
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1992 

door Marianne van Papeveld-Hörst 

Januari 

1 Het inwonersaantal in Vlaardingen is na twintig 
jaar weer gestegen. Het aantal inwoners is 73.905. 
Dat zijn 174 meer dan aan het begin van het 
vorige jaar. 

Het PTT-postagentschap in de V & D-vestiging 
definitief gesloten. 

De fusie tussen de GEWB Vlaardingen en de 
Gemeentebedrijven Maassluis is een feit. Zij gaan 
verder onder de naam N.V. Nutsbedrijf Vlaardingen/ 
Maassluis. 

2 Nieuwjaarsreceptie op het stadhuis. Presentatie 
van de eerste echte Vlaardingse alcohol-vrije mix 
'Prikkebijtertje' naar een recept van Marika van 
Toor. Muzikale omlijsting door het Haegsch Salon 
Quartet. 

3 Als er nu gemeenteraadsverkiezingen gehouden 
zouden worden zou de PvdA opnieuw 2 zetels 
verliezen. CDA en D66 zouden beide winst boeken. 
Dat blijkt uit een enquête gehouden door Omroep 
Vlaardingen in samenwerking met het Christelijk 
Economisch College Beneden Maas. 

6 Presentatie van de Nota Volkshuisvestingsplan, 
van het bureau Companen BV uit Arnhem in 
opdracht van het stadsbestuur. Hieruit blijkt dat 
de bebouwing van de Broekpolder onontkoombaar 
is, wil de gemeente blijven uitkomen op een in
wonertal tussen de 73.000 en 75.000. 

Tijdens de traditionele nieuwjaarsrede maakt korps
chef A. Spel bekend dat de politiekorpsen Vlaar
dingen, Maassluis en Hoek van Holland nog dit 
jaar één district gaan vormen. 

De brandweer moest vorig jaar 585 maal uitrukken. 
228 keer voor brand, 166 keer voor technische 
hulpverlening en 191 keer voor loos alarm. Bij 
de branden vielen één dode en 5 gewonden. De 

totale brandschade bedroeg ruim 3 miljoen gulden. 
Deze cijfers maakt brandweercommandant Van Es 
bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. 

8 De Vlaardingse schildersbedrijven zijn ver
ontwaardigd dat de gemeente het winterschilder
werk heeft uitbesteed aan niet-Vlaardingse bedrijven. 
Volgens de ondememers is er in een vorig college 
afgesproken dat de gemeente haar werk voor zover 
mogelijk zou gunnen aan plaatselijke schilders
bedrijven. 

De verhuizing van de kermis naar het terrein 
tegenover de GEWB aan de Hoflaan krijgt de 
instemming van de gemeenteraad. Er wordt 250.000 
gulden uitgetrokken om de grond voor vijf jaar 
geschikt te maken voor kermis en andere eve
nementen. 

9 Vlaardingen verwacht dit jaar een nieuwe 
burgemeester. Per 1 september komt er een eind 
aan de ambtsperiode van de huidige burgemeester 
A.A.J.M. van Lier. Het echtpaar Van Lier blijft 
in Vlaardingen wonen. 

De Schiedamse Sint Willibrordusstichting en de 
Stichting Katholiek Onderwijs Vlaardingen zijn 
deze week opgegaan in een nieuwe Stichting In
terstedelijk Katholiek Onderwijs. Bij de fusie zijn 
13 scholen met gezamenlijk 2.200 leerlingen be
trokken. 

De trouwzaal en de raadzaal in het stadhuis worden 
opgeknapt. Voorgesteld is o.a. alle stoelen en tafels, 
wandbespanning en stoffering te vervangen. Hiervoor 
is een investering nodig van bijna een half miljoen 
gulden. 

10 Geopend in Galerie Artoteek een groepsten
toonstelling met recent werk van de Vlaardingse 
beeldend kunstenaars Maryoke, Peter Dumas, Sandra 
Gallo en Elly Zwaanswijk. 

Bewoners van de Staverenhoeve zijn het niet eens 
met de plannen van de gemeente om de blok-
speelplaats aldaar op te heffen. Daarnaast verwijten 
zij de gemeente dat de kinderen geen inspraak 
hebben gehad. 
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11 Het gemeentebestuur tekent beroep aan tegen 
de vergunningen die de provincie Zuid-Holland 
en het Hoogheemraadschap Delfland willen verlenen 
voor een afvalberg langs de Maassluissedijk Vlaar-
dingen heeft zich van meet aan verzet tegen de 
berging van verontreinigd bedrijfsafval 

13 De campagne van de gemeente waarin aan 
alle Vlaardingers werd gevraagd hun kerstbomen 
in te leveren is een groot succes geworden Leverde 
de vorige aktie ongeveer 700 bomen op, dit jaar 
werden 3 700 bomen door de Plantsoenendienst 
versnipperd Winnaar van de daaraan verbonden 
wedstrijd wordt Kristiaan van der Gaag 

14 Leden van de zwemverenigingen WIK en 
Viking 60 geven toestemming voor een fusie 
Met de fusie ontstaat een vereniging van ca 700 
leden Hiermee hopen de twee clubs sterker de 
onzekere toekomst in te gaan 

Gemeente en projectontwikkelaar MultiVastgoed 
bereiken overeenstemming over de uiteindelijke 
vormgeving van het nieuwe Liesveld Het laatste 
knelpunt was de inpassing van 350 bewaakte par
keerplaatsen Er IS definitief afgestapt van de kostbare 
bouw van een drie verdiepingen tellende garage 
aan de Joubertstraat 

15 In het kader van het thema 'Een nieuwe 
wereld ontdekken' start het Platform Ander Vlaar-
dingen aktiviteiten die het hele jaar door gehouden 
worden Doel is het overbrengen van kennis over 
andere culturen Amnesty International houdt in 
de Burgerzaal een informatie-avond onder het motto 
'Tussen het zwaard en de muur' 

16 Op de lokatie Ammanstraat geeft wethouder 
T van der Steen samen met P Hameetman, voorzitter 
van de bewonersgroep, het officiële startsein voor 
de renovatie van 140 Brederowomngen in de Bab-
berspolder 

Het gemeentebestuur zal m het vervolg de inwoners 
door middel van informatieborden informeren over 
de verschillende projecten waar op de straten, 
wegen en pleinen aan gewerkt wordt Het eerste 
bord IS onthuld ter gelegenheid van de reconstructie 

van de Lepelaarsingel 

Bij de voorgenomen verdubbeling van de Be-
neluxtunnel moet meteen een metrotunnel worden 
gebouwd Dat is het belangrijkste advies van een 
ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoor
digers van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, 
Rotterdam, de Rijksverkeersinspectie en Rijkswa
terstaat Kosten van deze metrolijn inclusief com-
binatietunnel ruim 800 miljoen gulden 

Steeds meer Vlaardingers storen zich aan de mi-
lieuoverlast, zo blijkt uit het Milieubelevings-on-
derzoek Zuid-Holland 1990 Het aantal mensen 
dat zich in sterke mate ergert aan de luchtver
ontreiniging IS weer terug op het peil van 1972 
toen Rijnmond saneringsgebied was 

17 Neemt het aantal verkeersongevallen binnen 
de bebouwde kom in Vlaardingen, mede als gevolg 
van het Verkeerscirculatieplan, af, op rijksweg 20 
IS het aantal ongelukken in 1989 gestegen tot 
51 Het jaar daarvoor was dat nog 45 

18 In de Lijndraaier receptie ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van Van Dijk's Amusements
orkest 

19 Warjo van Galen wint het Nederlands Kam
pioenschap Degenschermen 

20 Start van de 'Bibliotheek aan huis' De wet
houders A Kool en K van der Windt bezorgen 
de eerste boeken bij mevrouw Van der Heide 
aan de Sperwerlaan 

22 Er mag gebouwd worden aan de Vlaardingse 
Vaart De Raad van State verklaart het schor-
singsverzoek van twee bewoners van de zogenaamde 
Goudkust, gelegen achter de bouwplaats, ongegrond 

23 De leden van de Industriële Kring Vlaardingen 
hebben 8 000 gulden bijeengebracht voor het bouw
fonds van de Oude-Havenkraan die men tegenover 
het Visserijmuseum wil plaatsen De kraan die 
vroeger op de Westhavenplaats, tegenover de Kraan
steeg stond, moet het aangezicht van het museum 
verfraaien 
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24 Het ANC-lid Buni Sigwaele neemt in de 
Burgerzaal van het stadhuis de opbrengst van de 
aktie die de werkgroep Vlaardingen Tegen Apartheid 
het afgelopen jaar heeft gehouden in ontvangst. 
De opbrengst is 3.000 gulden. 

25 De Historische Vereniging Vlaardingen viert 
het 25-jarig bestaan. Het jubileumjaar wordt ingeleid 
met een receptie en een Open Dag voor leden 
en genodigden, (zie ook 29 juni). 

26 Twee duikers van de brandweer redden twee 
jeugdige Vlaardingse schaatsers uit een wak in 
de Surfplas tussen Rijksweg 20 en de Zuidbuurt. 
Na mond-op-mond beademing wordt een slachtoffer 
overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is inmiddels 
buiten levensgevaar. De andere jongen kan na 
behandeling weer naar huis. 

27 Bij de afdeling Voorlichting, de bibliotheken 
en de VVV is de Verkeerskaart 'Zuid-Holland, 
bewust op weg in uw provincie' gratis af te 
halen. Punten om op het openbaar vervoer over 
te stappen krijgen op de kaart extra aandacht. 
Hetzelfde geldt voor fietspaden en carpoollokaties. 

28 Er is eindelijk een bestemming gevonden voor 
de kap van de vuurtoren Willem II, die in maart 
1988 naar Vlaardingen werd gehaald. De plannen 
verkeren nog in een pril stadium maar als alles 
goed gaat komt de vuurtorenkap nabij de Prinses 
Julianabrug. 

De recreatieve route van't Hof naar't Hoofd lijkt 
voor de gemeente op een financieel debacle uit 
te draaien. De provincie Zuid-Holland weigert jaar
lijks een ton in dit project te steken wanneer 
de gemeente zelf de hand op de knip houdt. 
Er wordt thans een plan ontwikkeld waarmee de 
subsidie alsnog kan worden binnengehaald. 

29 In de Burgerzaal van het stadhuis overhandiging 
van het boek 'Lager Kinzing, twee jaar gedwongen 
arbeid in nazi-Duitsland' aan burgemeester Van 
Lier. Het boek is een initiatief van Aart Pontier 
en Karel Braet. 
De Stichting Geuzenverzet 1940-1945 heeft het 
deze week opgenomen voor de Roemeense bisschop 

Laszlo Tökés, die in 1991 uit handen van minister 
Lubbers de Geuzenpenning kreeg. De bisschop 
is nu door een volkstribunaal ter dood veroordeeld. 
In een brief aan de huidige Roemeense president 
wordt gevraagd om de veiligheid van bisschop 
Tökés en zijn gezin te waarborgen. 

30 De AV Fortuna weigert de betaling van de 
extra huurverhoging als gevolg van de gemeentelijke 
bezuiniging op de sportsector. Al bijna vier jaar 
tobben Fortuna en de gemeente met blaasvorming 
op de kunststof atletiekbaan aan de Marathonweg. 
Op advies van TNO doet de arbitragecommissie 
voor de bouw binnenkort hierover een uitspraak. 

31 Zangeres Rita Young en het kinderkoor The 
Young Stars hebben in de Rotterdamse Prime-Time 
studio een CD opgenomen met 12 Nederlandstalige 
nummers. De songs zijn speciaal voor haar ge
schreven door producer Jack van der Lee. 

De politie van Vlaardingen en Goedereede en 
de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond on
derzoeken de illegale afvoer van 420 kubieke meter 
licht tot matig vervuilde grond uit Vlaardingen. 
In plaats van in een erkend depot kwam de grond 
terecht op een recreatieterrein in Ouddorp. 

Februari 

2 Overleden op de leeftijd van bijna 101 jaar 
G.H.J. Buters-Vollering. 

2-7 mrt Een delegatie uit de Tsjechoslowaakse 
gemeente Moravska Trebova begint in Vlaardingen 
aan een stage-periode in Nederland. Doel is de 
Oosteuropese deelnemers kennis te laten maken 
met gemeenteorganisatie en -management in Ne
derland. Vier weken worden binnen Vlaardingen 
ingevuld. 

3 De aankondiging dat de gemeente uitgebreid 
gaat controleren op het bezit van honden heeft 
al succes gehad. Zo'n 300 hondebezitters hebben 
zich 'spontaan' gemeld om de verplichte hon
denbelasting te betalen. 2.800 hondebezitters be
taalden de belasting al. Er wordt aangenomen 
dat er nog een kleine duizend hondebezitters zijn 
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die hun belasting niet betalen. Henk Boekei. 

4 Vlaardingen heeft er een bezienswaardigheid 
bij. In de Broekpolder vermaken zich sinds enkele 
weken vogelliefhebbers met een uit Siberië af
komstige notekraker. Zelfs een gezelschap vogelaars 
uit Engeland is voor deze vogel naar Vlaardingen 
afgereisd. 

5 'Bouwen in de Broekpolder is niet nodig' 
zo luidt een notitie waarmee de gemeenteraadsfraktie 
van de PvdA reageert op het pas verschenen ontwerp-
Volkshuisvestingsplan. De sociaal-democraten me
nen dat Vlaardingen voldoende draagvlak zal be
houden door de binnenstad af te bouwen en zwakke 
wijken te revitaliseren. 

De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp-Mi-
lieu Beleids Plan. In een eerste fase worden de 
milieuproblemen geïnventariseerd. Daarna volgt de 
opstelling van een Milieu Prioriteiten Programma 
en tenslotte een Milieu Uitvoeringsplan Vlaardingen. 

6 Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap 
zal de gemeente Vlaardingen waarschijnlijk niet 
meer confronteren met oude rechten ten aanzien 
van de Joodse begraafplaats aan de Schiedamseweg. 
Het bestuur van de NIK zal binnenkort hierover 
een beslissing nemen. 

7 In de Gemeentebibliotheek aan de Waalstraat 
Open Dag van het Gilde Nieuwe Waterweg. Het 
Gilde heeft als doelstelling het bemiddelen van 
kennisoverdracht van ouderen boven 50 jaar aan 
iedereen die daarvan gebruik wil maken. 

De vervuilde grond die twee weken geleden illegaal 
van Vlaardingen naar Ouddorp werd getransporteerd 
is door een aannemer uit Rucphen doorverkocht 
aan een handelaar uit Sommelsdijk. Tegen de daders 
is proces-verbaal opgemaakt. De politie wil geen 
bijzonderheden verschaffen over de identiteit. 

8 Niet minder dan 1.400 mensen bezoeken de 
gisteren geopende nieuwe discotheek Carrousel aan 
de Koningin Wilhelminahaven 1. De discotheek 
is gevestigd in het voormalige pand van de Dog
germaatschappij Hoogendijk. Eigenaren Roos en 

10 Het bestuur van het Nederlands Israëlitisch 
Kerkgenootschap heeft deze week besloten om 
het initiatief te nemen voor overleg met de gemeente 
over de toekomst van de Joodse Begraafplaats 
aan de Schiedamseweg. 

In de Bondsspaarbank Galery aan de Schiedamseweg 
12 exposeert de van oorsprong Vlaardingse kun
stenaar O.C. Hooymeijer zijn laatste schilderijen 
en tekeningen. Tot 25 april. 

11 Bewoners van het woonwagencentrum in Holy-
Noord verzetten zich tegen de nieuw aangelegde 
weg langs hun centrum. Zij vrezen voor het le
ven van hun kinderen. Van de gemeente krijgen 
de bewoners de toezegging dat op korte termijn 
maatregelen worden genomen. 

12 Bij kunstmestfabriek Hydro Agri verdwijnen 
nog dit jaar 200 van de 450 banen. De verlieslijdende 
kunstmestfabriek stopt met de mengmestproduktie, 
omdat daar nauwelijks nog vraag naar is. 

13 In navolging van andere gemeenten wil men 
ook in Vlaardingen de integratie van 'nieuwkomers' 
vergemakkelijken. Het Plaatselijk Educatief Centrum 
PEC is verzocht in overleg met de afdeling Welzijn 
een projectplan op te stellen. In 1990 vestigden 
zich in Vlaardingen 160 nieuwkomers uit ver
schillende landen. 

De politie 'oogst' 4.200 hennepplanten op een 
zolder van een woning aan de Oosthavenkade. 
Er zijn drie Rotterdammers aangehouden. Het drietal 
wordt ervan verdacht sinds vorig jaar hennepplanten 
te bewerken voor de handel. 

De aktiegroep 'Moreel Geweten Vlaardingen' roept 
in een advertentie op het zedelijke verval in de 
stad tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de 
mannen strip-tease show in een café aan de West
havenkade. 

14 Het centrum trekt de laatste paar jaar meer 
bezoekers, maar ze kopen minder. Die conclusie 
trekt het Bureau voor Ruimtelijk Marktonderzoek 
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STRABO na onder meer een passantenonderzoek. 
Eerder onderzoek in 1989 toonde nog een daling 
van het aantal bezoekers. 

Tweehonderd politiemensen hebben op hetzelfde 
tijdstip invallen gedaan op 31 adressen in de 
Randstad, waaronder Vlaardingen. Hiermee heeft 
de politie de grootste criminele organisatie op 
het gebied van chemische drugs opgerold die ooit 
in ons land aktief is geweest. 

Door een systematische aanpak van de herinrichting 
van woongebieden, kan de gemeente binnen een 
periode van 10 tot 15 jaar in alle verblijfsgebieden 
in de stad een maximumsnelheidsregime van 30 
km per uur realiseren. Dat staat in de nota '30 
km gebieden in Vlaardingen'. 

17 Het college van B en W komt tegemoet 
aan de wens van de Vlaardingse middenstand 
om enkele zondagen geopend te zijn. Dit jaar 
mogen de winkeliers op 20 en 30 april, 18 oktober 
en 20 december open zijn. 

20 De fraktie van Burgerbelangen heeft eenmalig 
een bedrag van 1.500 gulden beschikbaar gesteld 
aan de zwemvereniging VZC. Daarmee reageert 
de raadsfraktie op klachten van zwemtrainer Chris 
Aartsen in de richting van de gemeente, die de 
deuren van het Kolpabad alleen vroeg wil openen 
als voor ieder trainend lid een duur jaarabonnement 
gekocht wordt. 

21 Uit angst voor vrijgekomen asbestresten zijn 
in allerijl bij het bejaardencentrum Drieën-Huy-
sen de sloopwerkzaamheden aan plafonds stilge
legd. Totdat het onderzoeksresultaat bekend is, 
wordt de centrale hal luchtdicht afgesloten. 

22 In het verzorgingstehuis Drieën-Huysen worden 
16 bewoners van de benedenverdieping alsnog 
geëvacueerd in verband met aanwezigheid van asbest 
in het gebouw. 

Ed Wittekoek, voorzitter van de wielerclub De 
Coureur, lost het eerste startschot op het nieuwe 
wielerparcours in het Lickebaertgebied. 

voor een boompje'. Wie tegen betaling van een 
gulden meedoet aan een tocht van 5 of 10 km 
krijgt een kaart met een stempel. Drie stempels 
geven recht op een boom. Rond half november 
wordt de wandelaar uitgenodigd dat boompje te 
planten. 

24 Voor negen blinden en slechtzienden gaat 
de gemeente de belangrijkste routes markeren. Dat 
gebeurt o.a. met rubbertegels en rateltikkers bij 
de oversteekplaatsen. De routes komen in het centrum, 
de Westwijk, Oostwijk en Babberspolder. De routes 
zijn met belanghebbenden doorgesproken. 

25 Het college van B en W vraagt 29.000 gulden 
aan de gemeenteraad voor restauratie van de stad
huisleeuwen. 

26 De slogan van oud-voorlichter Jan Maneij 
'Afval. Dat gooi je niet weg. Dat leg je apart', 
is het motto waaronder half mei op twee plaatsen 
gestart wordt met de gescheiden inzameling van 
afval. 
De katholieke Paulusschool wordt wegens te weinig 
leerlingen met ingang van het komende schooljaar 
samengevoegd met de St. Willibrordusschool aan 
de Afrol. 

Voor de tweede keer binnen drie jaar wordt een 
eerste paal geslagen voor een uitbreiding van les
lokalen voor de Ericaschool aan de Delftseveerweg. 
Vanwege het stijgende aantal leerlingen wil de 
instelling voor speciaal onderwijs voor het nieuwe 
schooljaar hebben uitgebreid. 

Peet van der Hoeven, 27februari 
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27 Officiële opening van kunsthandel Peet van 
der Hoeven aan de Markt door burgemeester Van 
Lier. 

Het ontwerp van de Vlaardingse kunstenaar Leen 
Droppert 'Hommage aan de visserij uit de periode 
van hoekers, buizen en zeilloggers' gekozen voor 
een beeld op de Maasboulevard. 

In het stadhuis sluit de 'commissaris der Houwelixen 
Saecken' stadsarchivaris J.A.C. Mathijssen een mid
deleeuws huwelijk ter afsluiting van een geschie
denisproject van de basisschool Het Mozaïek. 

Een oude echtvereniging, 27februari 

Het befaamde plaatselijke clowns-duo Bassie en 
Adriaan maakt zeer succesvolle tijden door. Deze 
week zijn zij met hun programma doorgedrongen 
op de tiende plaats in de t.v. top tien. 

29/1 mrt In het Streekmuseum Jan Anderson ver
toning van een videofilm van de Vlaardingse fo
tograaf en filmer Dries de Voogd. Deze filmde 
kort na de oorlog veel mensen en gebeurtenissen 
in Vlaardingen. Overweldigende belangstelling. 

Maart 

3 De volkstuinders op de Moerman-terreinen 
aan de Burgemeester Heusdenslaan mogen tot 1 
september op hun terrein blijven. Daarna wordt 
daar door de gemeente de lokatie Hoogstad gecreëerd. 

4 De gemeente werkt aan een uniek automa
tiseringsproject waarbij gegevens van de dienst 
Bouw- en Woningtoezicht worden gekoppeld aan 
informatie uit het kadaster. Het project kost 730.000 
gulden. Hiervan betaalt het Ministerie van Eco
nomische Zaken vanwege het unieke karakter 230.000 
gulden. 

De hakker zie ik dagelijks verbleken, de groenteboei stopt druiven 
in mijn tas, door heel de stad met stomheid nagekeken, zou ik verdomd 
graag willen tieten water was 5maart 
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5 Levi Weemoedt (L van Wijk) verlaat Vlaar-
dingen. Hij verhuist met zijn gezin naar Assen. 

De verkoop van de molen Aeolus door de gemeente 
aan de molenaar N. Boekestijn is rond. Er is 
sprake van een symbolische overname. Bij het 
bedrijf werken vier mensen in loondienst. Er wordt 
geleverd aan onder meer de groothandel, reformhuizen 
en winkels in heel Nederland en een gedeelte 
van België. 

7 Jubileumfeest ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van de voetbalvereniging DVO'23 (Door 
Vrienden Opgericht). Aan de basis van DVO stonden 
de slager Leen Steenhoek en schoenmaker Janus 
Hopman. 

7/8 Vlaardings badminton kampioenschap. Bij 
de heren prolongeert de drievoudig kampioen Ronald 
Bello zijn titel. Bij de dames moet tweevoudig 
kampioene Eunice Bakker haar titel afstaan aan 
Helene van der Dungen. 

9 De plaatselijke werkgroep van de Consumen
tenbond wil een duidelijker bewijzering naar Vlaar-
dingen op de A20. De huidige aanduiding bij 
de twee op- en afritten vindt de werkgroep volstrekt 
onvoldoende en bovendien verwarrend. 

Gedwongen door ruimtegebrek gaat de Kerk van 
de Nazarener in het najaar verhuizen naar een 
nieuw te bouwen onderkomen aan de Zwanensingel. 
Het kerkgebouw aan de Emmastraat wordt ver
moedelijk verkocht aan de Turkse Culturele en 
Sociale Stichting. 

Het echtpaar Comelis van Dijk - Maaike Hamerslag 
65 jaar getrouwd. 

10 Nu minister Maij van Verkeer en Waterstaat 
heeft besloten alsnog een Milieu Effect Rapportage 
toe te passen op de aanleg van Rijksweg A4, 
pleit wethouder Van Ardenne ervoor om zo snel 
mogelijk te beginnen met de aanleg van een tramlijn 
op het dijklichaam van de geplande rijksweg. 

Overleden op 67-jarige leeftijd in zijn woonplaats 
Volkel, C. Lambrechts, voormalig huisarts te Vlaar-

dingen. 

11 Officiële beëdiging van de nieuwe gemeen
tesecretaris mevr. ir. Th.A.A. Miltenburg-Kraakman. 
Zij zal per 1 april de heer A. van Beuzekom 
opvolgen, die gebruik maakt van de VUT. 

12 De historische toren uit 1745 van de Grote 
Kerk wordt vanaf de omloop totaal gerenoveerd. 
Voor de renovatie van met name het lood- en 
zinkwerk is een bedrag van ca 200.000 gulden 
beschikbaar. 

Vlaardingen gaat als eerste Nederlandse gemeente 
gebruik maken van zwavelarme dieselolie voor 
het gemeentelijk wagenpark. Het gebruik hiervan 
is 15 cent per liter duurder maar dat weegt niet 
op tegen de voordelen voor het milieu. 

Presentatie van de officiële plannen voor het be
drijvenpark dat tussen het voormalig bedrijfsterrein 
van Cincinnati aan de Mr. L.A. Kesperweg en 
de Nieuwe Waterweg gaat verrijzen door R.J. 
van Bruggen directeur van bouwbedrijf Van der 
Waal. 

Kroonprins Willem-Alexander bij de uüieiking van de 
Geuzenpenning, 13 maait 
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13 In de Grote Kerk uitreiking van de Geu
zenpenning aan de Anne Frankstichting. In aan
wezigheid van onder meer Kroonprins Willem 
Alexander ontvangt voorzitter mevr M.H.M.F. Gar
denier uit handen van minister d'Ancona van WVC 
de onderscheiding. 

In de Stadsgehoorzaal jubileumvoorstelling ter ge
legenheid van het lO-jarig bestaan van Hedy's 
Modern Balletcentre aan de Binnensingel. 

14 Op de Westhavenkade voor het Visserijmuseum 
wordt in de komende jaren de historische houten 
stadskraan herbouwd. Dat zegt J. Madem, voorzitter 
van de stichting Exploitatie Museumkade, die in
middels meer dan de helft van de benodigde 
half miljoen gulden heeft verzameld. In 1994 zal 
de kraan gereed zijn. 

Het geplande optreden van de striptease-groep The 
London Knights op Goede Vrijdag in discotheek 
My Way aan de Oosthavenkade blijft de gemoederen 
van christelijk Vlaardingen bezig houden. Als er 
geen wettelijke mogelijkheden zijn zal de bur
gemeester worden verzocht het geplande optreden 
geen doorgang te laten vinden. 

17 Het eerste kievitsei gevonden in de polder 
richting Schipluiden door B. Dijkstra en J. Velda. 

18 Officiële introductie van de Stichting Schiedam 
Vlaardingen Fonds. Een nieuw fonds dat is voort
gekomen uit de voormalige Stichting Bondsspaarbank 
Schiedam Vlaardingen en dat donaties verstrekt 
in de sociaal- maatschappelijke sfeer. 

19 Wethouder A.M.A. van Ardenne verplaatst 
samen met Deltahotel-directeur Roel Rol een negental 
bomen. Hiermee wordt het startsein gegeven van 
de eerste fase van de aanleg van het routeplan 
Van 't Hof naar 't Hoofd. 

Opnieuw is Vlaardingen geconfronteerd met een 
asbest-affaire. Ditmaal is geconstateerd dat het kan
kerverwekkend materiaal bij sloopwerkzaamheden 
in de Babberspolder vrij is gekomen. 

Het Gewestelijk Arbeids Bureau heeft tussen 1 

september 1941 en 1 oktober 1943 bijna 6.500 
mannen naar Duitsland gestuurd om voor de nazi's 
te werken. Dat heeft oud-brandweerman Cees Ver
hulst ontdekt in rapporten van het GAB uit de 
bezettingsjaren. De gegevens dienen oud-boekhan-
delaar Aart Pontier voor een artikel over dwang
arbeid voor de Historische Vereniging Vlaardingen. 

20 B en W hebben opdracht gegeven tot het 
ontwerpen van een werkrooster voor de milieu
ambtenaren. Zij vinden dat de ambtenaren alle 
uren van de dag bereikbaar moeten zijn, en daarom 
buiten de diensturen piketdiensten moeten draaien. 

Burgemeester Van Lier verricht de officiële opening 
van het eerste 'wijnconcert' in de boerderij van 
Louise Holland en Jook Aarts in de Zuidbuurt. 
Jos Vranken en Leon Baks spelen werken van 
o.a. Mozart, Chopin en Rachmaninov. 

21 De Westhavenkade staat in het teken van 
vernieuwingen van het Visserijmuseum. De hele 
middag wordt in en rond de Oude Haven met 
een historisch feest de herbouw van de oude, 
houten stadskraan gevierd. 

Omroep Vlaardingen besteedt aandacht aan diverse 
manifestaties in het kader van de nationale anti-
racismedag. Opening van de uitzending door Ineke 
Nieuwstraten van de plaatselijke afdeling van Am
nesty Intemational. 

23 De gymnastiekgebouwen krijgen een telefoon
aansluiting. Het college van B en W besluit hiertoe 
om het mogelijk te maken dat er snel kan worden 
gehandeld als zich ongelukken voordoen. 

Onder het motto 'Gelijke rechten, ja ja..'start de 
gemeente een aktie om vooroordelen over het 
voortrekken van minderheden weg te nemen. Met 
advertenties in huis-aan-huisbladen en met posters 
wordt geprobeerd dat doel te bereiken. De aktie 
kost 20.000 gulden. 

24 De commissie Stadsontwikkeling houdt een 
besloten vergadering met als belangrijkste onderwerp 
een onderzoek naar de eventuele bebouwing van 
de Broekpolder. Raadslid Cor de Jong van de 
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SGP/GVP/RPF-combinatie vindt dit merkwaardig 
en stelt schriftelijke vragen aan het college. 

Mr. D.J. van der Heiden is de nieuwe voorzitter 
van het algemeen bestuur van de Stichting Vis
serijmuseum. Hij is dr.ir. L.H. Ruiter opgevolgd. 
Van der Heiden is directielid bij Smit Tak BV. 

25 Landelijke Boomfeestdag. Leerlingen van de 
basisscholen De Beukenhof, Jan Ligthart, De Re
genboog en De Doorloper planten linden aan de 
Anthony Knottenbeltsingel en de Spoorsingel. 

Binnenkort start de sloop van de Prinses Julianabrug. 
De nieuwe oeververbinding, die alleen door langzaam 
verkeer kan worden gebruikt, wordt een gewone 
basculebrug. Het is de bedoeling dat het werk 
op 1 juli 1993 klaar is. 

26 De rederij W. Kwakkelstein gaat de IJmuidense 
vestiging verkopen aan Parlevliet en Van der Plas. 
De Katwijkse rederij krijgt hierdoor de beschikking 
over één van de grootste hektrawlers van Europa, 
de VL 70 Astrid, het laatste onder Vlaardingse 
vlag varende vissersschip. De 45 bemanningsleden 
komen in dienst bij de koper. 

27 De kinderopvang in Vlaardingen krijgt na 
de verbouwing van twee leeggekomen scholen 
aan de Kraanvogellaan en de Teldersstraat, 36 
nieuwe plaatsen voor hele-dagopvang. Daarnaast 
komen er 38 plaatsen voor de buitenschoolse kin
deropvang. 

30 Radiobuis Van der Bend BV verhuist naar 
een nieuw bedrijfspand aan de Van Beethovensingel 
128. 

Officiële opening van de 'woningruilbeurs' bij 
de sector huisvesting van het stadhuis door wethouder 
A. Kool. De beurs, 'een groot bord' waarop men 
zijn woning te ruil aan kan bieden, wordt gestart 
om woningzoekenden te assisteren en te aktiveren 
bij het zelf zoeken naar een andere huisvesting. 

31 In het stadhuis afscheidsreceptie van A. van 
Beuzekom, gemeentesecretaris sinds 1988. Hij wordt 
benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. 

ÉÊÊSÊÊIk iijr-'" 

'*tó* 

'^M'*'-

Gemeenteset i etaris A van Beuzekom, 31 maar t 

April 

1 Eerste gemeenteraadsvergadering in de ge
renoveerde raadzaal. Onwennig nemen de leden 
van de raad plaats in de nieuwe banken die achter 
elkaar zijn opgesteld. Meer dan 30 jaar heeft 
de gemeenteraad aan een U-vormige tafel vergaderd. 

Overleden op 56-jarige leeftijd Maarten Vermeer, 
onder meer raadslid voor het CDA sinds 1980. 

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-on
derzoek krijgt toestemming om opgravingen te 
verrichten aan de voet van het Liesveldviaduct. 
Bij proefopgravingen heeft de archeologische ver
eniging Helinium aanwijzingen gevonden, dat de 
grafelijke vestiging 'Den Hoge Werff' van meer 
dan tien eeuwen geleden mogelijk kan worden 
blootgelegd. 

2 De provincie Zuid-Holland onderzoekt in het 
kader van de Interimwet Bodemsanering de land
schapsheuvel in het park Holywood op de hoek 
Olmendreef/Amsterdamlaan. De heuvel is ontstaan 
door stortactiviteiten van met name straat- en sloop-
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puin in de periode 1960-65. 

3 Het gemeentebestuur heeft bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken geprotesteerd tegen een 
overeenkomst met Amsterdam, waardoor de stad 
675 miljoen gulden krijgt ten behoeve van de 
tekorten op stadsvernieuwingsaktiviteiten. Vlaar-
dingen krijgt hierdoor 200.000 gulden minder uit 
het Gemeentefonds. 

4 In de Triton-zaal van het Deltahotel 'Nieuwe 
Salon' onder het motto 'Vlaardings Parfum. Een 
lente-avond over het Milieu' met Dick van der 
Lugt en Liesbeth van der Kruit. Gasten gemeen
teraadslid Remi Poppe en Hans van der Vlist, 
gedeputeerde milieuzaken Provincie Zuid-Holland. 
Gasten: Levi Weemoedt en Hans Dorresteijn. 

In de Grote Kerk gezamenlijk concert van het 
mannenkoor Orpheus en het J.E. Purkyne uni
versiteitskoor uit Tsjecho-Slowakije. In 1990 bracht 
Orpheus een bezoek aan dat land. 

Officiële opening van het nieuwe onderkomen van 
de postduivenvereniging De Adelaar aan de Claudius 
Civilislaan. 

Machinefabriek Houdijk aan Trawlerweg viert het 
70-jarig bestaan met een boottocht voor perso
neelsleden en genodigden. Oprichter Wijnand Hou
dijk begon het bedrijf als scheepsreparatiebedrijf 
in de Maasstraat. 

6 Presentatie Voorjaarsnota. Forse tegenvallers 
o.a. door hogere VUT-kosten, bestemmingsplannen; 
niet begrote investering tijdelijk onderkomen GGD. 
Meevallers:achtergebleven investeringen, waardoor 
de rentelasten minder hoog zijn; hogere leges-
inkomsten van paspoorten en toeristenkaarten door 
het openstellen van de Europese grenzen. 

6-11 Week van de Winkel. In Triangel op don
derdag gezamenlijk ontbijt van alle medewerkers 
van het Winkelhart van Vlaardingen en de win
keliers-verenigingen van de binnenstad. In win
kelcentrum De Loper assisteert wethouder A.M.A. 
van Ardenne in het filiaal van Cency. 

7 In de Grote Kerk uitvoering van de Johannes 
Passion van Johann Sebastian Bach door Gloria 
Toonkunst onder leiding van Aad van der Hoeven. 
Muzikale begeleiding door het Randstedelijk Be-
geleidings Orkest. 

De VZC-zwemmers Stefan Aartsen en Martijn van 
den Maagdenburg hebben eervolle uitnodigingen 
gekregen om met de nationale ploeg deel te nemen 
aan internationale wedstrijden. 

Brandweercommandant J.W. van Es gaat het Vlaar-
dingse korps per 1 juli verlaten. Hij zal de brandweer 
in Alkmaar gaan leiden, evenals het regionale 
brandweerkorps aldaar. 

De Dinsdag Ochtend Wandelaars DOW vieren 
hun 10-jarig bestaan. Ca. 80 wandelaars zetten 
het oprichtersechtpaar Corrie en Jaap Poot in het 
zonnetje. 

8 Wethouder T. van der Steen slaat de eerste 
paal voor de bouw van 18 halfvrijstaande villa's 
en 38 luxe appartementen in het plan De Vaart. 

9 Het dioxinegehalte in de koemelk uit het 
Lickebaertgebied ligt nog altijd boven de wettelijke 
norm van 6 picogram. Dit heeft onderzoek over 
het derde kwartaal van 1991 uitgewezen. Bij vijf 
bedrijven varieerden de dioxinegehalten per gram 
melkvet van 5,1 tot 8 picogram (juü). 4,3 tot 
7 (augustus) en 6,4 tot 8,3 in september. 

11 Open huis ter gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan van het gebouw Triangel aan de Fran
senstraat. Triangel werd in 1962 in gebruik genomen 
nadat in 1959 het oude gebouw 'Liefde en Vrede' 
aan de Gedempte Biersloot werd gesloopt. 

13 Vooruitlopend op de start van de donateursaktie 
van Omroep Vlaardingen overhandigt P. Pouwer, 
algemeen directeur van de Rabobank, een cheque 
van 1.000 gulden aan de voorzitter van de lokale 
omroep L. Maas. 

14 De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
is in samenwerking met bureau Oranjewoud een 
uitgebreid onderzoek begonnen naar de omvang 
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van de bodemverontreiniging in het Oranjepark. 
Het onderzoek maakt deel uit van het totale sa
neringsproject Hoflaan. 

16 De gemeente maakt bekend dat het trainingsveld 
van de voetbalvereniging Zwaluwen aan de Zwa
luwenlaan niet meer gebruikt mag worden. Volgens 
een bodemonderzoek is de toplaag te zwaar vervuild 
met koper, zink, lood en arseen. 

Het echtpaar R. Skala - A. Kober 65-jaar getrouwd. 
Het echtpaar trouwde 1927 in Augsburg. 

Brand in de supermarkt van Bas van der Heiden 
aan de Afrol. Door de grote rookontwikkeling 
moeten bewoners van de woningen boven de winkel 
hun huizen verlaten. De schade aan het bedrijf 
is aanzienlijk. Er wordt onderzoek ingesteld naar 
de oorzaak van de brand. 

Overleden op 100-jarige leeftijd Dirkje van Brand-
wijk-Menneking. 

20 Overleden op 70-jarige leeftijd oud-wethouder 
Andries Pieter Weeda. Hij was bijna 10 jaar lid 
van de gemeenteraad voor de PCG (later CDA), 
waarvan het grootste deel als wethouder. 

Dries Weeda, 20 april 

21 Het college van B en W besluit meer koop
woningen in de Babberspolder te bouwen dan 
oorspronkelijk was gepland. Nieuw is voorts dat 
de gemeente zelf de bouwplannen voor de koop
woningen gaat ontwikkelen. Men denkt zo tot 
scherpere prijzen te komen. 

23 Het Gemeentelijk Woningbedrijf mag geen 
tropisch hardhout gebruiken bij de bouw van 78 
woningen in de Babberspolder. De consequentie 
van de maatregel is dat de bouwkosten ca. hon
derdduizend gulden hoger uitkomen. 

24 Burgemeester Van Lier opent het nieuwe ker-
misterrein aan de Hoflaan. 

Officiële opening van het nieuwe donorcentrum 
Vlaardingen van de Rode Kruis Bloedbank aan 
de Galgkade door schrijver/acteur Chiem van Hou-
weninge. De grotere ruimte moet het mogelijk 
maken het aantal bloeddonors uit te breiden van 
7.000 naar 10.000. 

24-26 Officiële opening van het nieuwe parcours 
en clubgebouw van de wielerclub De Coureur 
met driedaagse wedstrijden. Prominente gast is 
Jan Jansen, voormalig wereldkampioen en winnaar 
van de Tour de France. 

25 Het Nachtwachtgilde uit Berg en Ter Blijt 
brengt een bezoek aan Vlaardingen. Willem van 
Ruytenburch, ambachtsheer van Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht van 1627 tot 1652, één van 
de schutters op 'De Nachtwacht', zal burgemeester 
Van Lier de komende maanden vergezellen op 
zijn afscheidstoemee door de stad. 

26 In de St. Willibrorduskerk aan het Erasmusplein 
neemt pater Heinz Baart na bijna 10 jaar afscheid 
van de katholieke gemeenschap. 

De Vlaardingse schaatser/wielrenner Ruud Chris-
toffers plotseling overleden aan een hartstilstand. 
Hij werd 30 jaar. 

27 Begonnen de sloop van drukkerij Bothé aan 
de Oosthavenkade 84. Het pand, waarin vroeger 
de rivierpolitie gehuisvest was, is het laatste obstakel 
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Afscheid pastoor Heinz Baart, 26 april 

voor het maken van een aansluiting van de nieuwe 

Deltabrug met het nog aan te leggen deel van 
de zuidelijke randweg. 

27-31 aug. In de expositieruimte van de Bonds
spaarbank aan de Schiedamseweg tentoonstelling 
van schilderijen en voorstudies van de Vlaardingse 
kunstenares Marjon Hoogendijk. 

28 In de Stadsgehoorzaal première van de musical 
'Stampei in de Abdij' ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum van de Stadsgehoorzaal. Voor 
de musical tekenen o.a.de tekstschrijvers Joop Vos 
en Chris Bezooijen, componist Dick Borst, regisseur 
Eric van der Ende en het Vlaardings Musical
gezelschap. 

Het Milieu Alarmteam van de Socialistiese Partij 
ontdekt asbestvezel in losgekomen mos van de 
golfplaten op schuurtjes in de Indische Buurt. 
Er wordt aangedrongen op verwijdering van de 
golfplaten. 

29 In Amsterdam uitreiking van de Yad Vashem-
onderscheiding door de ambassadeur van Israël 

Stampei in de Abdij! 28 april 
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M.N. Bavly aan 29 Nederlanders die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog joodse medeburgers hebben 
helpen overleven. De heer en mevrouw Alberts 
en een dochter krijgen deze onderscheiding postuum. 
De heer G.W. Alberts was in de oorlogsjaren 
predikant in Vlaardingen. 

Groen Links neemt afscheid van raadslid Arnold 
van Kalken. Overeenkomstig eerder met zijn partij 
gemaakte afspraken maakt hij plaats voor Ben 
van der Velde. 

30 Koninginnedag met o.a. op de Markt oud-
HoUandse aubade met Wieteke van Dort en de 
RET-harmonie. In de historische hal van het stadhuis 
tentoonstelling uit de collectie van het Streekmuseum 
Jan Anderson. Grote belangstelling voor een optocht 
van old-timers. Michel de Maat wint de Havenloop 
in een tijd van 22.07 minuten. 

Mei 

1 Dag van de Arbeid. Ochtendbijeenkomst op 
De Hoogkamer. Oud-wethouder A. Maarleveld 
spreekt over de 1-meileuzen van een halve eeuw 
geleden en hoe die heden ten dage overkomen. 
In De Harmonie spreekt staatssecretaris Piet Dankert 
tijdens de avondbijeenkomst. 

Buurthuis Oost aan de Oosterstraat 86 neemt met 
een groot feest afscheid van de Oostwijk. Het 
buurthuis moet de deuren sluiten vanwege ge
meentelijke bezuinigingen. 

Bij het spelen op het baanvak Hoek van Holland-
Rotterdam ter hoogte van de Romi is een dertienjarig 
meisje door een trein meegezogen en gedood. 

2 Het showcorps Jong Avalance behaalt tijdens 
het 21e drumband festival te Maassluis een eerste 
prijs. 

4 Televisie-uitzending van een documentaire over 
het Geuzenverzet door de NCRV. 

De beeldende kunstenaars Peter Dumas en Wilma 
Kuil hebben tijdens een vierdaagse tentoonstel
ling ca. 400 belangstellenden ontvangen in hun 

'huis met luiken' op het Moermanterrein. De ten
toonstelling bestond uit 28 werken van Peter Dumas. 

5 Bevrijdingsdag. Sportieve aktiviteiten rond de 
Surfplassen. Fietspuzzehocht georganiseerd door de 
VVV, vuurwerk achter het kennisterrein aan de 
Hoflaan. De regionale avondmarkt rond de Haven 
met 120 kramen trekt duizenden bezoekers. 

De Veerdienst Rijnmond draait boven verwach
ting. Het veer tussen Vlaardingen en Pemis heeft 
de eerste drie maanden van dit jaar meer passagiers 
vervoerd dan verwacht. Dit maakt curator mr G.H. 
Gispen bekend die vorig jaar een ondernemingsplan 
voor de failliete boedel lanceerde. 

6 Gedurende de maand mei brengt het carillon 
van de Grote Kerk composities ten gehore van 
stadsgenoten. Het carillonspel kan gezien wor
den als een prelude op de Vlaardingse Muziekdag. 

7 Het advertentieblad de WeekendKrant staakt 
de verschijning. Deze week is het nummer al 
niet meer verschenen. 

De gemeenteraad betuigt adhesie aan een motie 
van de gemeente Rozenburg waarin wordt aan
gedrongen op maatregelen ter vergroting van de 
veiligheid in het Europoort/Botlekgebied. Dit naar 
aanleiding van de ramp bij DSM Chemicals in 
december vorig jaar. 

8 De Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs 
viert het 125-jarig bestaan met o.a. een schoolreis 
voor 2.800 leeriingen van 13 scholen. Met 63 
bussen vertrekken de leerlingen naar De Efteling. 
Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt het 
boek 'Van Hofjesstraat tot Kruidenpad' van K.W. 
van Netten. 

Eerste avondwandeling door het historisch cen
trum van Vlaardingen onder begeleiding van het 
Service Team Vlaardingen, een groep mensen die 
afgelopen tijd de VVV-cursus 'Ken uw stad' hebben 
gevolgd en zich in willen zetten voor het organiseren 
van cultuur-historische activiteiten. 

9 De Christelijke Harmonie Vereniging Sursum 
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Corda viert het 90-jarig bestaan met een jubi
leumconcert en een receptie in de Stadsgehoor
zaal. 

Ruim 300 scouts uit Vlaardingen, Schiedam en 
Maassluis hebben de afgelopen nacht doorgebracht 
in het Oranjepark. De overnachting was een onderdeel 
van de jaarlijkse districtswedstrijden van de Scouting 
Rijnmond met als thema de legende van de Kat-
tenbeker. 

De wethouders Van Ardenne en Van der Windt 
geven het startsein voor een grote reinigingsaktie 
in de industriewijk Groot Vettenoord. In het kader 
van een grote opknapbeurt van dit gebied wordt 
op vier zaterdagen de boel grondig schoongemaakt. 

11 Begonnen met de ontmanteling van de Stads
gehoorzaal. De meest in het oog springende ver
andering die de Stadsgehoorzaal deze zomer on
dergaat is de verandering van de gevel. De entree 
komt in een nieuwe glaspui in het midden van 
het complex. 

Een aantal Vlaardingse scholen voor speciaal on
derwijs blijft vandaag op slot. De Kleutertuin, 
de Prof. Kohnstamm- en Prof. I.C. van Houteschool 
komen in aktie tegen de plannen van staatssecretaris 
Wallage van onderwijs. Deze streeft ernaar dat 
scholen voor speciaal onderwijs en basisscholen 
worden samengevoegd. 

12 De Filippijnse toneelgroep FCAN afkomstig 
uit Bacolod, de Vlaardingse zusterstad geeft een 
voorstelling van het toneelstuk 'De lange weg' 
in de Nieuwe Oosterkerk aan de Schiedamseweg. 

In het Visserijmuseum opent mr. J.J. Heusdens, 
zoon van oud-burgemeester Heusdens, de tentoon
stelling 'Vlaring...meer dan haring'. De uitvoe
ring is in handen genomen door het Stadsarchief, 
het Visserijmuseum en het Streekmuseum Jan An
derson. 

Na een spannende partij tegen Ron Bolderheij 
verovert Ton Burgerhout de Vlaardingse damtitel. 
Hij neemt de titel over van Gerrit van Maastrigt. 

13 In de oude plantenkas in het Hof is het 
milieu- en natuurcentrum 't Hof ingericht. Het 
centrum verzorgt de natuurlessen voor 41 basis
scholen en probeert meer en meer de Vlaardingse 
bevolking aan te trekken. 

14 Invoering van de gescheiden inzameling van 
afval gaat voorlopig voor iedereen 43,80 gulden 
per jaar extra kosten. De tariefsverhoging gaat 
per 1 juli in. Dat geld is nodig om apart groente-, 
fruit- en tuinafval in te halen en de inrichting 
van een kringloopstation. 

Het Rosarium bij het Holy-Ziekenhuis helemaal 
geruimd. Het onderhoud van een rosarium in zijn 
oude vorm is zeer kostbaar en trok de laatste 
jaren weinig bezoekers. De historische poort blijft 
waarschijnlijk wel staan. 

Rijkswaterstaat wil de op- en afritten van Rijksweg 
20 nabij de Holysingel verwijderen als Rijksweg 
19 tussen Delft en de Beneluxtunnel wordt aan
gelegd. Volgens deze instantie komen er anders 
teveel op- en afritten. Voor de gemeente is deze 
ingreep niet acceptabel. 

16 Natuurmonumenten organiseert de eerste vaar-
excursie van het zomerseizoen door de Vlietlanden. 

Twee Vlaardingse bedrijven hebben hun finan
ciële steun toegezegd aan het Visserijmuseum. Het 
museum werd deze week getroffen door de raad
selachtige dood van zo'n tachtig zeevissen. 

De voetbalvereniging CION dringt via een 0-0 
gelijkspel tegen stadsgenoot HSC voor het eerst 
in het 41-jarig bestaan door tot de KNVB. 

18 B en W hebben onlangs hun keuze gemaakt 
over het definitieve ontwerp voor het nieuwe Liesveld. 
Op en langs het viaduct zullen de komende twee 
jaar een overdekte winkelboulevard, drie woontorens, 
een centrumparkje, een parkeergarage, een lunchroom 
en twee woningcomplexen worden verwezenlijkt. 

19 De voetbalvereniging Zwaluwen VI kan bin
nenkort veel geld verwachten. Uit het testament 
van de gebroeders Jaap en Wim Roodenburg, die 
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zich meer dan zestig jaar inzetten voor de jeugdclub, 
is gebleken dat zij hun totale vermogen heb
ben geschonken aan 'hun club'. Na aftrek van 
de kosten resteert 425.000 gulden. 

De laatste Roodenburg bedenkt Zwaluwen, 19 mei 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam zal voor 
in totaal 22,2 miljoen gulden de Vulcaanterminal 
van de Koninklijke Frans Swarttouw kopen. Het 
gaat om water, kademuur en terreingedeelten. Per 
jaar zal gemiddeld 3,2 miljoen gulden aan zee
havengeld binnenkomen. 

In plaats van 12.000 gulden kan de gemeente 
voortaan jaarlijks 148.000 gulden aan reclame
opbrengsten ontvangen. Dit als gevolg van een 
overeenkomst met het bedrijf Mediamax dat straks 
naast reclame in abri's ook vitrines en billboards 
in de stad mag plaatsen. 

20 De gemeente heeft de Tilburgse kunstenares 
Christien Nijland opdracht gegeven tien penningen 
te leveren met daarop een tafereel uit de ge

schiedenis van Vlaardingen. 'De Penning van de 
stad Vlaardingen' wordt in het najaar ingevoerd 
en is bestemd voor mensen die grote verdienste 
voor de stad hebben gehad. 

22 Deskundigen van het ministerie van Landbouw, 
van de Universiteit Wageningen en erkende en-
tomologen hebben hun bewondering uitgesproken 
over het natuurbeleid dat in Vlaardingen wordt 
gevoerd. Het onder leiding van G. Davidse door 
de plantsoenendienst ingezette ecologisch groen-
beheer trekt nationale belangstelling. 

23 Vlaardingse Muziekdag, een evenement ter 
gelegenheid van het jubileum van de Historische 
Vereniging Vlaardingen. (zie 29 juni) 

In de Burgerzaal van het stadhuis uitreiking van 
de cultuurprijs d'Akerboom aan Johanna Harmina 
Gerdina (Jo) Mulder door burgemeester Van Lier. 
De dirigente heeft zich tussen 1929 en 1983 ver
dienstelijk gemaakt met het dirigeren van tal van 
kinderkoren in Vlaardingen. 

In het Kolpabad Nationale Kampioenschappen voor 
mensen met een verstandelijk handicap. Het is 
de tweede keer dat het sportevenement in Ne
derland wordt gehouden. 

24 Een dag boordevol recreatieve activiteiten onder 
het motto 'Vlaardingen Natuurlijk' georganiseerd 
door de VVV Vlaardingen, het Recreatieschap Mid
den-Delfland en het recent geopende natuur- en 
milieucentrum 't Hof. 

25 De St. Willibrordusschool aan de Afrol viert 
het 70-jarig bestaan. 

26 Negen projectontwikkelaars, waaronder twee 
Vlaardingse, hebben zich bij de gemeente gemeld 
als gegadigde voor het Weeshuis. De bedoeling 
is dat binnenkort besloten wordt welke project
ontwikkelaar het Weeshuis mag kopen. 

30 Vlaardings Voetbal Gala. Scott Wulferdingen 
van HSC uitgeroepen tot voetballer van het jaar 
van de zaterdagcompetitie. Jack den Herder van 
Fortuna verovert dezelfde titel in het zondagvoetbal. 

53 



Juni 

1 Het echtpaar J.H.P. Tuijtel - E. Keuzenkamp 
65 jaar getrouwd. 

De gemeente krijgt 87.548 gulden subsidie van 
de provincie voor kunst. De provincie wil er 
onder meer mee bereiken dat meer aandacht wordt 
besteed aan beeldende kunstaktiviteiten bij o.a. 
stadsvernieuwingsprojecten. Het geld wordt de ko
mende drie jaar uitgekeerd. 

Het tankopslagbedrijf Matex verandert van naam. 
De nieuwe naam is Van Ommeren Tank Terminal 
Vlaardingen. 

2 In het kader van het project 'Over leven 
in het centrum' besteden kinderen van groep zeven 
en acht van vier basisscholen aandacht aan het 
besturen van de stad. Wethouder J. Ranshuijsen 
legt in de Bavinckschool uit hoe de gemeente 
in elkaar steekt. 

3 Henk van den Berg terug in de gemeenteraad. 
Hij is opvolger van het kort geleden overleden 
CDA-raadslid M. Vermeer. 

4 De aanslagen voor onroerend-goedbelasting 
komen dit jaar bij velen extra hard aan. Vooral 
eigenaren van huizen, winkels en bedrijven worden 
geconfronteerd met een verhoging van 50 procent. 

6 Bommelding in de Lijnbaanhallen tijdens een 
Turks bruiloftsfeest. Na onderzoek door politie 
en brandweer kon het feest voortgezet worden. 

8 Grote belangstelling op het Westerhoofd en 
de Maasboulevard tijdens het passeren van Queen 
Elizabeth II, het grootste passagiersschip ter wereld. 
Het is voor het eerst sinds dertien jaar dat een 
passagiersschip van een dergelijke grootte Rotterdam 
aandoet. 

9 De gemeentepolitie neemt binnenkort afscheid 
van korpschef A. Spel. Hij wordt hoofd Politiële 
Bedrijfsvoering en tevens plaatsvervangend korps
chef in de politieregio Midden- en West-Brabant. 

Passage Queen Elizabeth II, 8juni 

10 In de gemeentebibliotheek aan de Waalstraat 
presentatie van de negen plannen voor aanpassing 
en gebruik van het Weeshuis door wethouder Van 
der Steen. Nog deze maand maakt het college 
een keuze uit de voorstellen. Het inmiddels uit
gebracht advies van de werkgroep Stad en Monument 
van de Historische Vereniging Vlaardingen zal 
bij de keuze worden betrokken. 

11 Bij het Engineeringsbedrijf Fontijne Holland 
BV aan de Industrieweg is onlangs de eerste 
paal geslagen voor een uitbreiding van ruim 1.300 
vierkante meter. 

12 Coby Piek organiseert met de boot Aura unieke 
rondvaarten. Zanger Albert de Bruin laat zijn klassieke 
stem de komende twee maanden over de Vlietlanden 
horen. 

14 Vlaardings snookerkampioenschap. In een span
nende finale verslaat Bo Speijer zijn tegenspeler 
Fred Auad op de laatste zwarte bal. 
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15 Het echtpaar G.J. Starrenburg - M. van Haften 
65 jaar getrouwd. 

16 Jaarverslag VVV 1991. Gemeld wordt een 
toenemend aantal bezoekers (16.675 tegen 11.706 
in 1990), evenals een groeiend aanbod van toe
nemende toeristische aktiviteiten. Ook is er een 
begin gemaakt met de promotie van de stad. 

De veerpont tussen de Noordvliet en het Bommeer 
vaart weer. De vaste pontbaas is herstellende van 
een ziekte. Het werk wordt tijdelijk overgenomen 
door vrijwilligers. 

17 Het huisvesten van de 'Moermantuinders' op 
de voormalige voetbalvelden aan de Marathonweg 
gaat de gemeente ruim 330.000 gulden kosten. 
Vanwege de hoge aanlegkosten is het niet mogelijk 
de tuinders een kostendekkende huur in rekening 
te brengen. 

In bejaardencentrum De Meerpaal feliciteert de 
Industriebond FNV het 93-jarige vakbondslid H. 
Bens met het 75-jarige lidmaatschap. 

Een gevallen ster, 17juni 

Wethouder Kees van der Windt onthult in het 
winkelcentrum De Loper het beeld 'Een gevallen 
ster voor Vlaardingen' van kunstenares Dicky Brand. 

18 Het Oranjepark is verontreinigd met cyanide 
afkomstig van de gasfabriek die eertijds aan de 
Hoflaan stond. De vervuiling zit in het grondwater 
op een diepte van 2 a 3 meter. Om die redenen 
acht de Milieudienst DCRM geen direct gevaar 
aanwezig voor de volksgezondheid. 

Het skelet dat vorig jaar werd ontdekt bij de 
surfplas dateert uit ca 1300 voor Christus. Dat 
heeft onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen 
uitgewezen. In het gehele westnederlandse veen
gebied waren tot nu toe geen sporen van bewoning 
bekend uit de periode tussen ca 2000 en 600 
V.C. 

19 Geopend de noodvestiging van de GGD Nieuwe 
Waterweg Noord in het Cincinnati-gebouw aan 
de Mr. L.A. Kesperweg. 

21 De 12-jarige VZC-zwemmer Renée Snoek wint 
tijdens de landelijke Speedo-finale in Drachten 
drie zilveren en 1 bronzen medaille. 

22/26 Feestweek in de Pax Christischool aan de 
Reigerlaan ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de school. Pax Christi is de oudste school 
van Holy-Zuid. 

23 Jan Anderson is gekozen tot de Vlaardingse 
ondernemer 1992. De prijs (5.000 gulden) is bestemd 
voor de geplande uitbreiding van het Streekmuseum 
aan de Kethelweg. 

24 Het gebouw met 39 seniorenwoningen op 
het voormalige Hollandiaterrein aan de Koningstraat 
krijgt de naam C.H. Hummelinckflat. Constant 
Hendrik Hummelinck was de oprichter en directeur 
van de Hollandsche fabriek voor Melkprodukten 
'Hollandia'. 

25 Addie de Jong, stadsbeiaardier van Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen en Voorschoten wordt te 
Schiedam gehuldigd voor een kwart eeuw musiceren 
in overheidsdienst. 
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26 De Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap 
en de Lagere Technische School Vlaardingen gaan 
fuseren. Daarmee ontstaat een brede scholenge
meenschap en wordt voldaan aan de voorwaarden 
van het ministerie van Onderwijs om meer ne
venvestigingen te hebben. 

26/27 Bij info-centrum van Eurowoningen aan de 
Albert Schweitzersingel waken 's nachts 25 kan
didaat-kopers in afwachting van de verkoop van 
37 huizen in 'De Tuin'. Zij krijgen van de verkoper 
de verzekering dat hun 'woningnood' is opgelost. 

29 De Historische Vereniging Vlaardingen gaat 
binnenkort vijftig borden in de stad plaatsen op 
specifieke gebouwen. Op de borden komt informatie 
over het betreffende pand te staan. Het is een 
cadeau van de vereniging aan de stad in verband 
met het 25-jarig jubileum van HVV. 

30 Op aandringen van de gemeente moet het 
ministerie van Landbouw een partij met dioxine 
verontreinigd hooi uit de Lickebaert verwijderen. 
Het hooi werd door het ministerie aangekocht 
van boeren uit het Lickebaertgebied. 

Juli 

1 In het Deltahotel symposium onder het motto 
'Vlaardingen en de regio'. Sprekers zijn o.a. de 
Rotterdamse havenwethouder drs R.M. Smit en 
prof. dr R.J. in't Veld, hoogleraar bestuurskunde. 
Het symposium wordt de scheidende burgemeester 
Van Lier aangeboden door de Industriële Kring 
Vlaardingen. 

Het Stadsarchief Vlaardingen is onlangs in het 
bezit gekomen van het archief van de R.K. Armenraad 
van de parochie van St. Joannes de Dooper. Het 
beslaat de periode van 1811 tot 1967. 

3 De Vlaardingse judoka Mark Huizinga heeft 
tijdens een internationaal toernooi in Berlijn een 
gouden medaille behaald in de klasse tot 78 kilogram. 
Hierdoor kan hij worden uitgezonden naar de we
reldkampioenschappen voor junioren, die in oktober 
in Argentinië worden gehouden. 

F. Sam-Sin, directeur van de openbare basisschool 
Jan Ligthart benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij verlaat het onderwijs na ruim 
40 jaar in dienst te zijn geweest. 

4 In het Nieuwlandpark Vlaardings Zomerfestival 
georganiseerd door de Vereniging Oecumenische 
Jeugd. Optreden van o.a. René Froger, Corry Konings, 
Wally Preyl, Martin Eden en Rita Young. Ca. 
15.000 bezoekers. 

Feestelijke opening van het nieuwe clubgebouw 
van kanovereniging Natsec aan de Watersportweg 
40. 

Receptie in het Scoutcentrum Broekpolder ter ge
legenheid van het 60-jarig bestaan van de Scou-
tinggroep Willem de Zwijger. 

Tijdens een orgelconcert in de Rotterdamse St. 
Laurenskerk ontvangt Aad van der Hoeven, o.a. 
dirigent van COV Gloria Toonkunst, een onder
scheiding van de Franse Société Académique Arts 
Sciences Lettres in Parijs voor zijn verdienste 
voor de Franse orgelcultuur. 

4/29 aug Geopend in het Hollandiagebouw het 
'Zomer-museum'. Tegelijkertijd is er een expositie 
met foto's en kaarten uit de geschiedenis van 
het Hof, georganiseerd door de Vrije Academie, 
Streekmuseum Jan Anderson en het Stadsarchief. 

5 In het tennispark Soenda aan de Claudius 
Civilislaan viert de tennisvereniging MAAS het 
veertigjarig bestaan met een lustrumdubbeltoemooi. 

7 De wijk Holy getroffen door een grote stroom
storing. Het Holy-Ziekenhuis en het Zonnehuis 
schakelen over op een noodstroomvoorziening. Bij 
het Nutsbedrijf en de politie staat de telefoon 
roodgloeiend. 

P. Runsink uit Haarlemmermeer benoemd tot com
mandant van de brandweer. 

Burger Belangen is gestart met een Advies- en 
Begeleidings Service, een telefonische hulpdienst 
waar mensen met vragen en problemen terecht 
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kunnen. Ook klachten over de gemeente en ge
meentelijke instellingen kunnen worden gemeld. 

8 Eerste kindergemeenteraadsvergadering onder 
leiding van burgemeester Van Lier met 36 leerlingen 
van vier basisscholen uit de binnenstad. 

Een delegatie van het gemeentebestuur brengt een 
kennismakingsbezoek aan de nieuwe burgemees
ter L.W. Stam, lid van de PvdA, sinds 1982 
burgemeester van Schagen. De nieuwe burgemeester 
is unaniem voorgedragen door de vertrouwens
commissie. 

9 Onder het politiepersoneel heerst grote onrust 
over de totstandkoming van het regiokorps Rot
terdam-Rijnmond. Vooral de opvolging van de 
vertrekkende korpschef roept vragen op, nu het 
gerucht in omloop is dat de twee kandidaten 
niet uit vrije wil hebben gesolliciteerd. 

Stankoverlast in Vlaardingen door een uitslaande 
brand bij het chemisch bedrijf Elf Atochem Rotterdam 
BV in het Botlekgebied. 

13 Het echtpaar M. Roozendaal-C. den Boer 65 
jaar getrouwd. 

14 De aanmoedigingsprijs Verkeersveiligheid is 
toegekend aan de gemeente. Uit ruim tachtig in
zendingen is het plan, waarin de Vlaardingse aanpak 
tot 1994 wordt geschetst, door het Provinciaal 
Orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland tot een 
van de winnaars gekozen. 

17 Dr. ir. Ch. F. Hendriks, bekend als presentator 
en bestuurder bij Omroep Vlaardingen, is benoemd 
tot hoogleraar materiaalkunde aan de Faculteit der 
Civiele Techniek, vakgroep mechanica en constructies 
van de TU Delft. 

18 Met de overname van het controle- en la-
boratoriumbedrijf Saybolt aan de Stoomloggerweg 
door de directie en een groep banken komt een 
einde aan een bijna honderd jaar oude familie-traditie. 
De Amerikaanse eigenaar, de familie McCape, heeft 
zich laten uitkopen. 

De Trekkade is over de gehele breedte illegaal 
doorgegraven. Het is niet ondenkbeeldig, wanneer 
men iets dieper had gegraven, dat het water uit 
de Vaart naar de lager gelegen Holywijk was 
gestroomd. 

21 De gemeente zal moeten meewerken aan de 
totstandkoming van een grote vuilstortplaats in 
het recreatiegebied Lickebaert, direct ten westen 
van de stad. Minister Alders van VROM heeft 
besloten tot die dwang. De stortplaats is bedoeld 
voor bouw-, sloop- en bedrijfsafval en voor ver
ontreinigde grond. 

De Foppenpolder wordt binnenkort weer Foppenpias. 
Het is de eerste keer dat een ooit drooggelegde 
polder weer onder water komt te staan. Dit is 
voorlopig het spectaculairste onderdeel van de vor
ming van een grootschalig recreatiegebied tussen 
Rotterdam en Delft. 

22 Rijkswaterstaat en de Vogelbescherming be
sluiten tot beplanting langs Rijksweg 20, ter hoogte 
van Vlaardingen-West, om de dood van een flink 
aantal vogels tegen te gaan. Om na te gaan of 
de maatregel effect heeft zijn onlangs tellingen 
van dode vogels verricht. 

23 Na enkele jaren voorbereiding worden de eerste 
blokcontainers geplaatst in Holy-Zuid, omgeving 
Specht- en Sperwerlaan. Hiermee is een begin 
gemaakt met de proef met gescheiden ophalen 
van groente-, fruit- en tuinafval en het resterende 
vuil. 

In de eerste helft van 1993 eindigt de haringrederij 
W. Kwakkelstein (opgericht 1886) aan de West
havenkade alle aktiviteiten als gevolg van een 
internationale crisis in de vishandel. Vlaardingen, 
eertijds bekend als de belangrijkste haringstad, 
kan begin 1993 definitief een streep zetten onder 
dit roemruchte hoofdstuk. 

27 Tot nu toe hebben 500 Vlaardingers bezwaar 
aangetekend tegen een in sommige gevallen forse 
verhoging van de onroerend goedbelasting. Een 
deel van de bezwaarmakers beroept zich op een 
gemeentelijke informatie uit 1989. De gemeente 
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is niet verrast door het aantal bezwaren. 

28 Architecten- en projectontwikkelaarsbureau Bas 
van oud-wethouder B. Goudriaan heeft een plan 
gemaakt voor de bebouwing van de braakliggende 
grond op de hoek Peperstraat/Hoogstraat. 

29 Wethouder Kees van der Windt wil overleg 
met de directie van Elf Atochem. In een brief 
vraagt hij de directeur van het petrochemisch bedrijf 
maatregelen te nemen die een herhaling van de 
brand bij Elf Atochem kunnen voorkomen. Als 
gevolg van een brand op 9 juli werd Vlaardingen 
dagenlang geteisterd door een stankgolf. 

30 Overleden op de leeftijd van 102 jaar Gerritje 
Maan-Van Eijk. 

31 Het gemeentebestuur heeft minister H. Alders 
(Ruimtelijke ordening en Milieu) uitgenodigd een 
toelichting te komen geven op het besluit een 
vuilstortplaats aan te leggen in het Lickebaertgebied. 
B en W willen horen welke argumenten hij heeft 
om juist het op milieugebied toch al zwaar belaste 
Vlaardingen met een stortplaats op te zadelen. 

Augustus 

1 Vlaardings Popfestival in de muziektent van 
het Oranjepark. Tijdens het festival, georganiseerd 
door de Stichting Popoverleg in samenwerking 
met de Culturele Raad, optreden van vijf Vlaardingse 
bands. 

3 In de PLN-buurt in de Westwijk wil de 
SP het verzet tegen de sloop van mogelijk duizend 
flatwoningen gaan ondersteunen en coördineren. 
Volgens de Socialistiese Partij vormt sloop een 
onaanvaardbare aanslag op de goedkope woning
voorraad. 

4 De twee openbare basisscholen De Doorloper 
en de Meidoornschool in de Babberspolder gaan 
na de vakantie als één school verder onder de 
naam Prisma. Het onderwijs wordt gegeven op 
de lokaties Van Limburg Stirumstraat 49 en de 
Meidoomstraat 12. 

6 De Vlaardingse kunstenares Winnie 
Teschmacher heeft onlangs de Bemadine de Neeve-
prijs voor jong talent gekregen. De kunstenares 
ontwierp de glazen staf die tijdens de Zuidhollandse 
kunstestafette wordt doorgegeven. 

9 Het echtpaar A. Boer - A. Kal 70 jaar getrouwd. 
Het echtpaar woont in het Verzorgingstehuis Vaart-
land. 

9/16/23 Omroep Vlaardingen besteedt aandacht 
aan het afscheid van de burgemeester. In drie 
uitzendingen wordt zijn levensloop, zijn burge
meesterschap en zijn visie als politicus en be
stuurder behcht. De uitzending wordt gevuld met 
muziek naar keuze van de burgemeester. 

11 Het PvdA-gemeenteraadslid Roelie van Opijnen 
geeft wegens verhuizing haar gemeenteraadszetel 
op. Zij wordt opgevolgd door Cor Bloemenstok. 

12 De milieudienst Rijnmond krijgt binnen één 
uur 55 klachten over stankoverlast. Oorzaak van 
de overlast is weer het chemisch bedrijf ELF/Atochem 
uit Pernis. 

14 De hoge financiële verwachtingen die de ge
meente had van het ontwikkelen van het voormalige 
landgoed Hoogstad zullen niet worden waargemaakt. 
De belangstelling van beleggers en bedrijven is 
bijzonder mager. De tegenvallende interesse noopt 
de gemeente onderhandelingen te beginnen met 
één projectontwikkelaar voor het hele gebied. 

20 Resten van een boerderij van twee eeuwen 
voor Christus, een zilveren munt uit de Romeinse 
tijd en complete stukken middeleeuws aardewerk, 
dat zijn enkele vondsten bij de opgravingen aan 
de voet van het Liesveldviaduct. De belangrijkheid 
van 'De Hoge Werf' is tijdens het recente onderzoek 
aangetoond. 

21 Het einde van de Billitonflat is onomkeerbaar. 
Binnen enkele dagen gaan slopers verder met de 
gedeeltelijke afbraak van de verzorgingsflat. 

22 Zestien Vlaardingse beeldende kunstenaars stel
len hun atelier open voor het publiek. De open-
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atelierdag valt samen met de kunstvrijmarkt in 
het Hof. Tijdens de beeldende kunstmanifestatie 
'Hof van Spectakel' onthullen zes kunstenaars hun 
creatie rond het begrip 'metamorfose'. 

Presentatie van het boekje 'Bekijk het. Kunst op 
straat verbeeld en toegelicht'. Het beeldenboek 
is uitgegeven op initiatief van de Vrije Academie 
en de VVV en samengesteld door academie-directeur 
Henk Horsten en archiefmedewerker Matthijs A. 
Struijs. 

24 Geopend aan de Churchillsingel het Huid
centrum Vlaardingen, directeur Rob Mars. Behan
deling van psoriasis vindt plaats met zoutwaterbaden 
en lichttherapie. 

Beëdiging van de nieuwe brandweercommandant 
P. Runsink, het laatste officiële karwei van bur
gemeester Van Lier. 

In het stadhuis afscheidsreceptie van Ton Spel, 
korpschef van de Vlaardingse politie. De functie 
wordt voor onbepaalde tijd waargenomen door 
commissaris Gijs Bierlings. 

' ^ ^ 1 i 

25 Bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid 
van het afscheid van burgemeester Van Lier. Uit
reiking van de penning van de gemeente aan 
de vertrekkende burgemeester, daarna afscheids
receptie. Zakkendragers dragen het cadeau van 
de burgerij en het bedrijfsleven, 22.000 gulden, 
in 22 zakken de receptieruimte binnen. 

25/26 Het wereldberoemde staatscircus van Moskou 
brengt een bezoek aan Vlaardingen. Op het 
Erasmusplein worden vier voorstellingen gegeven 
onder aanvoering van de clown Oleg Popov. 

26 Bij de veerdienst Vlaardingen/Pemis aan de 
Westhavenkade komt een wachthuisje. De RET 
is bij hoge uitzondering bereid daar een oude 
abri te plaatsen. De gemeente moet voor het onderhoud 
zorgen. 

Om de stof- en lawaaioverlast van het bedrijf 
Frans Swarttouw aan de Vulcaanhaven terug te 
dringen is een overleg gestart tussen de onderneming 
en de betreffende wethouders van de gemeente. 
Het college vindt dat de overlast 'blijvend' tot 
een aanvaardbaar niveau moet worden teruggebracht. 

27 Voor de veerdienst Vlaardingen - Pernis komt 
een nieuw schip in de vaart. De scheepvaartinspectie 
heeft het huidige vaartuig, dat dateert uit 1948, 
afgekeurd. Het mag nog tot 1 januari 1993 varen. 

31 Alle gemeentelijke gebouwen moeten de ko
mende maanden onderzocht worden op de aan
wezigheid van asbesthoudende materialen. De di
recteuren moeten voor 1 januari 1993 inventa
riseren of en waar de materialen in hun onderkomen 
voorkomen. 

September 

1 De ziekte myxomatose is weer in alle he
vigheid losgebarsten onder de konijnen in de Broek
polder. De ziekte maakt opnieuw veel slachtof
fers, hoewel steeds meer dieren overleven. 

De uit Vlaardingen afkomstige Els Hoogendijk-
van Duijn is per 1 oktober benoemd tot burgemees
ter van het Gelderse Lochem. E. Hoogendijk is 
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Zakkendragers dragen het afscheidscadeau voor burgemeester Van Lier, 25 augustus 

een dochter van oud-wethouder Lydia van Duijn- in de Oude Haven. Medewerking verlenen de Dou-
Spruijt en een schoonzuster van oud-wethouder aneharmonie, pianist Louis van Dijk en de A-
Bas Goudriaan. merikaanse bariton Michel Ryan. 

Machine- en constructiebedrijf Figee Vlaardingen 
BV wil een scheepsreparatiewerf beginnen aan 
de Koningin Wilhelminahaven. De werf zou bestemd 
zijn voor schepen met een maximale lengte van 
25 meter. Onderhandelmgen met de gemeente over 
aankoop van de benodigde grond aan de Vul-
caanhaven zijn gaande. 

3 De fietsersbond ENFB, afdeling Waterweg-
Noord, verzoekt het college van B en W genoeg 
fietsklemmen te handhaven in het centrum tij
dens de verbouwing van het Liesveld. Nu zijn 
er 714 fietsklemmen. Volgens de fietsersbond zijn 
dat er nog altijd onvoldoende. 

4 Promenadeconcert vanaf een drijvend ponton 

5 20ste Haring- en Bierfeest. Op de Westha-
venplaats is de grootste gymschoen ter wereld 
te bewonderen. De schoen weegt 60 kilo en is 
1,30 meter breed en 2,75 meter lang. Arianne 
de Jong gekozen tot Miss Haring en Bier 1992. 

6 In de Joannes de Dooperkerk aan de Hoog
straat officiële intrede Stefan Bladowksi in de 
Vlaardingse rooms-katholieke gemeenschap. 

7 Het echtpaar W. Huyser - H. Kuik 65 jaar 
getrouwd. Het echtpaar heeft 14 kinderen, 49 klein
kinderen en 25 achterkleinkinderen. 

8 Het college van B en W heeft gekozen voor 
het plan van Patrimoniums Woningstichting en 
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aannemingsbedrijf Werner voor het Weeshuis. De 
twee partners kozen voor appartementen in de 
huursector op de eerste en tweede verdieping en 
voor kleinschalige bedrijven op de begane grond. 

9 De Katholieke Bond voor Ouderen viert in 
dienstencentrum West het 35-jarig bestaan. 

Ondanks bezwaren bij het onderwijsgevend per
soneel is de gemeenteraad akkoord gegaan met 
een fusie van het lager technisch onderwijs en 
de VOS, de Vlaardingse Openbare Scholengemeen
schap. De fusie moet per 1 augustus 1993 een 
feit zijn. 

10 De jongste en de oudste leerling van de 
openbare school De Beukenhof, Joleen Hofman 
en Hatice Altuntas, slaan samen met wethouder 
Kees van der Windt de eerste paal voor het 
nieuwe onderkomen van de school. De school 
verrijst op de plaats van kleuterschool De Belhamel, 
hoek Binnensingel/Oosterstraat. 

De afdeling inspectie van de DCMR start een 
uitgebreid onderzoek naar de vermoedelijke bron
nen van de stankoverlast in april en juli. In de 
laatste week zijn er weer twee klachtengolven 
geweest. De DCMR vermoedt dat ELF Atochem 
de overlast veroorzaakt. 

De gemeente heeft behalve een leegstaand school
gebouw ook acht woningen beschikbaar gesteld 
voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. 
Het ministerie van WVC bepaalt nu of er vluch
telingen naar Vlaardingen komen. 

11 Het automobielbedrijf P.A. van der Kooij 
viert een dubbel-jubileum. De hoofdvestiging Vlaar
dingen bestaat 40 en de vestiging Maassluis 25 
jaar. 

12 Open Monumentendag. Dit jaar concentre
ren de activiteiten zich o.a. rondom de Oude 
Haven. Hoogtepunt van de dag is de historische 
bustocht langs aardige plekjes. 

13 Ds. J. Lalleman neemt vanwege emeritaat 
afscheid van de Hervormde Rehobothgemeente. 

Ds. T. Zevenbergen neemt afscheid van de wijk-
gemeente Holy-Zuid. Hij wordt scriba van de 
Provinciale Kerkvergadering van Zuid-Holland. 

Karin Stein wordt in het kanaal door Zuid-Be
veland bij verrassing Nederlands kampioen op de 
vijf kilometer schoolslag. 

Een viertal van de rijvereniging Die Flardingha 
Ruiters wint te Ermelo het Nederlands Kampioen
schap in de klasse L en M. 

15 De veerpont De Kwakel is door een technisch 
mankement dit jaar vroegtijdig uit de vaart ge
nomen. Normaal vaart de boot tot en met het 
laatste weekend in september. Dit seizoen zijn 
30.000 personen overgezet. 

16 Tijdens een buitengewone zitting van de ge
meenteraad is L.W. Stam geïnstalleerd als nieu-
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we burgemeester van Vlaardingen. 

De milieuwethouders van Schiedam, Vlaardingen 
en Maassluis vinden dat het chemisch bedrijf ELF 
Atochem onder curatele moet worden gesteld. Aan 
gedeputeerde ir J. van der Vlist is voorgesteld 
een groep 'praktijk-deskundigen' aan te wijzen 
die de onderneming moeten begeleiden. 

Nog deze maand zullen de eerste ontheemden 
uit het voormalige Joegoslavië onderdak krijgen 
in Vlaardingen. Voor de opvang en coördinatie 
van de hulp wordt een werkgroep gevormd onder 
leiding van wethouder A. Kool. 

De gemeente wil parallel aan de Maasboulevard 
een steiger laten aanleggen om de recreatieve functie 
van dat stukje van de stad te verbeteren. Aan 
de steiger zou onder meer het veer Vlaardin-
gen/Pemis kunnen afmeren en er zou op de Spi-
doboten kunnen worden overgestapt. 

17 Opening van het 'Vrouwenseizoen' in het 
vrouwenhuis aan de Pieter Karel Drossaartstraat. 
Gemeenteraadslid J. Schumacher opent de expo
sitie 'Wat vrouwen met hun handen kunnen maken'. 
Ook mannen zijn welkom om de tentoonstelling 
te bekijken. 

De collecte voor de Nederlandse Kankerbestrij
ding heeft in Vlaardingen 68.500 gulden opge
bracht. 

18-26 Het Echte Bakkersgilde viert het 25-jarig 
bestaan met een jubileumfeestweek. Het gilde werd 
opgericht met als doel het beschermen van waar
den van vakmanschap en kwaliteit. 

19 Officiële opening van de nieuwe accommo
datie van de watersportvereniging De Kulk aan 
de Water sport weg door wethouder Van Ardenne. 

21 Het college van B en W wil de komende 
jaren 'licht verontreinigde' grond storten in de 
Broekpolder. De grond is dan afkomstig uit Vlaar
dingen waar woningen gebouwd moeten worden. 
Het college vreest dat kleinere bouwplannen anders 
niet kunnen worden uitgevoerd. 

De gemeenteraad wordt voorgelicht over de ont
wikkelingen betreffende het Overleg Orgaan Rijn
mond OOR. De voornaamste vraag van gemeen
teraadsleden is of de belangen van Vlaardingen 
na de vorming van een nieuw regiobestuur wel 
sterk genoeg blijven gelden. 

22 De ROM (Reinigings- en Ontsmettingsdienst 
en het Marktwezen) kampt met een enorme fi
nanciële tegenvaller, veroorzaakt door het straat
vegen. Over de eerste helft van dit jaar is al 
een tekort van 295.000 gulden ontstaan. 

Bij de surfplas ten westen van Vlaardingen komt 
een restaurant-achtige voorziening met openbare 
douches voor surfers en zwemmers. De gemeente 
is in onderhandeling met een mogelijke exploitant. 

Het Schiedam Vlaardingen Fonds geeft een do
natie van 60.000 gulden aan de (gerestaureerde) 
Stadsgehoorzaal. Het geld is bestemd voor het 
aankleden van de wandelgangen. 

23 Benoeming nieuwe districtschefs in de nieu
we politieregio Rotterdam-Rijnmond. Tot districts
chef van Vlaardingen is benoemd Henk de Jong, 
afkomstig van bureau Rotterdam-Oost. 

Aan de Vlaardingse Vaart is de eerste paal ge
slagen voor 38 luxe herenhuizen van het bouwplan 
De Vaart. De herenhuizen maken deel uit van 
een plan van 60 woningen. Nog voordat de eerste 
paal was geslagen werd reeds tweederde van het 
totale nieuwbouwproject verkocht. 

Geopend het vierde dagcentrum van de Pameij-
erstichting aan de Schiedamseweg 49. Het cen
trum is voor mensen met langdurige psychiatri
sche problemen. Er is hulpverlening op het ge
bied van werken, wonen en vrijetijdsbesteding. 

23/24 Polio in Nederland. De GGD Nieuwe Wa
terweg Noord biedt inwoners van het Waterweg
gebied de gelegenheid zich te laten inenten. Ri
sico's lopen volgens de GGD personen die uit 
overtuiging niet zijn ingeënt en personen die on
volledig zijn gevaccineerd. 

62 



25 Geopend aan de Schiedamseweg 49 een in-
formatiewinkel van de vrijwilligersorganisatie Werk
groep Voorlichting Verslaving. De werkgroep is 
sinds 1976 aktief op het gebied van preventie 
van verslaving. 

26 De Korfbal Vereniging Vlaardingen viert het 
30-jarig bestaan met een dag vol festiviteiten. 

28 Op het voormalig tenniscentrum Vlaardingen, 
nu racketcentrum Vlaardingen, directeur Pim Rijns
burger, worden 6 hypermoderne squashbanen in 
gebruik genomen. 

29 Onlangs geïnstalleerd door wethouder A. Kool 
de klankbordgroep Sociale Vernieuwing met als 
doel de betrokkenheid van de burgers bij het 
proces van de Sociale Vernieuwing te stimuleren. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat draagt 
maximaal 50 % van de aanschafwaarde van een 
nieuwe veerboot bij. Als voorwaarde wordt gesteld 
dat het veer Vlaardingen - Pemis tenminste 10 
jaar in de vaart blijft. 

30 Volgende maand ontvangen alle ambtenaren 
een functiebeschrijving van de ca 800 functies 
die na 1 januari beschikbaar blijven binnen het 
in zijn totaliteit te reorganiseren gemeentelijk ap
paraat. Alle ambtenaren kunnen aangeven naar 
welke functie hun voorkeur uitgaat. In 1988 wa
ren bij de gemeente nog 1.059 ambtenaren in 
dienst. 

Oktober 

1 De vernieuwde Stadsgehoorzaal officieel in 
gebruik genomen door Schelto Patijn, Commissaris 
van de Koningin in Zuid-Holland. Wethouder Van 
der Windt kondigt aan dat de gemeente het thea-
terbeleid van de Stadsgehoorzaal in de toekomst 
wil laten exploiteren door een stichting. 
2 Officiële opening van de nieuwbouw van de 
Stichting Kinderopvang Vlaardingen aan de Cu-
racaolaan door wethouder J. Ranshuijsen geas
sisteerd door het clownsduo Bassie en Adriaan. 

3 In het Streekmuseum Jan Anderson vertoning 
van een film over burgemeester Van Lier. De 
film geeft een beeld van het werk en het afscheid 
van de oud-burgemeester. 

5 In de voormalige stal van boerderij 'Hoogstad' 
zal een museum en werkruimte van de archeologische 
werkgroep Helinium worden ingericht. Een per
manente tentoonstelling zal de oudste geschiedenis 
van Vlaardingen tonen. Voorzitter van de Stich
ting archeologie en bouwhistorie Vlaardingen wordt 
oud-burgemeester Van Lier. 

De ileik sle man i an de H ci eld n oont in l laar dingen V A i LI 

Afgelopen weekeinde behaalde de Vlaardinger Ted 
van der Parre in het IJslandse Reykjavik na drie 
dagen competitie de titel 'Sterkste man van de 
wereld. Tot de opdrachten behoorde o.a. het voort
trekken van een vliegtuig type Fokker 50. 

6 In de Harmonie uitreiking van de Vlaardingen 
Promotie Prijs aan het Delta Hotel. De bijbehorende 
1.000 gulden gaan naar de Stichting Noodop-
vangcentrum Vlaardingen. De prijs voor het 'Goede 
Doel' van de stichting Haring- en Bierfeest wordt 
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toegekend aan het project 'Kikker/paddenpoel-hang-
plekplan', voortgekomen uit het project 'Over
leven in het centrum'. 

De nieuwbouw van een grootschalig magazijn en 
kantoor aan de Marathonweg voor de drogisterijketen 
Cency is voor tenminste 2 jaar opgeschort wegens 
tegenvallende bedrijfsresultaten. 

7 Boeken- en schrijversmarkt in de Centrale 
Bibliotheek aan de Waalstraat georganiseerd in 
het kader van de Kinderboekenweek door Boekhuis 
Den Draak in samenwerking met de Gemeen-
tebibhotheek. 

De Barbara-school aan de Seringenstraat na ver
bouwing feestelijk heropend. 

9 Geopend door wethouder K. van der Windt 
'Beroering in de bovenkamer' een drie maanden 
durende kunstmarathon op de derde verdieping 
van V & D aan het Veerplein. In de drie maanden 
worden verschillende instellingen en kunstvormen 
onder de aandacht gebracht. 

Henk de Jong geïnstalleerd als korps-chef, 16 oktober 

12 Op het stadhuis hebben zich vijf ondernemers 
gemeld om volgend jaar een avondwinkel te beginnen. 
Een wetswijziging maakt het mogelijk voor elke 
15.000 inwoners één avondwinkel toe te staan. 

13 De eerste vijf vluchtelingen uit het door een 
burgeroorlog geteisterde voormalig Joegoslavië ge
huisvest in een van de negen woningen die in 
de Babberspolder en de Oostwijk zijn gereserveerd 
voor vluchtelingen. 

15 In het kader van het proces Organisatie en 
Ontwikkeling (O&O) verhuist de Gemeentelijke 
Sociale Dienst begin volgend jaar naar de secretarie 
aan het Westnieuwland. De dienst Milieu wordt 
de nieuwe bewoner van het pand aan de Hoflaan. 

16 Mevrouw H.L. Blok, lid van het provinciaal 
bestuur geeft het startsein voor het onder water 
zetten van een gedeelte van de Foppenpolder. 
De Foppenpias is aangelegd in het kader van 
de reconstructie van Midden-Delfland, het gebied 
tussen Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Delft. 
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Geïnstalleerd de nieuwe korpschef van politie Henk 
de Jong. 

afvalberg is gepland. 

17 Geopend in het voormalige gebouw van de 
Dogger Maatschappij aan de Koningin Wilhel-
minahaven het muziekcafé annex expositieruimte 
'Maddox', eigenaar Bert van Zanten. 

18 Overleden op 86-jarige leeftijd in zijn woon
plaats Berlicum Adrianus Arie de Koning, voormalig 
huisarts in Vlaardingen. 

20 Het echtpaar G. van der Hoek - L. Noordam 
65 jaar getrouwd. 

21 In het Vis serijmuseum opening van een tentoon
stelling over de boomkorvisserij onder het motto 
'Veihg Bedrijf'? door de minister van sociale 
zaken Bert de Vries. CDA-raadslid Leo de Snaijer 
maakt van de gelegenheid gebruik om de minister 
een persoonlijke brief te overhandigen waarin hij 
dringend vraagt om de vuilstort in het Licke-
baertgebied binnen het kabinet nog eens te overwegen. 

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap heeft 
de gemeente laten weten dat het geen behoefte 
heeft aan het uitbreiden van de bestaande Joodse 
Begraafplaats tot de oorspronkelijke omvang. Wel 
wordt op prijs gesteld als de begraafplaats aan 
de Schiedamseweg meer aanzien zal krijgen. 

22 De gemeente heeft 44.000 gulden beschikbaar 
gesteld voor een cursus Nederlands voor vluch
telingen. Het gaat om een intensieve taalcursus 
die hoger opgeleide vluchtelingen een grotere kans 
moet geven op de arbeidsmarkt. 

24 In de Grote Kerk speciaal wandelconcert ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Cantorij. 
Het orgel wordt bespeeld door Aad Zoutendijk, 
de presentatie is in handen van Jan Naujoks. 

26 De Initiatiefgroep tegen Afvalberging heeft 
een spectaculair plan ontwikkeld om de aanleg 
van een vuilstortplaats in het Lickebaertgebied 
tegen te houden. Onder het motto 'Groeiend Verzet' 
worden alle Vlaardingers en Maassluizers opgeroepen 
een eigen boom te planten op de plek waar de 

27 De Prinses Julianabrug gesloopt. Binnen enkele 
weken kunnen voetgangers gebruik maken van 
een noodverbinding tussen de Parallelweg en de 
Ie Van Leyden Gaelstraat. De noodbrug doet dienst 
tot er een nieuwe beweegbare brug voor fietsers 
en voetgangers ligt. 

Natuurmonumenten is momenteel bezig met de 
aanleg van een observatiehut aan de rand van 
de Rijsplas tussen Vlaardingen en Maasland. Van 
daaruit is binnenkort een deel van de zeer vogelrijke 
Aalkeetbuitenpolder goed te overzien. 

Gestart de werkgroep 'Terminale Thuiszorg Vlaar
dingen' een initiatief van de hervormde en gerefor
meerde diaconie. Deze thuiszorg heeft als doel 
om in samenwerking met professionele hulpverlening 
het sterven thuis voor meer mensen mogelijk te 
maken. 

28 Bewoners van de Zuidwijk protesteren tegen 
de plannen om sommige flats te slopen en andere 
te verbouwen tot dure appartementen. Al jaren 
dringen aktievoerders aan op renovatie van de 
780 PLN-flats. 

29 Boekhuis Den Draak en de gemeentebibliotheek 
gaan in het seizoen 1992-1993 schrijversavonden 
organiseren. In het Leescafé van de bibliotheek 
aan de Waalstraat opent Hans Visser de serie 
met een lezing over 'Het kinderboek in Vestdijks 
jeugd'. 

30 De Eindhovense kunstenaar ir. John Körmeling 
heeft zijn vordering tot plaatsing van een kunstwerk 
op de seniorenflat aan de Waalstraat bij het ge
rechtshof te Den Haag verloren. De kunstenaar 
heeft een schadevergoeding geëist bij de gemeente 
en wil de opslag in rekening brengen. 

De 'Stichting Geschiedschrijving Vlaardingen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog' geeft opdracht aan his
toricus drs. K. Kornaat om te schrijven over Vlaar
dingen in oorlogstijd. Het is de bedoeling dat 
het boek in 1995, vijftig jaar na de bevrijding, 
in de winkels ligt. 
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De aanleg van een geluidsscherm langs Rijksweg 
20, ter hoogte van de Westwijk, is van de baan. 
Het rijk heeft er de eerstkomende vijftien a twintig 
jaar geen geld voor over. De gemeente zal nu 
de mogelijkheid van een zogeheten wilgenscherm 
bekijken. 

fVim Eigenraam stopt er mee, 31 oktober 

31 Groenteboer Wim Eigenraam verlaat na 47 
jaar aktief ondernemerschap het Vlaardingse straat
beeld. Bewoners van de Lombokstraat hebben al 
eerder deze week afscheid genomen van één van 
de laatste huis-aan-huis leveranciers. 

November 

1 Het verenigingsgebouw op het Shell-sport-
complex aan de Mr. L.A. Kesperweg door brand 
verwoest. 

3 Breed maatschappelijk verzet tegen de komst 
van een vuilstort in de Lickebaert. In de Harmonie 
verzamelen zich ca. 400 verontruste Vlaardingers 
naar aanleiding van de oproep van de initiatiefgroep 
tegen Afvalberging. 

4 Volgens de Schiedamse wethouder Chr. Zij
develd zijn de gemeenten Vlaardingen en Schiedam 
het in principe eens geworden over het doortrekken 
van de trambaan naar Vlaardingen-Holy. Over de 
datum van aanleg bestaat nog geen duidelijkheid. 

In de Grote Kerk concert op initiatief van de 
Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds. Na afloop 
overhandigt viohst Jaap van Zweden een cheque 
van 30.000 gulden aan de voorzitter van de Centrale 
Kerkeraad van de Hervormde Kerk. Het geld is 
bestemd voor restauratie en uitbreiding van het 
Van Pethegem orgel. 

"De Gevleugelde" van Pruissmgelnaar Holynngel, 5 november 

5 Geplaatst in de middenberm van de Holysingel 
het bronzen beeld 'De Gevleugelde' van de kunstenaar 
Leen Droppert. In verband met de ombouw van 
de Billitonflat moest het beeld uit de tuin van 
het zorgcentrum verdwijnen. 

66 



9 Gestart de huis-aan-huis controle op het bezit 
van honden. De gemeente wil op deze manier 
in kaart brengen wie er één of meer honden 
bezit. Voor elke eerste hond moet ƒ 72,60 worden 
betaald. Elke volgende hond kost ƒ 108,-. Wie 
niet heeft opgegeven een hond te bezitten, maar 
er wel een blijkt te hebben, wordt beboet met 
ƒ250,-. 

10 De 78 huurwoningen, die binnenkort worden 
opgeleverd in de Babberspolder zijn erg in trek. 
Voor deze woningen hebben zich maar liefst 1.300 
belangstellenden bij het bureau huisvesting gemeld. 

11 Zware storm bezorgt de politie en brandweer 
handen vol werk. Op verzoek van de havenmeester 
wordt een gedeelte van de Oosthavenkade afgezet 
voor alle verkeer. 

13 Het Vlaardings Muziekgezelschap wil de meest 
populaire streekroman over Vlaardingen op de plan
ken zetten. Componist Dick Borst en tekstschrijver 
Chris Bezooijen hebben het oog laten vallen op 
het in 1946 voor het eerst verschenen boek 'Brood 
uit het water' van Fenand van den Oever, het 
pseudoniem van Jaap Kolkman. 

14/15 Open Huis in de nieuwe kunstenaars-ateliers 
aan de Curacaolaan. Grote belangstelling voor werk 
van de kunstenaars Auke Bergsma, Ruud Kimmelaar, 
Arie Wapenaar, Gre van den Berg, Albert Slot, 
Carla Einwachter, Ruud van den' Ham en Gerrit 
Knol. 

15 Geopend op het atelierschip Johanna Geertje 
tegenover het Visserijmuseum een keramiekten-
toonstelling van Dick J.J. Blacquière en Yves 
de Block. 

16 Alle Vlaardingse huisartsen gaan de aktie 
tegen de aanleg van een vuilstortplaats in het 
Lickebaertgebied ondersteunen. Zij stellen hun prak
tijk open voor de verkoop van de bomen voor 
het Volkspark in de Lickebaert. 

De wethouders Kool en Van der Steen brengen 
met enkele ambtenaren een bezoek aan Moravska 
Trebova in Tsjecho-Slowakije. Het bezoek is het 

eerste officiële vervolg op de ondertekening van 
het samenwerkingsverdrag door de burgemeesters 
van beide gemeenten. 

21 De wilgenknotters zijn weer aan het werk. 
Tot eind maart gaan zij twaalf zaterdagen bomen 
knotten aan de Rijskade, de Vaart, bij de boerderijen 
ten noorden van Holy en op het Moermanterrein 
aan de Westlandseweg. 

23 Eerste blokcontainers geplaatst in de Westwijk. 
Binnenkort ontvangen de bewoners informatie over 
alle zaken die van belang zijn bij het gescheiden 
inzamelen van huisvuil. 

Bij Beekhuis Den Draak uitreiking van het boek 
'Kerkgebouwen in Vlaardingen' aan de kosters 
van vier Vlaardingse kerken. In het boek, sa
mengesteld door Wout den Breems, worden de 
kerken van alle kerkgenootschappen belicht. 

24 Unilever Vlaardingen stopt per oktober 1993 
met de produktie van poedervormige wasmiddelen. 
Bij de opheffing zullen 100 van de 300 werknemers 
zijn betrokken. 

De toeristenbelasting die in Vlaardingen zal worden 
ingevoerd komt op één gulden per persoon. De 
belasting geldt voor het verblijf in de drie hotels 
en het natuurvriendenhuis De Hoogkamer en op 
het nabijgelegen kampeerterrein. Men hoopt de 
belasting per 1 april 1993 in te voeren. 

28 De gemeente heeft voor het eerst meegemaakt 
dat een erfpachtovereenkomst is verlopen. Dat betreft 
de grond waarop de BV Algemene Begrafenis 
Ondememing aan de Binnensingel een bedrijfspand 
heeft. De erfpachtovereenkomst was voor 99 jaar 
afgesloten. 

December 

1 PvdA-voorzitter George Wicart legt na vijf 
jaar het voorzitterschap van de partij neer. Hij 
wordt opgevolgd door Fred Meerhof. 

3 Schoolkinderen versturen ruim 500 tekenin
gen en opstellen per fax aan minister Alders van 
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Milieu. Uit de faxpost blijkt dat ook de Vlaar-
dingse kinderen geen vuilstort in hun buurt wil
len hebben. 

Wethouder Kees van der Windt verzoekt de GGD 
Nieuwe Waterweg Noord om te onderzoeken of 
in de Milieu Effect Rapportage, die is opgesteld 
over de vuilstort in de Lickebaert, de gezond-
heidkundige aspecten voldoende zijn meegenomen. 

7 Het Stadsarchief aan het Plein Emaus zal 
worden uitgebreid. Het college van B en W zal 
de raad voorstellen 910.000 gulden uit te trekken 
om een aantal ruimtes aan de kant van de Prins 
Bemhardlaan aan te bouwen. 

Voor Omroep Vlaardingen onthult de sinds 1965 
in Engeland wonende Annie van den Berg, dat 
haar vader Bram van den Berg, 22 jaar heeft 
geschreven onder de naam Klaas Vlaring. Dit 
naar aanleiding van een artikel in het Historisch 
Jaarboek 1992 waarin gesteld wordt dat H.K. van 
Minnen jarenlang als Klaas Vlaring in het ad
vertentieblad Groot Vlaardingen heeft geschreven Klaas Vlaring pseudoniem van Bram van den Berg, 7 december 

Groeiend Verzet, 12 december 
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10 In de Grote Kerk 900ste lunchconcert door 
organist Aad Zoutendijk. Op het programma staan 
composities van Buxtehude, Walter en De Sousa 
Carvallo. 

De panden Schiedamseweg 93, Westhavenkade 37, 
Oosthavenkade 11 en de Kroningslantaam bij het 
Stationplein ontvangen de Restauratiepenning van 
de Historische Vereniging Vlaardingen. De com
missie Stad en Monument heeft de penningen 
toegekend voor de verantwoorde wijze waarop 
de panden zijn gerestaureerd of voorbeeldig on
derhouden. 

12 Officiële opening van het nieuwe onderkomen 
van de EHBO-afdeling Vlaardingen in de voor
malige Govert Maanschool aan de Prof. Telders-
straat 30. De eerste-hulpverleners hebben 28 jaar 
gebruik gemaakt van een ruimte in het Weeshuis. 

'Grote boomplantdag' in het Lickebaertgebied ge
organiseerd door de Initiatiefgroep tegen de Af
valberging. Duizenden mensen planten ca. 15.000 
bomen in het Lickebaertgebied tussen Vlaardin
gen en Maassluis. Het verzet tegen de vuilstort 
is groter dan verwacht. Aanvankelijk was men 
uitgegaan van 10.000 bomen. 

Opening van de eerste Vlaardingse buurtwinkel 
nieuwe-stijl in de voormalige Govert Maanschool 
aan de Prof. Teldersstraat 30. De winkel biedt 
onderdak aan de buurtconciërge. Verder kan de 
ruimte gebruikt worden voor vergaderingen en 
aktiviteiten die met buurtbeheer te maken hebben. 

14 Het veerpontje tussen de Kwakelweg en de 
Broekpolder blijft het komende jaar in de vaart. 
Het recreatieschap Midden-Delfland heeft hiertoe 
besloten. Vorig jaar werden ruim 5.000 hand
tekeningen voor behoud van het pontje ingediend. 

De Schiedamse scheepswerf De Hoop begint deze 
week aan de bouw van een nieuw schip voor 
de veerdienst Vlaardingen-Pemis. De oude boot 
'De Kaag' is nagenoeg versleten. De gemeenten 
Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam hebben de 
veerdienst toegezegd de komende vijf jaar garant 
te staan voor de uitgaven. 

Wethouder A.M.A. van Ardenne in opspraak door 
uitlatingen in het Algemeen Dagblad. Daarin stelt 
de wethouder, tevens vice-voorzitter van het re
creatieschap Midden-Delfland, dat de duizenden 
actievoerders afgelopen zaterdag wederrechtelijk de 
stortlokatie in de Lickebaert hebben betreden. 

16 Installatie van de Cliëntenraad van de Ge
meentelijke Sociale Dienst door wethouder A. Kool. 
De raad is tot stand gekomen op initiatief van 
de werkgroep 'De Arme Kant van Vlaardingen' 
en zal gevraagd dan wel ongevraagd advies geven 
over het functioneren van de Sociale Dienst. 

18 De historische boerderij 'Nooit Gedacht' aan 
de Zuidbuurt gaat onderdak bieden aan 12 men
sen met een verstandelijke handicap. De Stich
ting ASVZ Zuid-Holland en de Stichting Dag
verblijven Geestelijk Gehandicapten geven het start
sein voor de verbouwing. 

Wethouder J. Ranshuijsen verkoopt namens de 
gemeente de molen Aeolus aan de Kortedijk voor 
het symbolische bedrag van één gulden aan vader 
en zoon Boekestijn. Daarmee zijn de molenaars, 
die de molen sinds 1977 van de gemeente huren, 
nu eigenaar geworden van de molen. 

In de Oude Hal van het stadhuis afscheidsre
ceptie van G.J. Davidse, directeur van het bedrijf 
Gemeentewerken. 

19 De Initiatiefgroep tegen de Afvalberging plant 
nog eens duizend bomen extra in het Lickebaert
gebied. Daarmee komt het aantal geplante bo
men op 16.000. Tot de aanplanting is besloten 
vanwege de aanhoudende vraag naar bomen. 

21 Alle bouwplannen voor het centrum, de Oost wijk 
en de Indische Buurt stagneren. Oorzaak is de 
weigering van het ministerie van VROM om een 
uitspraak te doen over de bijzondere positie van 
de vroegere vissersplaats ten opzichte van de in
dustriecomplexen Pemis en Botlek. 

22 In de Lijnbaanhallen 21ste Jeugdstad onder 
het motto 'Circus'. Jeugdstad is de komende twee 
weken bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 
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Afscheid G J Davidse, directeur Gemeentewerken, 18december 

12 jaar. 

De reorganisatie van het gemeentelijke apparaat 
is soepel verlopen. Alle ambtenaren zijn nu ge
plaatst. Daarnaast is bijna iedereen met een tijdelijk 
dienstverband en een aantal uitzendkrachten in 
vaste dienst. Vanaf 1 januari werkt Vlaardingen 
met vijf gemeentelijke diensten. 

23 Fakkeloptocht in het centrum uit solidari
teit met de zwakkeren in de samenleving onder 
het thema 'Buitenlanders Zondebok? Dat Nooit! 

Stop Vreemdelingenhaat! georganiseerd door Plat
form Ander Vlaardingen. 

28 De provincie overweegt het plan voor het 
inrichten van een stortplaats in het Lickebaertgebied 
te schrappen. Gedeputeerde J. van der Vlist heeft 
de milieu-wethouders van Rotterdam, Vlaardingen 
en Maassluis uitgenodigd om begin januari te 
komen praten over een alternatieve plaats. 

31 In het grote aquarium van het Visserijmu
seum zijn sinds twee weken weer vissen. Het 
nieuws is stil gehouden om af te wachten of 
de vissen zouden aarden. Enkele maanden geleden 
zijn op vijf na alle vissen in het aquarium doodgegaan. 

Afgelopen week zijn 2.000 kerstbomen met kluit, 
beschikbaar gesteld door een Vlaardingse bloemist, 
geplant in het 'volksbos' in het Lickebaertgebied. 
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