van SGP/RPF/GPV, D'66 en Groen Links. Er 
komt een verbod op het gebruik van tropisch hardhout 
in de Vlaardingse bouwverguiming. 

9 Van de 100.000 gulden die de gemeenteraad in 
1989 uitgetrokken heeft voor schuldsanering van de 
minima is 22.500 gulden uitgegeven. De rest bleef in 
de kas. Het CDA bij monde van Aart Kool vindt het 
hele minima-beleid van de gemeente bedroevend. 

Een bommelding bij het Shell-benzinestation aan de 
Van Hogendorplaan brengt de omgeving in rep en roer. 
Nadat door de politie een "bom' is gevonden wordt de 
omgeving afgezet en ontruimd. De Explosieven 
Opruimings Dienst constateert een nepbom. De politie 
was gealanneerd door de anti-apartheidsbeweging 
RaRa. 
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Nieuwe Heilige Geestkerk, 28januan 

12 Ter gelegenheid van de vrijlating van Nelson 
Mandela hijst burgemeester A.A.J.M. van Lier de 
ANC-vlag voor het stadhuis. Op alle gemeentelijke 
gebouwen wappert de Nederlandse driekleur. 

13 Burgemeester A.A.J.M. van Lier opent de 
nieuwe vestiging van de Kamer van Koophandel voor 
de Beneden Maas en het Instituut voor Midden- en 
Kleinbedrijf, gevestigd in het oude stadhuis. 

Met ingang van de volgende week verschijnt Groot 
Vlaardingen drie maal per week. De vrijdageditie van 
de krant staat in het teken van Uit in Vlaardingen. 

15 Door vijf kruispunten in de Rozenlaan te ver
hogen tot trottoirhoogte hoopt de gemeente de snelheid 

van het autoverkeer af te remmen. Sinds de aanleg van 
de bussluis klagen bewoners over te hoge snelheden in 
hun straat. 

Het Gerechtshof in Den Haag beslist dat de minister 
van Verkeer en Waterstaat de verkorte procedure voor 
de aanleg van de Blankenburgtunnel moet staken. Het 
Hof stelt hiermee de gemeenten Vlaardingen, 
Schiedam en het recreatieschap Midden-Delfland in 
het gelijk. 

In het Visserijmuseum tentoonstelling van schilderijen 
van de 76-jarige Vlaardingse kunstenaar Jacob Struis. 

18 Oud-gemeentesecretaris N.H. Duinkerken op 
67-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Nieuwegein 
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Gemeenlesecretans N.H. Duinkerken, 18 februari. 

overleden. Hij bekleedde de functie van 1970 tot 
1983. 

20 De gemeente wil het aantal opvangplaatsen voor 
asielzoekers verdubbelen. Volgens een eerder plan zou 
er in september van dit jaar plaats zijn voor 75 vluch
telingen. Tot december volgend jaar wil men ruimte 
hebben voor 150 asielzoekers. 

Trouwen op zaterdag moet aanzienlijk goedkoper 
worden. De animo van aanstaande echtelieden bleef 
de afgelopen twee jaar beneden verwachtingen. De 
gemeente vermoedt dat de prijs van 760 gulden 
trouwlustigen afschrikt. Sinds maart 1988 zijn door de 
onbezoldigde ambtenaren van de burgerlijke stand 11 
paren in de echt verbonden. 

21 Gedeputeerde Staten hebben definitief besloten 
Vlaardingen te verplichten het bestemmingsplan 
Vlaardingen-West aan te passen ten behoeve van de 
afvalberging in het Lickebaertgebied. Blijft de 
gemeente weigeren dan zal de Provincie na 1 juni zelf 
het plan aanpassen op kosten van de gemeente. 

22 Voorlopig akkoord tussen de stichting Fokus en 
de gemeente over de bouw van 15 Fokus-woningen 
voor zwaar lichamelijk gehandicapten in de Babbers-
polder. Als het plan doorgaat krijgt Vlaardingen het 
33e Fokus-project 

L. J.Ph. Maas, rector van de openbare scholengemeen
schap Prof Casimir neemt na 32 jaar afscheid van 
de school. 

LJ.Ph. Maas, 22 februari. 
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Tijdens de afgelopen storm zijn ca. 200 bomen 
ontworteld. Het kost de gemeente ongeveer 150.000 
gulden om de bomen te verwijderen. Nog eens 50.000 
gulden zijn nodig om het bomenbestand te vervangen. 

23 De afdeling Bijzondere Wetten van de politie 
heeft in samenwerking met medewerkers van Tele
communicatie en Post een onderzoek ingesteld naar 
illegale zenders. Daarbij wordt een illegale zender aan 
de Sperwerlaan in beslag genomen. Aan de Burge
meester Pruissingel wordt de zender 'Zeppelin' uit de 
lucht gehaald. 

24 Carnavalsavond van De Leutioggers in Triangel, 
de residentie van Prins Jan I. Het Witte en Zwarte 
Schaap toegekend aan de voorzitters van de fuserende 

voetbalclubs DSS en Vlaardingen, John de Lange en 
Sjaak Maat. De clubs gaan samen verder onder de 
naam DeltasporL 

In Vlaardingen leven meer dan 4.800 gezinnen onder 
het bestaansminimum. Met name vrouwen en 
migranten kunnen niet meer rondkomen van hun 
uitkering. De werkgroep "De Arme Kant van 
Vlaardingen" wijst op mogelijkheden om hulp te 
bieden. 

26 De sanering van het Hoflaan-terrein gaat, als het 
rijk de aanbevelingen van de Provincie volgt, 22,5 
miljoen gulden kosten. De Provincie vindt alleen 
volledige sanering verantwoord. Volgens de interimwet 
bodemsanering moet de gemeente 10% zelf betalen. 

17 fihnian 
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27 Gestart de renovatie van dertig vooroorlogse 
woningen aan de Heemraadstraat. De renovatie wordt 
uitgevoerd door aarmemingsbedrijf Van der Lugt. De 
kosten bedragen ruim 3 miljoen gulden. 

De combinatie van noord-wester storm en springtij 
zorgt voor flinke wateroverlast. De hoge waterstand 
zorgt voor dijkbewaking en inrichting van een crisis
centrum. Het is de hoogste waterstand sinds de 
watersnoodramp in 1953. 

maart 

2 De Eindhovense kunstenaar John Körmeling 
krijgt kritiek op zijn neonletterconstructie "De 
Negende van OMA" van bewoners van de ouderenflat 
aan de Waalstraat. De flatbewoners protesteren tegen 
de 'denigrerende en stigmatiserende' karakter van het 
kunstwerk. De kunstenaar steekt niet onder stoelen of 
banken dat hij een groot bewonderaar is van het Office 
for Metropolitan Architecture OMA. 

3 Overleden op 74-jarige leeftijd Yeb Jacob 
Tiemersma, emeritus-predikant van de Gerefor
meerde Kerk van Vlaardingen. 

6 In De Zeeman tentoonstelling van bloempor-
tretten van de fotografe Joan Posthuma. 

7 In de Stadsgehoorzaal première van de kinder
film 'Oh mijn papa'. De film is gemaakt in het kader 
van een speelfilmproject voor basisscholen. In de 
hoofdrol de dertienjarige Vlaardinger Alain Laurens. 
De opnamen zijn gemaakt door educatief medewerker 
van de stadsgehoorzaal Rob de Vries. De fihn wordt 
vertoond voor 40 schoolklassen. 

In het Rutgershuis van de Nederlandse Vereniging 
voor Seksuele Hervorming aan de dr. A. Kuyperstraat 
4 het laatste anti-conceptie spreekuur. Daama wordt 
het gebouw gesloten. 

In werking gesteld 'de grote lus' door Vlaardinger-
Ambacht. Boze wijkbewoners nemen het recht in eigen 

Actie in Vlaardingen-Ambacht, 7 maart 

hand en slopen de drempels in de bussluis aan de 
Anthony Knottenbeltsingel. 

10 De speel-o-theek Mickey Mouse viert haar 10-
jarig bestaan. 

12 mrt - 5 mei In de Burgerzaal tentoonstelling onder 
het motto 'Nee en nog eens nee! Vlaardingen in de 
Tweede Wereldoorlog' met voorwerpen uit het 
Streekmuseum Jan Anderson. 

13 De Geuzenperming 1990 door S. Minco, voor
zitter van de Stichting Geuzenverzet, in de Grote Kerk 
uitgereikt aan Richard von Weizsacker, president van 
de Bondsrepubliek Duitsland. Koningin Beatrix en 
prins Claus zijn bij de uitreiking aanwezig. Krans-
legging door leerlingen van Scholengemeenschap De 
Vaart bij het Geuzenmonument op de Markt. 

14 In het Streekmuseum Jan Anderson geopend een 
tentoonstelling over Vlaardingen in de bezettingstijd 
georganiseerd door de stichting Geuzenverzet 1940 
- 1945. 
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Op weg naar de uitreiking van de Geuzenpenning 1990 door S. Minco (rechts), 13 maart. 

15 De winkeliersvereniging Vlaardinger-Ambacht/ 
Onder de Molen zet een hoogst ongebruikelijke stap in 
de campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen. De 
middenstanders adviseren alle inwoners van Vlaar-
dinger-Ambacht in een grote advertentie in een huis-
aan-huisblad op de SGP/GPV/RPF te stemmen. 

Overleden op 56-jarige leeftijd M.A. van Beveren, 
president-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente 
Vlaardingen. 

20 Textielhandel Chr. van Vliet aan de Voorstraat 
gaat na 55 jaar over in andere handen. De eigenaresse 

zet wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd een punt achter haar activiteiten in de 
winkel. 

21 Bij het automobielbedrijf P. van der Kooij 
expositie van een twintigtal schilderijen van de 
Vlaardingse kunstenaar Jan van Reeven. 

Gemeenteraadsverkiezingen. Opkomst 57,5%. PvdA 
7.548 stemmen, 8 zetels; CDA 7.210 stemmen, 8 
zetels; W D 3.745 stemmen, 4 zetels; SP 5.412 
stemmen, 5 zetels; SGP/RPF/GPV 3.616 stemmen, 
4 zetels; D'66 4.599 stemmen, 5 zetels; Groen Links 
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1.671 stemmen, 1 zetel. 

21-22 10de NVC-judotoemooi in sporthal West-
wijk met 1.300 deelnemende judoka's. 

23 Overleden op 84-jarige leeftijd oud-verlos-
kundige Maria Ommering. 

24 Onthulling van de replica van de oude stichtings-
steen van de molen Aeolus door wethouder A. 
Maarleveld en molenaar P. Boekestein ter gelegenheid 
van de 200ste veqaardag van de molen. Gedurende het 
hele jaar wordt het tweede eeuwfeest uitgebreid 
gevierd. 

26 Het college van B & W is niet gelukkig met de 
veiligheidsbrochure 'Wat de buren moeten weten' van 
de stichting Europoort Botlek Belangen. De zogeheten 
EBB-brochure is misleidend en bagatelliseert de 
risico's die de industriële activiteiten aan de 'overkant' 
met zich mee brengen. De gemeente heeft dan ook niet 
meegewerkt aan de verspreiding van de brochure in 
Vlaardingen. 

De vogelvereniging Icarus kiest voor het eerst in haar 
geschiedenis een vrouwelijke voorzitter, M. Klee-
Jetten. Zij is zelf een kweker van grasparkieten. 

Onthulling replica stichtingssteen Aeolus, 24 maart. 
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28 De uitgifte van bedrijfsterreinen in Vlaardingen 
heeft in 1989 een explosieve groei doorgemaakt. De 
14,1 hectare bebouwbare bedrijfsgrond betekent een 
ruime verdubbeling van 1988 toen 6,9 hectare werd 
uitgegeven. Vlaardingen neemt na Rotterdam en 
Dordrecht de derde plaats in. 

29 Vlaardingen is een van de drie steden die door 
een vijftigtal medewerkers van het Huisartseninstituut 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt 
uitgekozen voor een grootschalig luchtwegonderzoek 
bij kinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van de Wetenschapswinkel van de VU. 

Officiële opening van het nieuwe VW-kantoor onder 
de 'trouvilrap' van het stadhuis door burgemeester 
A.A.J.M. van Lier. 

30 De Friese vereniging "Lijts Begijn" sluit het 
winterseizoen 89/90 af met de opvoering van het 
blijspel 'Gouden Dagen', vertolkt door de Hoomse 
groep Hoam. 

Het Vlaardings Aimchen van den Boskoor is te beluis
teren op de radio. In het AVRO-programma Hobby 
Vitaminen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
inmiddels 45-jarige zangkoor. 

A.C. Houdijk, mede-directeur van de gelijknamige 
machinefabriek bij zijn uittreding benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. 

31 Het pontje van Vlaardingen naar Maasland in de 
Broekpolder is weer in de vaart Wandelaars betalen 
twee, fietsers drie kwartjes voor een overtocht 

april 

1 In het Visserijmuseum verzorgt Armelies de Man 
het maandelijks concert in de muziekkamer. 

Het accountantskantoor Klaasse en Klaasse viert het 
10-jarig bestaan met een wedstrijd voor beginnende 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf De 10 
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beste ondememersplannen komen in aanmerking voor 
een jaar gratis begeleiding. 

Karin Berg wordt in Maastricht Nederlands 
Kampioen Taekwon-do in de gewichtsklasse tot 51 
kg. 

apr-mei In de gemeentebibliotheek twee tentoon
stellingen ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog 
onder het motto 'Herdenken 1940 - 1945' met illus
traties en authentiek achtergrondmateriaal uit het 
Stadsarchief en 'Kind in de oorlog'. 

De Vrije Academie viert haar 25-jarig bestaan met tal 
van activiteiten, o.a. een tentoonstelling over grafische 
kunst in samenwerking met de Culturele Raad Zuid-
Holland en lezingen naar aanleiding van het overlijden 
van Vincent van Gogh precies honderd jaar geleden. 

3-4 Het familiecircus Renz geeft vier voorstellingen 
op het Erasmusplein. Het is de eerste keer dat het 
Beriijnse circus in Nederland optreedt. 

4 Nationale Boomplantdag. De commissaris van 
de Koningin in Zuid-Holland Patijn plant samen met 
een aantal tweede-groep-leerlingen bomen in de 
Broekpolder. 

In de Harmonie een lezing onder het motto 'Lees een 
boek en ontmoet de schrijver' door Gijs Wanders 
joumaallezer bij de NOS. Het evenement sluit aan bij 
een projekt dat het Onderwijs Voorrangsgebied op ver
schillende middelbare scholen verzorgt 

5 Groentehandel Stam BV aan de Van Hogendorp-
laan na 50 jaar overgenomen door A. Stouten BV. 

Het oorspronkelijke verkeerscirculatieplan van 1982 
biedt de beste oplossingen voor de verkeersproblemen 
in Vlaardinger-Ambacht Tot die conclusie komen ver-
keersambtenaren in een rapport waarin tien manieren 
om doorgaand verkeer uit de woonwijk te weren op een 
rijtje worden gezet Het alternatieve plan van de SGP/ 
RPF/GPV komt als duurste en slechtste uit de bus. 

6 Het Anti Dierengebruik Komitee is woedend op 

Vroom & Dreesmann. Zij vinden het onverteerbaar 
dat het filiaal kuikens in een bak in de winkel heeft 
opgesteld. Het comité vindt dit een goedkope manier 
om de schattigheid en daarmee de kwetsbaarheid van 
de dieren te misbruiken. Naar aanleiding van deze 
reaktie worden de kuikens verwijderd. 

7 In de Stadsgehoorzaal opvoering van het toneel
stuk 'Bemoeial' van Jack Popplewell door de toneel
vereniging Varia. 

Michel de Maat behaalt een persoonlijk record tijdens 
de Westland-Marathon (2.18.14) en de tweede plaats 
bij de Nederlandse Kampioenschappen. 

9 Overleden op 74-jarige leeftijd Lambertus van 
Slooten, voormalig hoofdinspecteur van Politie te 
Vlaardingen. 

11 De bewoners van de seniorenflat aan de Waal
straat krijgen hun zin. De gemeenteraad is het met hen 
eens dat het geen pas geeft de tekst 'De negende van 
OMA' in neonletters op het dak aan te brengen. De 
gemeente komt hierdoor in conflict met de kunstenaar 
Körmeling met wie hiervoor een contract is af
gesloten. 

12 De gemeenteraad geeft bijna unaniem goed
keuring aan de bouw van ruim 500 luxe woningen aan 
de Vaart 

13 Twaalf Vlaardingse bakkerszaken verkopen 
Zweeds Wittebrood. Een deel van de opbrengst gaat 
naar de Bevrijdingsrevue Kantje Boord. 

15 Annie Remmerswaal, dochter van een lid van de 
eerste verzetsgroep De Geuzen, vertelt in een boeiend 
filmportret op de televisiezender nederland 3 over haar 
ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

17 In de Harmonie optreden van vier artiesten uit 
Bacolod op de Filippijnen, waarmee Vlaardingen 
vriendschapsbanden onderhoudt, met hun theaterpro
gramma 'De lange weg'. 

Uit het jaarverslag Stadsgehoorzaal/Harmonie. De 
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Stadsgehoorzaal heeft in het seizoen 1989 13.536 
kaarten verkocht Een eerder record stamt uit 1979 
met 13.485 toeschouwers. De exploitatie van de 
Harmonie kelderde enorm. Kwamen er in 1988 nog 
5.500 toeschouwers in 1989 waren dit er nog 
slechts 2.400. 

De gemeente heeft zich bij de minister van Binnen
landse Zaken aangemeld als proefgemeente in het 
kader van de sociale vernieuwing. Reden is onder meer 
de beschikking over een goede infrastructuur voor 
sociale vemieuwing. 

afgelopen jaar van 400.000 naar 445.000 gestegen. 
600 nieuwe abonnee's werden ingeschreven; het aantal 
lezers bedroeg op 31-12-1989 23.664; het boeken-
bezit is toegenomen van 189.000 naar bijna 197.000. 
In het filiaal Westwijk daalde het aantal uitleningen 
met 20.000 stuks naar 135.000; in de Holy met 
21.000 en de Babberspolder met 1.000. 

19 De burgers van Vlaardingen zijn zeer te spreken 
over de winkelvoorzieningen (88%) maar niet over de 
uitgaansmogelijkheden (46%). Over het openbaar ver
voer is slechts 49% tevreden en 7% zeer tevreden. 

18 Uit het jaarverslag 1989 Gemeente Bibliotheek. 
Het aantal uitleningen in de Centrale bibliotheek is het 

20 Laatste orgelconcert van het seizoen in de Grote 
Kerk. Wouter Blacquiére, organist van de Paradijskerk 

Dag van de Aarde, 21 apnl. 
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in Rotterdam bespeelt het Van Peteghem orgel. 

21 Dag van de Aarde. Onder het motto 'Schep 
nieuwe wegen weg, bouw aan openbaar vervoer' 
organiseren milieuorganisaties een aktiedag op het 
zandlichaam voor Rijksweg 19 tussen Vlaardingen en 
Schiedam ruim 3.000 demonstranten graven 
demonstratief 

24 De Anthony Knottenbeltsingel wordt afgesloten 
bij Plein 1940 - 1945. Dat besluit de gemeenteraad 
tijdens een extra raadsvergadering rond de verkeers
problematiek in Vlaardinger-Ambacht Buurtbewoners 
voorspellen nieuwe akties van burgerlijke ongehoor
zaamheid tegen dit plan. 

Het Pelmolencomplex staat te koop. Van de zeven 
gebouwen kunnen er zes gekocht worden, terwijl éen 
pand door de gemeente gehuurd wordt. 

25 Ex-wethouder Usbrand van der Velden ter 
gelegenheid van zijn afscheid als raadslid benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. PvdA'er Van 
der Velden was van 1974 tot 1987 wethouder van 
Financiën. 

Afscheid raadslid Y. van der Velden, 25 aprü. 

Tevens afscheid van de WD-raadsleden J. Madem, J. 
Bamouw, J. van Hemert, G. Neijssel, de PvdA-ers G. 
Boender, B. Goudraan, B. Nachtegaal-v.d. Spuij, M. 
van Opijnen, de CDA-ers C. Bot, Ch. van Roon en het 
SP-lid F. Trooster en ex-D'66 A. Ranshuijsen-
Hoogenboom. 

28-24/6 Geopend in het Muziekinformatie- en 
documentatiecentrum Ton Stolk de tentoonstelling 
'Variaties op muziek' deel 2 met werken van 29 
kunstenaars die allen tussen 1986 en 1990 te zien zijn 
geweest in het museum. 

30 Overieden is G. de Graaf, gedurende 50 jaar 
organist van de Grote Kerk. 

Uit handen van burgemeester A.A.J.M. van Lier 
ontvangen de honderdjarigen T. Konings-Ravenstein, 
G. Maan-van Eijk, N. van Stein-Oprel, H.H.M. 
Broeren-Hertog en S. Benard-van Zomeren de nieuwe 
vijftig guldenmunt. De munt, uitgegeven ter gelegen
heid van het feit dat Nederland sinds een eeuw 
vorstinnen op de troon heeft, wordt uitgereikt aan alle 
Nederianders die de regeerperiode van de vier 
vorstinnen hebben meegemaakt. 

Koninginnedag 1990. 
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Koninginnedag. Aubade op de Markt met mede
werking van Marie Cécile Moerdijk en het zangkoor 
Progeza en het Vlaardings Vissersvrouwenkoor. 
Behalve zingende hulde wordt een speciaal danklied 
aan de oorlogsveteranen ten gehore gebracht. Met een 
zogeheten 'Fly-past' wordt de voedseldropping aan het 
eind van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Oud-
vliegers en bemanningsleden nemen deel aan de 
festiviteiten. 

Michel de Maat wordt winnaar van de 40ste Haven-
loop op het 'oude' parcours. 

Gala-première van de Bevrijdingsrevue Kantje Boord, 
een spectakelstuk van Dick Borst, Walter van 
Ginniken, Janka Verhoeff en de tekstschrijvers Joop 
Vos, Chris Bezooijen, Leen Maat, Jan Berkhout, Piet 
van der Harst, Piet de Goede en ruim 150 acteurs. Alle 
11 voorstellingen uitverkocht. 

Bevnjdingsrevue Kantje Boord, 30 apnl. 
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mei 

1 Verf- en Behanggroothandel P.C. Molenaar bv 
viert deze maand het 40-jarig bestaan. 

Het badhuis aan de Rotterdamseweg officieel gesloten. 
De badinrichting werd in 1951 in gebruik genomen. 
Het hoogste aantal bezoekers kwam in 1954. Toen 
werd 45.851 keer gebruik gemaakt van het badhuis. 

Installatie van de nieuwe gemeenteraad. Tot wet
houders worden gekozen: John Ranshuijsen (PvdA): 
Financiën, Automatisering, Grondbedrijf en Sociaal 
Cultureel Werk; Arij Maarleveld (PvdA): Milieu en 
Volksgezondheid, Onderwijs en Cultuur; Aart Kool 
(CDA): Personeel en Organisatie, Werkgelegenheid, 
Maatschappelijke Dienstverlening en Woonruimte
zaken; Agnes van Ardenne-Van der Hoeven (CDA): 
Economische Zaken, Sport en Recreatie, Minder
hedenbeleid en Verkeer en Vervoer; Ton van der Steen 
(D'66): Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, 
Gemeentewerken, Woningbedrijf, Voorlichting, In
spraak en Mediabeleid. 
Burgemeester A.A.J.M. van Lier hoopt op een 
volwassenere raad dan in de afgelopen periode. 

2 Staking bij Hydro Agri (Windmill). Het 
personeel wil dat de directie de reorganisatie beter laat 
verlopen. Van de 570 arbeidsplaatsen moeten er 150 
verdwijnen. Zij eisen geen gedwongen ontslagen, een 
betere vertrekregeling voor oudere werknemers, 
zeggenschap over omscholingscursussen en ver
soepeling van de selectiecriteria om aan cursussen deel 
te nemen. 

3 De directie van de kunstmesfabriek Hydro Agri 
stemt in grote lijnen in met de eisen van de bonden en 
het stakende personeel. 

In gebruikname van een gasbrander tegen onkruidbe-
strijding door de reinigings- en ontsmettingsdienst. 

4 Dodenherdenking. Stille tocht van het stadhuis 
naar het Geuzenmonument en het oorlogsmonument 
op het Verploegh Chasséplein met aldaar kranslegging. 
Mr. Th. van Lier, oud-verzetsstrijder spreekt het 

WD Raadslid en wethouder J. Madem, 7 mei. 

herdenkingswoord. 

5 Bevrijdingsdag. Bij de Maasboulevard demon
stratie parachutespringen en vlootshow. Voor het 
Visserijmuseum ligt de gerestaureerde zeillogger VL 
92 Balder afgemeerd. In de Koningin Wilhelmina-
haven is de mijnenveger Hr. Ms. Vlaardingen te 
bezichtigen, 's Avonds verlichte schepen, lampion
optocht en vuurwerk ter hoogte van de Prinses Juliana-
brug. De dertigste Bevrijdingsronde op het 'oude' 
parcours gewonnen door Harm Jansen uit Delft. 

5-6 Bert en Marja Boeren behalen het Nederlands 
Kampioenschap Ballroom dancing in de categorie 
hoofdklasse-midden. 

7 In de Burgerzaal afscheidsreceptie van wet
houder J. Madem. Sinds 1966 met onderbrekingen 
raadslid voor de W D en wethouder sinds 1987. 
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Verslag van het Meldpunt Discriminatie over het eer
ste experimentele jaar. In totaal zijn in deze periode 58 
klachten behandeld. De meeste meldingen hadden 
betrekking op discriminatie door overheidsinstellingen 
of openbare gelegenheden, gevolgd door klachten over 
huisvesting, onderwijs, de politie en de horeca. De 
gemeente wordt verzocht om ruimere financiële 
middelen voor het permanent maken van het Meldpunt 

De Vlaardingse ondernemersprijs 1990 toegekend aan 
het party- en carteringbedrijf Frans Kuil. De bijbe
horende geldprijs wordt door de ondernemer be
schikbaar gesteld aan broeder Frans Veringmeier in 
Namibië. 

8 Overleden op 84-jarige leeftijd Nico Molen
kamp, bekend biimen het politiek-culturele, maat
schappelijke en sportieve leven in Vlaardingen. 

9 PvdA-wethouder B. Goudriaan neemt op het 
stadhuis afscheid van de politiek. Hij was wethouder 
van 1974 tot 1990. 

Bas Goudnaan, 9 mei. 

Nationale Fiets- en Molendag, 12 mei. Niek Boekestijn 
(midden). 

12 De Wereldwinkel viert het 20-jarig bestaan met 
een reeks activiteiten. 

Nationale Fiets- en Molendag. De V W Vlaardingen 
organiseert samen met de ANWB een fietstocht van 
30 km langs de mooiste plekjes in Midden-Delfland. 
Als startpunt fungeert de molen Aeolus. Rond
leidingen aldaar door molenaar Niek Boekestijn. 

In de SL Jozefmavo aan de Willem de Zwijgerlaan de 
manifestatie 'Maak de Palestijnse vakbeweging 
mogelijk', georganiseerd door de werkgroep Palestijnse 
vakbeweging en de Palestijnse Arbeidersbeweging in 
Nederland. Ruim 300 belangstellenden. 

12-19 "Voorwaarts", één van de oudste Vlaardingse 
muziekverenigingen, viert het 85-jarig bestaan met een 
receptie aan de Surinamesingel en een concert in de 
Lijnbaanhal. 

13 In de WUlibrorduskerk aan het Erasmusplein 
wordt Taco van der Meer door bisschop mgr. R. Bar 
tot diaken gewijd. Van der Meer wordt de eerst rk-
diaken in Vlaardingen. 

De Ichthuskerk aan de Van Maerlantlaan herdenkt het 
25-jarig bestaan met een feestelijke dienst met 
medewerking van het jongerenkoor Real Choice. 
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17 In het Holy-Ziekenhuis officiële jubileum
receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 
Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland S. 
Patijn maakt bekend dat het renovatie- en uitbreidings
plan voor het ziekenhuis door het provinciaal bestuur is 
overgenomen in het advies voor het prioriteiten 
overzicht bouwinitiatieven 1991. Hiermee krijgt het 
Holy-ziekenhuis het startsein voor de renovatie. 

De Unie van Vrijwilligers afd. Vlaardingen bestaat 
deze week 45 jaar. De stichting telt tegenwoordig ca. 
200 medewerkers waarvan 4 mannen. 

18 De openbare scholengemeenschappen Prof. 
Casisimir en De Vaart willen per 1 augustus 1991 
fuseren tot een instituut voor basisvorming beroeps
onderwijs, mavo, havo en vwo. De school zal dan 
1.000 leerlingen gaan tellen. 

19 In de Grote Kerk plaatsing van het model van de 
drie-mastlogger 'Hollander', dat eenjaar geleden door 
de familie Thurmer werd geschonken. 

In de Stadsgehoorzaal eerste editie van het Vlaardings 
Voetbalgala. Ad de Jong van VFC gekozen tot de 
'beste voetballer van het jaar'. VFC krijgt de titel 'beste 
club'. De beste voetballer van de zaterdag-clubs wordt 
DVO-er Wim Vuyk en Ronald Schotel van DSS. 

20 Deken B. van der Hebn, pastoor van de St. 
Jozefparochie te Wateringen tevens verantwoordelijk 
voor elf parochies in het Westland wordt per 1 juli 
leider van het pastorale team in de gemeente 
Vlaardingen. 

Het recreatieschap Midden-Delfland organiseert een 
Open Dag met onder meer surf-, wieier- en golfwed-
strijden. De activiteiten vormen de officiële inge
bruikname van het nieuwe recreatiegebied tussen 
Vlaardingen, Maassluis en Maasland. 

21 De raadscommissie voor Algemene Zaken 
besluit tot opheffen van de Vlaardingse reservepolitie. 
Van de 26 hulpagenten uit 1982 zijn er nu nog slechts 
II over. Een kleine minderheid protesteert bij de 
gemeenteraad. 

22 Door een storing in het productieproces bij het 
bedrijf Hydro Agri komt 3 kubieke meter fosforoxide 
in de Windmillhaven terecht 

Het stadsarchief heeft een druk jaar achter de rug. Dat 
blijkt uit het jaarverslag over 1989. In 1988 bezochten 
591 mensen het archief, in 1989 waren dit 730. In 
1989 registreerden men 2.610 bezoeken tegen 2.314 
in 1988. 

23 Op 71 -jarige leeftijd te Vlaardingen overleden de 
heer J. Bot, wonende te Schiedam, van 1946 tot 1950 
gemeenteraadslid van Vlaardingen en bekend 
genealoog. 

25 De zwaar verontreinigde grond uit de Broek
polder moet van de Provincie op uiteriijk 27 oktober 
zijn verwijderd. Is dat niet het geval dan zullen 
Gedeputeerde Staten zelf opdracht geven tot sanering. 
De kosten moeten hoe dan ook door de gemeente 
worden betaald. 

26 Geopend in galerie De Duig een tentoonstelling 
van aquarellen, gouaches en pasteltekening van de 
Vlaardingse kunstenaar Dik Kats. 

Fancy fair aan de Schiedamseweg georganiseerd door 
de Stichting Herman Frantsenhuis. De opbrengst van 
ruim 11.000 gulden wordt o.m. gebruikt voor extra 
voorzieningen in de tehuizen. 

De praktische verkeersproef is voor leerlingen uit de 
hoogste groepen van het basisonderwijs vlekkeloos 
verlopen. 752 scholieren, of wel 92% krijgen een 
volledig diploma. 9 van hen slagen cum laude. 17 
leerlingen krijgen het deeldiploma theorie (2%) terwijl 
46 leerlingen het deeldiploma praktijk behalen. Slechts 
één leerling zakt voor de proef 

Eerste clubwedstrijd van de Radio Modelvlieg Ver
eniging Vlaardingen in de Broekpolder. Veel belang
stelling. 

28 De Vlaardingse kunstenaars zijn teleurgesteld 
over het gemeentebesluit om het Delvapand te slopen. 
De sanering van de bodem zou 350.000 gulden kosten. 
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Het "Deha"pand, VV nuji 

Dit bedrag heeft de gemeente er niet voor over. Het 
college zegt toe om naar andere mogelijkheden te 
zoeken om de ateliers alsnog te kunnen realiseren. 

29 Invoering van de Rotterdampas, een kortingspas 
die in 1989 in de Maasstad werd geïntroduceerd. Het 
boekje vol coupons en waardebonnen kost voor de 
minima 20 gulden, voor de langdurige minima 10 
gulden en voor anderen 75 gulden. 

31 De archeologische werkgroep Helinium mag 
tenminste negen weken lang doorgaan met de op
gravingen bij de voormalige fonotheek aan de Hoog
straat De (amateur) archeologen zijn inmiddels 
aangeland bij een laag uit de twaalfde eeuw. Zij hopen 
de komende weken resten te vinden uit de zevende 
eeuw. 

juni 

5 In de Stadsgehoorzaal lezing over Van Gogh 
onder de titel 'Een schilder, die weg durfde te gaan..' 
door de kunsthistoricus Pierre Janssen. De lezing is 
georganiseerd door de Bondsspaarbank en de Vrije 
Academie, die dit jaar 25 jaar bestaat 

Drs. A. Theissen benoemd tot directrice van het 
Gemeentelijk Woningbedrijf 

8-10 De Wesselgroep, één van de acht groepen van 
Scouting Vlaardingen viert het 40-jarig bestaan met 
een jubileumweekend in Den Briel. 

9 De familie Twigt arriveert na een zeereis van 3 
jaar met een zeilschip rond de wereld weer in 
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Vlaardingen. 

12 Leden van de wielervereniging De Coureur gaan 
akkoord met het voorstel om een fusie aan te gaan met 
de Rennersclub Schiedam-Harga. 

12-29 Met een uitgebreid feestprogramma viert De 
Billitonflat het 35-jarig bestaan. 

14 De raadscommissie voor Verkeer en Vervoer 
besluit de parkeeroverlast op de Westhavenkade aan te 
pakken. Het pleintje tegenover de Visbank wordt zo 
spoedig mogelijk ontoegankelijk gemaakt voor auto's. 
Daarnaast worden de terrasvergunningen aange
scherpt om ruimte voor voetgangers vrij te houden. 

15 Opgericht een afdeling van de Jonge Demo
craten, een organisatie die zich nauw verbonden voelt 
met D'66. 

In het reconstructiegebied Midden-Delfland is het 
onlangs als eerste opgeleverde veebedrijf W. van der 
Kooij officieel geopend door G.J.J.A. Koop, vice-
voorzitter van de reconstructiecommissie. 

De Billitorfflat beslaat 35 Jaar, 12 Juni (zie ook 14 augustus). 
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Ton Burgerhout, clubkampioen van de Vlaardingse 
Dam Vereniging werd onlangs in Egmond aan Zee 
Nederlands Kampioen sneldammen in de eerste 
klasse. 

16 Op de kinderboerderij Holywood worden de 
schapen van hun wintervacht ontdaan. Daarnaast zijn 
er demonstraties spinnen en honingslingeren. 

18 De Leidse hoogleraar dr. J.R. Bruijn en de 
bioloog dr. S.J. de Groot trekken zich terug uit het 
bestuur van het Visserijmuseum. Directe aanleiding is 
het financiële beheer van het dagelijks bestuur dat een 
bedreiging vormt voor het voortbestaan van het 
museum. 

B en W besluiten de Schiedamsedijk van de molen 
Aeolus tot station Vlaardingen-Oost om te dof)en in 
Steve Bikodijk. 

21 De politie besluit de kijkdagen voor gevonden 
fietsen af te schaffen. De inspanningen wegen niet op 
tegen de resultaten. Hoewel gemiddeld 300 tot 400 
fietsen gevonden worden kon slechts een enkeling met 
zijn tweewieler het bureau verlaten. 

In de Stadsgehoorzaal viert de Dr. H. Bavinckschool 
haar 40-jarig bestaan. 

In het winkelcentrum De Loper wordt de eerste serie 
van 50 luxe-premiekoop appartementen opgeleverd. 
De woningen vormen een onderdeel van een omvang
rijk project van 92 premiehuurwoningen, 161 vrije 
sectorkoopwoningen, 5.600 vierkante meter winkel
ruimte, een parkeergarage en een sociaal-cultureel 
centrum. 

22 Het Vlaardingse duo Bassie en Adriaan heeft 
TV-opnamen gemaakt in het plaatsje LlanfairpwUg-
wyngyllgogeryckwymdrobwlllantsysiliogogogoch. 
Het plaatsje dat vermeld is als het dorp met de langste 
naam ligt in Wales. 

Het Holy-Ziekenhuis protesteert bij de provincie tegen 
de nieuwe beddenreductie (30). Het ziekenhuis vindt 
dat deze de gezondheidszorg in de regio Waterweg 



Volkstuinen op het voormalige landgoed van Dr Moerman, 25 juni 

Noord in gevaar brengt Het nieuwe beddenbestand 
van 275 betekent dat het ziekenhuis onder de 
planningsnorm van 3,7 bedden per duizend in
woners zakt 

23 Zesde 24 uurs-koppelvismarathon aan de Vlaar-
dingse Vaart georganiseerd door de hengelaarsbond 
Vlaardingen in samenwerking met De Kroonvissers 
met 103 deelnemende koppels. Winnaar wordt het 
koppel C. Roest en J. van Schendel met 34.100 
gram. 

Medewerkers van het vlindercentrum ontdekken de 
pauwoogpijlstaartvlinder. Deze vlinder werd sinds 
1962 niet meer Vlaardingen waargenomen. 

25 De 170 volkstuinders die het Moermanterrein 
moeten verlaten krijgen vermoedelijk nieuwe tuintjes 
op voetbalvelden in het park 't Nieuwlant en in de 
Westwijk. De wens van de tuinders om met zijn allen te 
verhuizen naar nieuw aan te leggen tuinen in de 
Holierhoeksepolder is door de gemeente als onmoge
lijk van de hand gewezen. 

27 De beperkende maatregel voor melkveehouders 
in het Lickebaertgebied, na de vondst van dioxine in de 
melk, wordt verlengd tot 1 januari 1991. De verlenging 
betekent dat de aparte verwerking van melk blijft 
gehandhaafd. Ook het vlees wordt apart opgeslagen. 
Voor de melk krijgen de boeren de normale prijs, voor 
vee wordt een taxatieprijs uitbetaald. Het kabinet zal 
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de Tweede Kamer meedelen hoe het dioxineprobleem 
verder moet worden aangepakt. 

juli 

De Culturele Raad vraagt het college een nieuwe 
bestemming te vinden voor de Pelmolen, waarin ook 
ruimte is voor kunstenaars. Na de brand in de ateliers 
aan de Curacaolaan hebben verschillende kunstenaars 
geen onderdak meer. 

28 Met een uitgebreid feestprogramma viert de 
Paulusschool aan de van Maertiantlaan haar 25 jaar 
bestaan. De school werd na een ontploffing in 
november 1972 door een andere vervangen. 

Leerlingen van de Barbaraschool verspreiden 4.000 
folders waarin zij verslag doen van hun milieuproject in 
de wijk. Vanaf maart stond dit onderwerp centraal op 
de school aan de Seringenstraat 

Burgemeester A.A.J.M. van Lier benoemd tot lid van 
het Algemeen Bestuur van de Raad der Europese 
Gemeenten en Regio's voor de sectie Nederland. De 
benoeming valt samen met het toetreden van Vlaar
dingen tot de REG-SN. 

29 Als eerste gemeente in Nederland ondertekent 
Vlaardingen het 'Commercial Paper' programma met 
de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het con
tract biedt de mogelijkheid op elk gewenst moment tot 
50 miljoen gulden te lenen. Door de iets voorrdeligere 
rente hoopt men per jaar ongeveer 50.000 gulden te 
sparen. 

30 Eucharistieviering in de Pax Christikerk ter 
gelegenheid van de presentatie van het pastorale team 
van de RK-parochies. Pastor B. v.d. Helm vult per 1 
juli het team aan dat bestaat uit H. Baart, L. Simons, 
A. Hermus en T. v.d. Meer. 

De waterkwaliteit van de Vlaardingse Vaart was vorige 
zomer een stuk beter dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit 
de jaarlijkse rapportage van de provincie Zuid-
Holland. Hoewel de Vaart bacteriologisch schoon 
genoeg is, blijft zwemmen verboden. 

1 Officiële start van de festiviteiten rondom het 25-
jarig bestaan van de VW. 

In het kerkcentrum Holy neemt ds. A. Haaima af
scheid van de gereformeerde kerk, wegens vertrek naar 
Putten in Gelderland. 

Gabrie Heijster wordt in Leiden Nederlands kampioen 
800 m hardlopen bij de meisjes B. De juniore van de 
atletiekvereniging Fortuna realiseerde een tijd van 
2.16.5. 

2 De vrijwilligers van de ouder-verkeersbrigade 
worden op het stadhuis ontvangen. Het gemeentebe
stuur benadrukt zijn erkentelijkheid voor het belange
loos uitoefenen van deze taak met een attentie. 

5 Met de aanleg van een busbaan tussen Plein 
1940/45 en de Goudsesingel wordt de Anthony 
Knottenbeltsingel definitief gesloten voor doorgaand 
verkeer. 

Eerste paal geslagen voor de bouw van het Ibishotel 
aan de Westlandseweg, een hotel met 90 kamers en 
zes congreszalen. 

De peuterspeelzaal van het Leger des Heils viert het 
15-jarig bestaan. 

6 De postduivenvereniging De Luchtbode wordt 
opgeheven. De vereniging werd in 1923 opgericht De 
resterende 24 leden zullen lid worden van een van de 
twee andere Vlaardingse verenigingen De Adelaar en 
Keer Weer. 

6-15 Nationale zwemkampioenschap in Amersfoort 
Stefan Aartsen van VZC wordt Nederlands kampioen 
op de 100 meter vrije slag onder de 16 jaar. Leda 
Bitanc behaalt op de 100 meter rugslag meisjes een 
bronzen medaille in een tijd van 1.13.3. 

Van de 845 kinderen die in 1988 in Vlaardingen 
geboren werden, kwamen veertig (4,7%) als tweeling 
ter wereld. Daarmee werd de landelijke tweelingnorm 

56 



van 2,6% ruimschoots overschreden. Er wordt een 
verband gesuggereerd tussen de geboorte van twee
lingen en de aanwezigheid van vuilverbrandingsin
stallaties. Op basis van deze cijfers verzoekt de 
gemeente de inspectie van de volksgezondheid in Zuid-
Holland een onderzoek in te stellen. 

11 De Turkse Ouder Raad is niet te spreken over de 
manier waarmee de gemeente het OETC-onderwijs 
(lessen in eigen taal en cultuur) wil regelen. De ouders 
willen inspraak in het lesprogramma. Na de zomer 
willen zij een eigen OETC-programma presenteren. 

De kantonrechter besluit dat twaalf bewoners van de 
Narcisstraat de aansluiting op de nieuwe riolering niet 
hoeven te betalen. De gemeente achtte het vanzelf
sprekend dat deze kosten voor de bewoners waren. 

Burgemeester A.A.J.M. van Lier en wethouder J. 
Ranshuijsen weigeren het homo-huwelijk van F. Stello 
en G. Kuipers in het stadhuis te laten plaatsvinden. 
Eerder had wethouder A. Maarleveld toegezegd de 
mogelijkheid te onderzoeken. 

16 Mevrouw C.G.M. Hollegien-Joma in dienst als 
directeur van de stichting V W Vlaardingen. 

De bijna 400 hectare Broekpolder moet verder worden 
bebost. Aanleg van plassen is noodzakelijk om de ver
ontreiniging uit het drainwater van het hooggelegen 
deel te kunnen uitspoelen. Voor intensieve recreatie is 
in deze polder geen plaats. Dit blijkt uit de ambtelijke 
nota 'Beheerplan Broekpolder'. 

In het najaar begint de verkoop van bomen voor de 
houtproductie uit de Broekpolder. Over enkele jaren 
moet de opbrengst hiervan voldoende zijn om de 
900.000 gulden aan kapitaal- en beheerskosten te 
dekken. 

18 De gemeente en de provincie zijn het eens 
geworden over de inrichting van een terrein in de 
Broekpolder voor opslag van verontreinigde grond uit 
de binnenstad. Hierdoor hoeven de woningbouw
plannen niet langer opgeschoven te worden. De belang
rijkste bouwlokatie met het probleem van veront

reinigde grond is het BuizengaVHoflaan. 

De bouw van het Campanilehotel aan de Kethelweg 
kan op korte termijn beginnen. De Raad van State 
beslecht het geschil tussen omwonenden en de 
gemeente. Twee bewoners van de Burgemeester van 
Walsumlaan eisten schorsing van de verleende bouw
vergunning omdat de hotelbouw in strijd is met het 
bestemmingsplan. 

19 De gemeente heeft 10 miljoen gulden geleend via 
de NV Bank van Nederlandse Gemeenten. Het is de 
eerste keer dat Vlaardingen sinds de overeenkomst 
voor de uitgifte van Commercial Paper hiervan gebruik 
maakt 

Hoewel de bestaande parkeergarage aan de Afrol 
nauwelijks wordt gebruikt wil de gemeente toch een 
tweede en derde garage achter de Dijksteeg en aan de 
Joubertstraat bouwen. Als er garages komen kunnen 
op de parkeerplaatsen gebouwen worden neergezet, 
redeneert de gemeente. 

23 De Vlaardingse jeugdvereniging CJV verbouwt 
te Amerongen een oude tabaksschuur met een voor
malig zwembad tot vakantieverblijf Inclusief sloop en 
verbouwing is hiervoor 400.000 gulden betaald. 

26 In een brief aan de gemeente laat minister Maij-
Weggen (Verkeer en Waterstaat) weten dat de 
maximumsnelheid op rijksweg 20 ter hoogte van de 
Westwijk niet verlaagd wordt tot 100 km per uur. Wel 
wordt asfaltbeton aangebracht waardoor de geluids
overlast wordt beperkt. Als de gemeente in de toe
komst nog een geluidwerende wal aan wil leggen moet 
zij deze zelf betalen. Naar het ministerie van VROM is 
een brief uit met het verzoek om geluidwerende maat
regelen aan woningen aan te brengen. 

27 Het kampeerterrein De Hoogkamer aan de Van 
Baerlestraat, één van de tien terreinen die het 
Nederlandse Instituut voor Ontwikkelingswerk en 
Natuurvriendenwerk NTVON exploiteert mag zich 
een toenemende belangstelling verheugen. Het seizoen 
1990 belooft een topjaar te worden. 
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Uit de consumentengids van de Consumentenbond. 
Met een bedrag van 730 gulden per jaar voor 
onroerend goed-, huisvuil- en rioolbelasting zit 
Vlaardingen niet alleen boven het landelijk gemiddelde 
maar is tevens de duurste Waterweggemeente. 
Trouwen is het goedkoopst in Schiedam (ƒ 60,-) tegen 
260 gulden in Vlaardingen. Begraven is het duurste in 
Rotterdam en Schiedam 875 gulden tegen 472 in 
Vlaardingen. 

De eerste bewoners betrekken het woonwagencentrum 
Holy. Alle bewoners zijn afkomstig van het woon
wagenkamp Schiedam. 

30 Bureau HALT wil zich in de toekomst ook gaan 
richten op jongeren die zich schuldig maken aan kleine 
winkeldiefstallen en jeugdige voetbalvandalen die ver
nielingen aanrichten in de trein. Dat blijkt uit het eerste 
jaarverslag van HALT dat staat voor Het ALTematief. 
Het aantal jongeren dat via het bureau een alternatieve 
straf heeft gekregen bedroeg in 1988 en 1989 bijna 
150. Het schadebedrag dat de jongeren gezamenlijk 
betaalden bedreog in 1988 ruim 1.200 gulden en in 
1989 ruim 5.000 gulden. 

De gemeente Vlaardingen is voor de AVR de grootste 
producent van huishoudelijk afval in het Rijnmond
gebied. In het afgelopen jaar is voor het eerst 29 
miljoen kilo overschreden. Dat is bijna anderhalve ton 
meer dan in 1988. Gemiddeld is elke inwoner goed 
voor 392 kilo vuil. 

30-4 De hittegolf heeft ook Vlaardingen in de ban. 's 
Ochtends lange rijen winkelende mensen in de 
supermarkten. Menigeen zoekt verkoeling in het 
zwembad, het Lickebaertbos of langs het water. 
Slechts weinig bedrijven voeren een tropenrooster 
in. 

augustus 

2 Overleden op 81-jarige leeftijd Pieter de Goede, 
oprichter en oud-directeur van het gelijknamige 
schildersbedrijf. 

Pieter de Goede, 2 augustus. 

3 Uit het jaarverslag 1989 van de Dienst Centraal 
Milieubeheer Rijnmond. Het aantal klachten over 
stankoverlast is in Vlaardingen in het afgelopen jaar 
bijna verdubbeld van 1.410 naar 2.454. Het toe
genomen aantal klachten is niet uniek. In het hele 
Rijnmondgebied nam het aantal klachten toe van 
8.000 naar ruim 14.000. Volgens de DCMR is de 
weersgesteldheid een belangrijke boosdoener. 

6 De rustperiode voor grassportvelden wegens 
aanhoudende droogte verlengd tot 11 augustus. In het 
weekend van 11-12 augustus mag slechts één wedstrijd 
per veld per dag worden gespeeld. 
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8 De archeologen van het Instituut voor Prehistorie 
van de Rijksuniversiteit Leiden houden een 'open dag' 
in de Aalkeetbuitenpolder. Staf en studenten van het 
instituut zijn bezig om de resten van een 2200 jaar oude 
boerderij bloot te leggen. 

10 Voor het isoleren van woningen kunnen Vlaar-
dingers voortaan rekenen op een subsidie tot dertig pro
cent van de kosten. Het energiebedrijf zal de nieuwe 
regeling uitvoeren. 

14 De sloop van de Billitonflat, onderdeel van de 
Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging 
van Bejaarden, lijkt onvermijdelijk. Betonrot heeft de 
bejaardenflat aangetast en de gang op de bovenver
dieping is na de laatste storm gestut. Renovatie kost 23 
miljoen gulden, nieuwbouw is 9 miljoen gulden 
goedkoper. De provincie is bezig met voorbereidings-
plannen voor een nieuwe bejaardenflat. 

15 Overleden op 72-jarige leeftijd Marinus van der 
Borden, dragen van het Verzetsherdenkingskruis. 

17 Ondanks langdurige advertentie-campagnes 
lopen de verliezen van de parkeergarage aan de Afrol 
weer op. In de eerste zes maanden lijdt de garage een 
verlies van liefst 262.100 gulden. Dat is bijna 12.000 
meer dan in dezelfde periode van 1989. 

De Eindhovense kunstenaar ir. J. Körmeling eist vier 
ton schadevergoeding voor het niet plaatsen van de 
twee meter hoge neonletters 'De negende van OMA' 
op de seniorenflat aan de Waalstraat. Het wordt niet 
uitgesloten dat de gemeenteraad zijn beslissing om het 
kunstwerk niet te plaatsen zal terugdraaien. De 
bewonersconmiissie reageert verschrikt. 

18 Het achttal van Die Flardingha Ruiters wordt 
Zuid-Hollands kampioen. Door deze titel mag het 
team deelnemen aan het Nederlands kampioenschap 
in Ermelo. 

20 De nieuwbouw van De Regenboogschool aan de 
Boslaan in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan 
feestweek onder het motto 'Circus De Regenboog'. 

Zesde Nationale Haringschoonmaakwedstrijd te 
Katwijk. Winnaar in de categorie kleinhandel wordt de 
Vlaardinger R. Lucas Regtop. Volgens de jury is hij 
ook de beste van alle deelnemers. 

21 De gemeente ml de Pniëlkerk op de hoek 
Burgemeester Pruissingel/Henriëtte Roland Holst-
straat kopen en vervangen door een kinderdagverblijf 
De Gereformeerde Kerk wil het gebouw alleen kwijt 
als er voldoende geld voor wordt betaald. 

22 Broeder Frans Veringmeier overleden. De man 
die zijn leven gaf aan de arme bevolking van Zuid-
Namibië heeft nog het goede nieuws mogen ontvangen 
van 100.000 gulden subsidie van Buitenlandse Zaken. 

24 Burgemeester A.A.J.M. van Lier opent de 
nieuwe machinefabriek Griffijn. Ter gelegenheid 
hiervan verschijnt het boek 'Het moet rakende mis zijn' 
de geschiedenis van het bedrijf dat in 1607 begon als 
smederij, geschreven door de journalisten Dick van der 
Lugt en Rob Stek en M.A. Struijs van het Stads
archief. 

25 Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan 
organiseert de Volksuniversiteit Vlaardingen een 
'Open Dag' in de Stadsgehoorzaal. P. van der Harst 
spreekt over het Geuzenverzet en J. ter Brugge, lid van 
de archeologische werkgroep Helinium houdt een 
lezing over archeologie in Vlaardingen. Er is infor
matie te verkrijgen over het nieuwe cursusprogramma. 
Een van de nieuwe cursussen is de cursus hand
analyse. 

De werkgroep Andere Markt organiseert op het 
Liesveld een grote milieumarkt. Veel milieugroepen 
geven informatie over hun activiteiten, evenals de 
gemeentelijke reinigingsdienst en het centrum voor 
natuureducatie. 

27 Het politiekorps kampt met een flinke onder
bezetting. Op 1 juli bestond die uit 21 plaatsen. 
Pogingen om nieuwe agenten te werven slaan nauwe
lijks aan. Commissaris A. Spel roept zijn collega's in 
Rijnmond op tot een vergaande samenwerking in 
het wervingsbeleid. 
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De kerstbomenverbranding op het Landje van 
Chardon behoort tot het verleden. Het vreugdevuur dat 
de jaarwisseling begeleidt, wordt voortaan ontstoken 
op het Windmillterrein aan de Westlandseweg. 

28 Uit een recent onderzoek van de dienst 
Gemeentewerken en het bureau Aqua Technica 
Nederland is gebleken dat de grond rond het Buizengat 
en het laatste deel van de Oude Haven emstig veront
reinigd is. Volgens een brief van B en W aan de 
gemeenteraad bedragen de saneringskosten volgens 
globale berekeningen 10 miljoen gulden. 

september 

1 Loco-burgemeester J. Ranshuijsen geeft het 
startsein voor het 18e Haring- en Bierfeest Op de 
'Sterrenboulevard' (Westhavenplaats) plaatst oud-
Vlaardinger Gerard van den Berg zijn voetafdruk. 
Doordat de verschillende evenementen minder gecon
centreerd zijn kunnen de ruim 120.000 bezoekers 
zonder opstoppingen genieten van het parcours. Voor 
het eerst is er dit jaar weer een paardenmarkt 

3 Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de 
korenmolen Aeolus aan de Kortedijk verscheen het 
boek 'Eeuwen leven van de wind', geschreven door 
Arie van der Hoek in samenwerking met archief-
medewerker Matthijs A. Struijs. 

5 Vervuilers van Vlaardingse bodem hoeven niet 
snel bang te zijn voor claims van de gemeente. In veel 
gevallen zal de overheid zelf de sanering betalen. Dat 
blijkt tijdens de gemeenteraadsdebatten over aankoop 
van machinefabriek De Toekomst aan de Havenstraat. 
De grond aldaar blijkt vervuild maar desondanks stelt 
de raad de ontbindingsclausule niet in werking. De 
clausule bepaalt dat de koop niet doorgaat als de ver
koper weigert de bodemsanering te betalen. 

6 Ouders en leerlingen van de openbare basis
school De Beukenhof trekken in een demonstratieve 
optocht naar het stadhuis om aldaar te pleiten voor 
onderhoud van de school. Bij een flinke regenbui staan 
de klassen onder water. 

7 In galerie Pervelle aan de Fransenstraat geopend 
de tentoonstelling met werk van de Vlaardingse 
tekenaar Len Munnik. 

8 De Arnold Hoogvlietstraat viert het 100-jarig 
bestaan met een groot straatfeest Ter gelegenheid 
hiervan verschijnt het boekje 'Honderd jaar Arnold 
Hoogvlietstraat' van Wout den Breems. 

Het winkelcentrum Promenade-Zuid aan de Dr 
Wiardi Beckmansingel viert het 25-jarig bestaan. 

Uitreiking van het eerste exemplaar van "d'Akerboom" 
aan de Vrije Academie, die zich al meer dan 25 jaar 
inzet voor cultuureducatie. De cultuurprijs is afgeleid 
van de voormalig Rederijkerskamer die dezelfde naam 
droeg. Het bijbehorende bronzen beeldje is ontworpen 
door de Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert 

9 Het echtpaar J. Bot-M. Frankhuizen 65 jaar 
getrouwd. 

Broeder Piet Derks viert in de Joannes de Dooperkerk 
zijn 50-jarig professiejubileum, tevens neemt hij af-
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100 jaar Arnold Hoogvlietstraat, 8 september. 

scheid van de parochie. 

10-15 De openbare basisschool De Zuidwester 
viert het 25-jarig bestaan met tal van activiteiten. De 
school is ontstaan uit de voormalig scholen Het 
Madelieve en Van Maerlantschool. 

11 Als het aan de Stichting Milieu Federatie 
Rijnmond ligt wordt het zandlichaam van de geplande 
autoweg A 4 (RW 19) gebruikt voor de aanleg van een 
spoorbaan van TGV. Deze snelle trein die momenteel 
in Frankrijk rijdt zal tz . t ook in Nederland gaan rijden. 
De stichting heeft het plan ter kennis gebracht aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat 

12 Uitreiking van een 'leskist', ontworpen door 
Veilig Verkeer Nederland, door wethouder A. 
Maarleveld aan de Scholengemeenschap De Vaart. 
Het lesmateriaal is bestemd voor scholieren van 12-16 
jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat in deze groep 
relatief veel verkeersslachtoffers vallen. 

In het recreatiegebied Broekpolder zal een stortplaats 
aangelegd worden voor vervuilde grond. De inrich
tingskosten van de stort die een capaciteit krijgt van 
184.000 kubieke meter worden geschat op 3.2 miljoen 
gulden. Ondanks de hoge kosten kan Vlaardingen 
financieel profijt trekken uit het gjfdepot. De gemeente 
kan er in elk geval haar eigen verontreinigde grond 
kwijt 

16 Intrede en bevestiging van ds. J. de Geus in de 
Samen op Weg wijkgemeente Holy-Noord/Midden in 
de Vredeskerk. 

18 Drie basisscholen worden volgend jaar met 
opheffing bedreigd. Het betreft de Govert Maanschool, 
Prof. Teldersstraat 20/30, Het Baken, Korhoenlaan 1 
en de Paulusschool, Van Maerlanüaan 6. Hun 
leerlingenaantal blijft ver onder de minimumnorm. 

21 "Uw Thuiskrant Groot Vlaardingen" viert haar 
40-jarig bestaan met een receptie in de vestiging aan de 
Westhavekade 12/14. Hoogtepunt is de aanbieding 
van het eerste nummer van de Jubileumkrant aan 
wethouder T.W. van der Steen door Sijthoff"-pers 
directeur Thom Bakker, zoon van de oprichter van 
Groot Vlaardingen. 

21 Presentatie van het 'Plan Visserijmuseum' door 
de interim-directeur Frits Loomeijer. Het meest 
opvallende voorstel is de plaatsing van een historische 
houten kraan en een historisch vissersschip aan en op 
de kade voor het Visserijmuseum. 

22 De korfbalvereniging Oranje Nassau bestaat 55 
jaar. Met een 1 0 - 7 overwinning op Korbis uit 
Waddinxveen werd gezorgd voor een goed begin van 
de jubileum viering. 

25 De Promotieprijs van de Stichting Haring- en 
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Fnts Loomeijer en het "Plan Visseiymuseum", 21 september. 

Bierfeest toegekend aan de Amazing Stroopwafels. De 
afdeling Vlaardingen van de Vereniging voor Vluch
telingenwerk Nederland W N uitgeroepen tot het 
'Goede Doel'. De aanmoedigingsprijs, een nieuw 
initiatief, gaat naar de werkgroep Bestrijding Van
dalisme Westwijk. 

26 Wethouder A.M.A. van Ardenne-van der 
Hoeven legt na bijna 20 jaar het voorzitterschap van 
het regionale Unicef Comité neer. Zij ontvangt voor 
haar inzet voor het kinderfonds van de Verenigde 
Naties de zilveren Unicefdraagspeld. 

29 De brandweerliedenvereniging Door Oefening 
Vaardig viert haar 60-jarig bestaan met een receptie in 
de Brandweerkazerne. 

In de ambachtelijke wijnboerderij in de Zuidbuurt pro
duceren Jook Aartse en Louise Holland de 'Hollandais 
Primeur' 4.500 kg druiven uit het wijnbouwgebied 
Chateauneuf du Pape moeten ca. 3.000 flessen wijn 
met een alcoholpercentage van 10.5 procent op
leveren. De primeur wordt toegevoegd aan hun 
assortiment wijnen gemaakt van kersen, rabarber en 
appels. 

62 



Het Plaatselijk Educatief Centrum bestaat lOjaar. Ter 
gelegenheid hiervan grote feestmarkt aan de Comelis 
Houtmanstraat geopend door een optreden van de 
drumband Liberté. Het jarige PEC krijgt de toezegging 
dat het een nieuwe dependance mag openen in de voor
malige Juliana van Stolbergschool aan de Groen 
van Prinstererstraat. 

oktober 

2 Door de reorganisatie van PTT-Post zal de 
loketfunctie van het kantoor aan de Taanderijstraat 
komen te vervallen. Het kantoor aan de Van Hogen-
dorplaan wordt teruggebracht tot een postagentschap. 
Daarnaast worden de agentschappen in V & D, aan de 
Rozenlaan en de Winkelhoeve opgeheven. 

3 Carla Hogde terug uit New York alwaar zij 
namens Nederland heeft deelgenomen aan de activi
teiten rond de Wereldtop over kinderen van de Ver
enigde Naties. 

5 Geopend op de bovenste etage van Vroom en 
Dreesman de tentoonstelling 'Vlaardingen ver
nieuwend verder' door wethouder A.M.A. van 
Ardenne-van der Hoeven. Onder het motto 'wonen en 
recreëren' tonen het Stadsarchief, het Visserijmuseum, 
de Stadsgehoorzaal, de Vrije Academie, de Streek-
muziekschool, het Centraal Punt Woonruimtever
deling hun activiteitenprogramma. Daarnaast is er een 
diorama van de Broekpolder en maquetten van de 
nieuwbouwplarmen bij de Vaart, de Babberspolder en 
het centrum. 

In het Visserijmuseum geopend een overzichttentoon
stelling over de geschiedenis van de stoomlogger onder 
het motto 'Stoom op haring'. Auteur M.P. Zuydgeest 
overhandigt het eerste exemplaar van het gelijknamige 
boek aan de visserijspeciaUst van D 66 ir. Pieter ter 
Veer. 

6 In de Harmonie eerste aflevering van De Nieuwe 
Salon onder het motto 'Retour Vlaardingen'. Presen
tatie Dick van der Lugt, Liesbeth van der Kruit en Bart 

van Leeuwen. Gasten: Henk Horsten, directeur van de 
Vrije Academie, Jan-Geert Majoor, hoofdredacteur 
van het Leidsch Dagblad en beeldend kunstenaar Age 
Klink. Muzikale omlijsting Patrice Verburg en 
Comelis Pons. 

9 De nieuwe naam voor de fuserende scholen
gemeenschap Prof. Casimir en De Vaart staat vast. De 
nieuwe scholengemeenschap gaat onder de naam VOS 
(Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap) verder. 
De bedenker, Pieter van der Zwaai, krijgt hiervoor van 
wethouder A. Maarleveld een fiets uitgereikt. Rector 
van de nieuwe school wordt Marianne Dijkstra, nu al 
rector van de scholengemeenschap Prof. Casimir. 

11 Verschenen de eerste editie van het huis-aan-
huisblad De Weekendkrant met een oplage van 
37.500 exemplaren. Initiatiefnemer is het reclame
bureau Hofman. 

12 De vibrafonist Roland Stolk is doorgedrongen tot 
de finale van de Pali Mall Export Swing Award. In de 
Sonesta koepel in Amsterdam wordt gestreden om de 
Award waaraan een geldprijs is verbonden van 
10.000 gulden. 

12-14 Feestweekend bij de hockeyclub Pollux ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van die club. 

13 Een complete computeruitdraai van het filiaal 
van de Credit Lyonnais Bank is door twee sportvissers 
in het Buizengat teruggevonden. Vermoedelijk is de 
uitdraai bij een inbraak in de bank ontvreemd. 

18 Jan Anderson, directeur van Cency, is 25 jaar 
verbonden aan de drogisterijketen. 
Jubileumreceptie in het Delta-Hotel. Het boek 
'Verzamelen gaat vanzelf (150 verzamelingen van Jan 
Anderson) tekst Dick van der Lugt, foto's Arie 
Wapenaar, wordt overhandigd aan A.H. Paape, oud-
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie. 

Gerard S. Verver 25 jaar sportredacteur voor De 
Havenloods. 
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De Stichting Migranten Ouder Raad (STIMOR) wijst 
de oprichting van een islamitische school voorlopig van 
de hand. Voorzitter I. Erbas vindt dergelijke scholen 
een verkeerde ontwikkeling. STIMOR wil wel meer 
zeggenschap op bestaande scholen. 

19 Wethouder A. Maarleveld reikt het duizendste 
compostvat uiL Nu al staat in 10% van de Vlaardingse 
tuinen een compostvat. 

Het aantal verkeersongevallen is de eerste helft van 
1990 schrikbarend toegenomen. Dat blijkt uit de Ver
keer Ongevallen Registratie van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. 
De eerste zeven maanden waren er 723 ongevallen. In 
1987 waren er 739 ongevallen in dezelfde periode. 
Toch steekt Vlaardingen nog vrij positief af tegen de 
rest van Nederland. 

Spuybroek Assurantiën BV aan de Schiedamseweg 97 
is deze maand 75 jaar tussenpersoon van de 
Nationale Nederianden. 

20 In de Harmonie opvoering van het blijspel 'Op 
blote voeten in het park' van de schrijver Neil Simon 
door de toneelgroep De Fakkel. 

21 De Stichting Villa Palagonia verzorgt in de kapel 
(het atelier van de kunstenaars Hans Rikken en Kees 
Lesuis) van de voormalige rk-begraafplaats een lezing 
onder het motto 'Dood waar is uw prikkel'. Kunst-
docent Kees VoUemans spreekt over 'Lucifer nadert'. 

22 De Vlaardingse vestiging van de Amerikaanse 
machinefabriek Cincinnati Milacron sluit definitief 
haar poorten. Dat betekent ontslag voor 150 mede
werkers. Cimbool Industrial Product, een eveneens in 
Vlaardingen gevestigde dochteronderneming, blijft 
bestaan. Bij dit bedrijf werken 30 mensen. 

23 De nieuwe sluis in de Buitenhaven in gebruik 
genomen. 

B en W besluiten de grootscheepse veranderingen in 
het aanzien van de Babberspolder vast te leggen op 
video. De buurtbewoners ontvangen het plan 
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Brandweercommandant P. de Jong, 26 oktober. 

enthousiast 

24 Het wijkcentrum De Heipaal in het nieuwe 
onderkomen aan de Aristide Briandring officieel in 
gebruik genomen. 

Om de bouw van appartementen in de Pelmolen aan 
de Westhavenkade mogelijk te maken wil de gemeente 
proberen ontheffing te krijgen op de wet geluidshinder. 
In opdracht van een projectontwikkelaar is het 
architectenbureau Geluk en Treurniet bezig hiervoor 
een plan te ontwikkelen. Het kolossale fabriekspand 
aan de Westhavenkade wordt op de tekentafel 
omgetoverd tot een luxe-appartementenblok. 

25 Officieel in gebruik genomen de eerste warmte/ 



De Pelmolen, 24 oktober. 

kracht-koppeling in Vlaardingen in het bejaardencen
trum Drieën-Huysen. De installatie moet per jaar 
42.000 kubieke meter gas besparen. 

Stankoverlast door Lever BV. De DCMR legt het pro
ductieproces van het bedrijf stil. 

26 Oud-brandweercommandant P. de Jong te 
Zierikzee overleden. P. de Jong was de eerste beroeps
brandweercommandant van Vlaardingen. 

29 Het echtpaar H. de Jong - L Kaptein 65 jaar 
getrouwd. 

30 Het GEWB betaalt de winst over het water

leidingbedrijf terug aan de verbruikers. Elke inwoner 
van Vlaardingen krijgt 30 gulden terug. 

31 Officiële opening van de uitbreiding van winkel
centrum De Loper aan het nieuwe Marktplein in wijk 
Holy door burgemeester A.A. J.M. van Lier. Ondanks 
het slechte weer grote belangstelling. 

Herdenking Kerkhervorming. In de Grote Kerk 
spreekt rector B. Stolk van de Jacobus Revius-
scholengemeenschap in Rotterdam over het thema 'De 
Morgenster van Wittenberg'. De dienst wordt ver
zorgd door de christelijk gereformeerd predikant ds. 
Stehouwer en de Nederlands Hervormd predikant ds. 
Van den Heuvel. 
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november 

2 De NAM begint binnenkort met seismisch en 
vibro-seismisch onderzoek in Vlaardingen. Door 
trillingen door de bodem te sturen, maken de onder
zoekers een soort foto van de grondlagen. Zij kunnen 
dan zien of er op winbare diepte gas of olie zit. 

De Vlaardingse fotografe Manie Bot heeft de Amster
damse Kunstprijs - een initiatief van de bierbrouwer F. 
Heineken - gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van 
50.000 gulden verbonden. 

7 Tien bomen aan de Olivier van Noortlaan 
worden gekapt om de bewoners een beter zicht te 
geven op de Maasboulevard. Op een inspraakavond 
hadden bewoners geklaagd over het weelderige groen 
voor hun ramen. 

8 Cafetaria De Gasterij aan de Westhavenkade 
onderscheiden met de HoflFelijkheidspluim 1990. De 
onderscheiding wordt vier maal per jaar toegekend aan 
een bedrijfdat zich positiefonderscheidt op het gebied 
van gastvrijheid en dienstverlening. 

9 Uit het jaarverslag van de brandweer. Vorig jaar 
is de brandweer 586 keer uitgerukt, dat is 38 keer meer 
dan in het voorgaande jaar maar 136 keer minder dan 
in 1987. In totaal werd voor een bedrag van 1.326.400 
gulden schade aangericht Het aantal dodelijke slacht
offers betrof vorig jaar 8, dat is 4 meer dan in het jaar 
ervoor. Het aantal gewonden daalde van 29 naar 15. 
De brandweer heeft 30 beroepskrachten en 81 
vrijwilligers. Daarnaast nog de jeugdbrandweer met 19 
leden. 

Onder grote belangstelling is het nieuwe wijkcentrum 
Holy officieel geopend. Het gebouw biedt o.m. onder
dak aan De Heipaal en het Samenwerkingsverband 
Holy Noord. 

10 In de tuin van het verzorgingstehuis Drieën-
huysen wordt een authentiek Japans theehuis officieel 
in gebruik genomen. 

12 Wethouder A. Maarleveld ontvangt het eerste 

exemplaar van het tijdschrift 'Netwerk'. Het tijdschrift 
is een uitgave van de Vereniging Vrienden Visserij
museum en zal voortaan 2 maal per jaar verschijnen. 

13 Ton ter Hoeve benoemd tot coördinator van het 
sociale vernieuwingsbeleid van de gemeente. Hij wordt 
belast met de begeleiding en bewaking van de 
uitvoering van het Actieplan Sociale Vernieuwing. 

14 H. Bril, hoofd sector Financieel Beleid van de 
gemeente bij zijn afscheid benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 

15 B en W willen invalide automobilisten 570 
gulden laten betalen voor de inrichting van een 
gereserveerde parkeerplaats. Het Vlaardings Overleg 
Revalidatie zal zich hevig verzetten tegen dit plan. 

16 Een buitengewoon ernstige stroomstoring zorgt 
in grote delen van Vlaardingen, Schiedam en het 
westelijke deel van Rotterdam voor urenlange overlast. 
Openbare verlichting en verkeersinstallaties blijven 
buiten werking, maar extra politie zorgt voor snelle 
doorstroming van het verkeer. Winkels zijn gesloten. 
In totaal zitten 50.000 klanten zonder elektriciteit. 

De Vlaardingse havens kennen een ongekende bloei
periode. In 1989 werd in het gemeentelijk havengebied 
1.1. miljoen ton in en uit schepen geladen. Daarmee is 
de hoeveelheid van het jaar daarvoor met 67% uitge
breid. Inclusief andere havens kwam de overslag op 
7,9 miljoen ton. Aan zeehavengeld werd meer dan 1 
miljoen gulden ontvangen tegen bijna 700.000 gulden 
het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarrekening van de 
dienst gemeentewerken. 

21 Ondanks felle protesten van de Historische Ver
eniging Vlaardingen laat een top-ambtenaar een 
winkelpui uit zijn woning aan de Schoolstraat slopen. 
De pui was het laatste authentieke element van de in 
begin jaren tachtig gerenoveerde straat. De H W 
kende er een monumentale waarde aan toe. 

In de Harmonie overhandigt stadsarchivaris J.A.C. 
Mathijssen het eerste exemplaar van het boek 'Feest in 
Vlaardingen' aan R. van Zanten, voorzitter van de 
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Vergeefs protest Historische Vereniging, 21 november 

Stichting Haring- en Bierfeest, Stadsgehoorzaal
directeur M. Putman en Prins Carnaval Jan I. 

22 Met een digitale lasershow wordt de nieuwe high
tech drukkerij Van Dooren aan de Trawlerweg officieel 
geopend. Het Vlaardingse bedrijf werd in 1893 
opgericht en gehuisvest in de Oosterstraat en is sinds 
enkele jaren in handen van de Plantijn-groep. 

23 Officiële opening van de nieuwe openbare basis
school Erasmus aan de Huijgensstraat (vroeger aan 
het Westnieuwland gevestigd) en 35 senioren
woningen aan de Burgemeester Pruissingel. De totale 

nieuwbouw is ontworpen door architectenbureau 
Geluk en Treurniet in opdracht van Patrimoniums 
Woningen en de Gemeente Vlaardingen. Ter gelegen
heid hiervan wordt het boekje 'Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht een Heerlijkheid' van archief
medewerker M.A. Struijs overhandigd aan de 
bewoners. 

Tom Lincklaen Westenberg is het afgelopen seizoen 
Nederlands Kampioen geworden in de Formule I 
klasse voor radiografisch bestuurbare automodellen. 

26 Een gesprek tussen wethouder A.M.A. van 
Ardenne-van der Hoeven en PTT-directeur H.A. 
Damhuisen voor het behoud van de postagent
schappen Voorstraat en Winkelhoeve na 1994 heeft 
geen vruchten afgeworpen. De volgende stap van de 
gemeente is een brief naar de hoofddirectie. 

27 In de Vleeshal aan de Markt uitreiking van het 
Historisch Jaarboek 1990 aan de gebroeders P. en J. 
van der Valk, die in het pand Hoogstraat 166 de 
slagerij voortzetten van hun overgrootvader. Het 
jaarboek bevat o.a. het artikel 'Het slagersboek van 
Vlaardingen' van Jan van Hees. 

28 Melkboer Frank Schelleboom ontvangt uit 
handen van burgemeester A.A.J.M. van Lier de 
bronzen medaille van het Carnegie Heldenfonds. Op 
27 oktober van het vorige jaar redde de man een 75-
jarige vrouw uit haar brandende woning in het 
bejaardencentrum De Wouthof. 

29 Uit het jaarverslag van het Jongeren Advies Cen
trum 1989. Het JAC is in 1989 minder vaak geconsul
teerd dan het jaar ervoor. Kwamen in 1988 nog 125 
jongeren, het waren er in 1989 nog maar 116. Het aan
tal hulpverleningscontacten liep nogal drastisch terug: 
1.776 in 1988 tegen 1.040 in 1989. 

30 In een 480 pagina's tellend boekwerk 'Binnen-
stadsonderzoek Vlaardingen' beschrijft ing. A.J. van 
Bommel alle gebouwen in het centrum. Het boek wordt 
verspreid onder ambtenaren en politieke partijen. In 
het werkstuk wordt gepleit voor het maken van een 
monumentenverordening. 
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december 

4 De gemeenteraad besluit dat het bedrijf Zwanen
burg BV zich mag vestigen in het industrieterrein Het 
Scheur. Het transportbedrijf wil ter plekke ook 
gevaarlijke stoffen overslaan. 

Presentatie van een nieuw beleidsprogramma door 
Patrimonum's Woningen. Hierin wordt o. a. gesteld dat 
projectontwikkelaars niet langer de kans moeten 
krijgen in Vlaardingen. Met de winsten van de bouw 
van dure huur- en koopwoningen wil men de sociale 
woningbouw in de eigen stad stimuleren. 

Gestart het project 'Opvangklas migrantenkinderen' in 
de protestants-christelijke basisschool Het Mozaïek 
aan de Rotterdamseweg, een initiatief van de stichting 
Onderwijsvoorrangsgebied Vlaardingen (OVGV). 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij krijgt voor 3 
jaar toestemming tot het verrichten van proeftxjringen 
naar olie en aardgas in de Broekpolder. Worden 
belangwekkende vondsten gedaan dan wil de gemeente 
bezien of de exploitatie daarvan kan worden ingepast 
in haar eigen plannen met de Broekpolder. 

Overleden op 88-jarige leeftijd A. Pleijsier, oud-
directeur van de Bondsspaarbank Vlaardingen van 
1948- 1968. 

6 Opgeheven de kruidenierswinkel Van der Ende 
aan de Pieter Karel Drossaartstraat. De winkel was 86 
jaar gevestigd in de straat. 

Oud-stadsarchivaris D. van der Vlis op 50-jarige 
leeftijd te Leeuwarden overleden. Hij was van 1968 tot 
1970 archivaris van zijn geboortestad Vlaardingen. 

7 De gemeenteraad besluit met 11 tegenstemmen 
dat alle Vlaardingse stemgerechtigden op 6 maart 
1991 hun stem uit kunnen brengen over de vraag of zij 
in het vervolg via een referendum hun mening willen 
geven over belangrijke Vlaardingse politieke zaken. 
Voorwaarde: minimaal de helft van het aantal kiezers 
dat bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen 
is opgekomen moet deelnemen aan de volksraad-

Archivaris D. van der Vlis, 6 december. 

pleging. 

8-9-15-16 In het Unilevergebouw aan de Olivier 
van Noortiaan expositie van iconen uit de zestiende tot 
en met de negentiende eeuw. De meeste iconen zijn 
afkomstig uit Rusland. 

10 De PvdA-fraktie kiest Kees van der Windt tot 
opvolger van wethouder A. Maarleveld die in het voor
jaar 1991 de aktieve politiek zal verlaten. Drs. Bert 
Kandel met algemene stemmen gekozen tot fraktie-
voorzitter. 
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12 Het Gemeentelijk Woningbedrijf viert dit jaar 
zijn 50-jarig bestaan. Voor huurders en andere relaties 
organiseert het bedrijf i.p.v. de gebruikelijke receptie 
een Open Dag. Tegelijk verschijnt de eerste 
Bewonerskrant. 

In café De Oude Markt overhandigt Frans Assenberg 
het eerste exemplaar van het door hem geschreven 
boekje 'Herbergen in Vlaardingen' aan archieftnede-
werker M.A. Struijs. 

De commissie Milieu en Volksgezondheid stemt in 
met het plan om vanaf maart van het volgende jaar 
huisvuil gescheiden in te zamelen. Eerst komen er 
papiercontainers in de wijken te staan. Tegelijkertijd 
zal ook grof huisvuil op afroep worden opgehaald. Ver
der komen er later in het jaar verzamelcontainers voor 
huisvuil met daarin apart een container voor groente-, 
fruit- en tuinafval. 

13 De volkstuinders van het Moermanterrein wijzen 
het voormalig hoofdveld van voetbalvereniging 
Hollandiaan in het Nieuwlantpark af als alternatief van 
hun tuinen. De Moermantuinders hebben de gemeente 
laten weten dat over verhuizing alleen gepraat kan 
worden als zaken als geluids- en stankoverlast van de 
snelweg opgelost zijn. Zij realiseren zich wel dat deze 
lokatie het laatste alternatief is. 

14 B en W bevestigen het besluit van minister H. 
Aalders (milieu) dat een deel van de Westwijk in 1991 
wordt afgeschermd met een geluidswal. De puinwal 
langs rijksweg 20 krijgt voorlopig een lengte van 350 
meter en zal in een later stadium verder worden 
uitgebouwd. 

17 De kunstenaar John Körmeling, ontwerper van 
het omstreden neon-kunstwerk op de bibUotheek, het 
PTT-kantoor en de ouderenflat aan de Waalstraat, 
rekent erop dat zijn creatie alsnog wordt geplaatst. Hij 
verwacht dat zowel de commissie voor bezwaar
schriften als de Raad van State de tegenstanders van 
zijn schepping in het ongelijk zal stellen. 

18 Namens de aktiegroep 'Behoud Postagentschap 
Rozenlaan' overhandigt wethouder A. Maarleveld 

bijna 1.500 handtekeningen met een bezwaarschrift 
aan de Vlaardingse PTT-directeur M.A. Damshuiser. 

Informatieavond voor de huidige bewoners van de 
Babberspolder over de nieuwbouw in de wijk. Door de 
gemeente is inmiddels besloten dat er 223 sociale 
huurwoningen, 130 vrije sectorwoningen, 144 vrije 
sectorwoningen met een éénmalige bijdrage en 72 
premie koopwoningen worden gebouwd. De huren 
voor de meergezinswoningen zullen ca. 575 gulden en 
voor de eengezinswoningen 680 gulden gaan bedragen. 

Ondertekening van het contract voor de Centrale As 
van Vlaardingen tussen project-ontwikkelaar Multi-
Vastgoed BV uit Gouda en de gemeente. Het project 
omvat de volgende plan-onderdelen: Woningen, 
kantoren, winkels, parkeren en verplaatsing van de 
wareimiarkt Met de vernieuwing van het stadshart is 
een bedrag van 80 miljoen gulden gemoeid. 

19 De gemeente heeft een nieuwe bestemming 
gevonden voor het door brand verwoeste school
gebouw aan de Curacaolaan. In het nieuw op te 
trekken gebouw zullen voorzieningen voor kinder
opvang en atelierruimte worden gehuisvest. 

Wethouder A.M.A. van Ardenne-van der Houwen 
overhandigt de certificaten van de cursus 'Eigen bedrijf 
in Nederland' van het Instituut Midden- en Klein
bedrijf voor Rotterdam e.o. aan vijf vrouwen en vier 
mannen van buitenlandse afkomst De cursisten willen 
binnenkort een eigen bedrijf beginnen. 

Meer dan de helft van de bewoners van de PLN-flats in 
de Westwijk (omgeving Prof Rutgerstraat/Dr. Wiardi 
Beckmansingel) wil verhuizen. Dat blijkt uit een onder
zoek van het bureau OTB. De bewoners klagen vooral 
over de slechte kwaliteit van hun woningen. Het 
Gemeentelijk Woning Bedrijf heeft een renovatieplan 
in voorbereiding. 

20 Vluchtelingenwerk Vlaardingen organiseert ter 
gelegenheid van de Dag van de Vluchteling een Open 
Dag in het opvangcentrum De Halte aan de Callen-
burgstraat 15. 
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21 Leerlingen en personeel van de scholengemeen
schap Groen van Prinsterer houden een sponsorloop in 
het Nieuwlantpark voor het Keniaanse Dorp 
Mpeketoni. Het geld zal worden besteed aan het ver
beteren van schoolgebouwen, meubilair, scholing voor 
de jeugd, waterputten en andere belangrijke zaken. 

Ledie Tuhurima, body-buildster bij 'Ladies Gym' 
fitness center is onlangs winnares geworden van de 
Miss Natural Body-titel. Door deze titel ver
tegenwoordigt zij Nederland volgend jaar op de 

wereldkampioenschappen in het Amerikaanse 
Virginia. 

Overleden op 50-jarige leeftijd Ds. C. Trouwborst, oud 
predikant van de hervormde wijkgemeente Holy-
Noord van 1979 tot 1988. 

28 Overval op het filiaal van de Bondsspaarbank 
aan de Vettenoordsstraat. De drie jonge Vlaardingers 
werden korte tijd daarna in Schiedam met hun buit 
aangehouden. 
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