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Januari 

1 Vlaardingen telt 72.568 inwoners, 827 minder dan per 
1 januari 2005. 

In een voornamelijk gemoedelijke en gezellige sfeer is de 
jaarwisseling zonder grote incidenten verlopen. Aan de Maas-
sluissedijk wil de stapel kerstbomen geen vlam vatten, met 
als gevolg veel overlast van rook en roet voor de bewoners 
van de Curagaolaan. 

2 Het nieuwe Afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 is 
in gebruik genomen. Het nieuwe station voor grofvuil is gro
ter, gebruiksvriendelijker en overzichtelijker dan het oude aan 
de Hoflaan. 

4 Verschenen de eerste editie van de nieuwe weekkrant 
Groot Vlaardingen. De krant verschijnt voortaan in tabloid
formaat. 

7 De Vlaardingse presentator Kevin Brouwer heeft een 
contractverlenging gekregen bij Endemol. Hij wordt één van 
de vaste presentatoren van Game Time. Daarnaast gaat hij 
door met RNN7 waar hij programma's produceert en presen
teert. 

10 Vlaardingen heeft weer een margarinefabriek. On
danks het feit dat ROMI Smilfood aan de Koningin Wilhel-
minahaven de activiteiten heeft verplaatst naar Heerenveen, 
gaat een deel van de werkzaamheden verder onder de naam 
Food4U. Vijftien van de 115 werknemers van ROMI vonden 
werk in de nieuwe fabriek. 

11 Wim Maurits en Jan Bouw
man benoemd tot lid van verdien
ste van voetbalvereniging Victoria 
'04. Wedstrijdleider Koos de Ruij-
ter onderscheiden met de Gouden 
Speld van de KNVB. 

14 Het Marnixplantsoen in de 
Westwijk is na ophoging veranderd 
in een grote watervlakte. Volgens 
de universiteit van Wageningen is 
de oorzaak het verkeerd gebruik 
van zwaar materieel tijdens de 
werkzaamheden. 

Huldiging Vlaardingse sportkam-
pioenen 2005. Winnaars zijn hand
balster Roxanne Bovenberg, atleet 
Teo Maat en voetbalteam Victoria 
'04. 

15 Een lek in een stoomleiding bij Shell Pernis zorgt voor 
grote geluidsoverlast in Vlaardingen. Het oorverdovende ge
raas met een sterkte van 140-150 decibel is urenlang hoor
baar. Door de vele bellers zijn de DCMR en de politie telefo
nisch onbereikbaar. 

17 In de Burgerzaal bijeenkomst van Vlaardingse onder
nemers. Zij vinden dat één tot drie uur gratis parkeren in het 
centrum de belangrijkste maatregel is om het stadshart brui
send en aantrekkelijk te maken. Ook wensen de ondernemers 
aanpak van leegstand en meer surveillance 's avonds en in het 
weekeinde. 

18 Het Vlietland Ziekenhuis heeft de Medisch Contact 
Communicatieprijs gewonnen voor het boek 'Borstbeelden'. 
Het boek bevat foto's van vrouwen die zijn behandeld voor 
borstkanker. 

19 Filmtheater Het Zeepaard heeft tijdelijk onderdak ge
vonden in het Delta Hotel. Het Zeepaard moest op zoek naar 
vervangende ruimte vanwege de verbouwing van het Theater 
van Vlaardingen. 

20 Het Keniaproject van Wim van der Burg heeft 50.000 
vierkante meter land aangekocht. De komende jaren wordt 
geprobeerd de landbouw te verbeteren. Het is de bedoeling 
dat in maart al de eerste oogst van het land kan worden ge
haald. De opbrengst wordt verdeeld onder de Kenianen. 

Brand bij metaalhandel Zethameta veroorzaakt veel overlast in de 
omgeving (24 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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De bedrijfspanden van bouwmatenalenhandel Baauw aan de 
Havenstraat, gezien vanaf de Hoflaan (30 januari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

23 Verschenen het boekje 'Gestolen Jeugd' van Cornelis 
J. Dobbelstein. Het boekje gaat over de ervaringen van de 
schrijver in de Tweede Wereldoorlog. Hij was drie jaar toen de 
oorlog uitbrak 

24 Belangenvereniging Havenstraat is voortaan op inter
net te vinden. Onder www.belangenvereniginghavenstraat. 
nl wil men bewoners op de hoogte houden van de stand van 
zaken betreffende het Buizengat. 

Een forse brand bij metaalhandel Zethameta aan de Waterlei
dingstraat zorgt voor veel rook- en stankoverlast. Aan direct 
omwonenden wordt het advies gegeven om ramen en deuren 
te sluiten. 

25 Henk van den Berg verlaat na de komende gemeente
raadsverkiezingen de politiek. De CDA'er zet na een periode 
van bijna tien jaar een punt achter zijn politieke carrière 

26 Han Raaijmaekers ontvangt als tweede Vlaardinger 
uit handen van wethouder B. van der Velde de Pluim van de 
Maand voor zijn inzet voor onder andere de VLOS en Vele 
Vlaardingers Eén Huis. 

28 Door de kleigrond boven het drainagesysteem te ver

vangen door zand hoopt men de wateroverlast in het Marnix-
plantsoen op te lossen. Ook komt er waar nodig extra drai
nage. 

Vandaag viert de 60.000"° inwoner van Vlaardingen, Bertha 
Broekman, haar 50"° verjaardag in Nieuwerkerk (zie ook Kro
niek 1956). 

De herten in de Broekpolder krijgen een nieuw plekje in het 
zuidwestelijke deel van de polder. Eerst verhuizen de hinden 
en de kalveren. Het overbrengen van de bokken is momenteel 
niet verantwoord Zij verhuizen nadat zij hun geweien hebben 
afgeworpen. 

29 Overleden op 67-jarige leeftijd B.A.M. Verbiest, direc
teur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 

30 Baauw Bouwmaterialen BV verhuist naar de Bellstraat 
5 op het industrieterrein De Vergulde Hand. De verhuizing 
betekent het vertrek uit de Havenstraat, waar het familiebe
drijf sinds 1920 was gevestigd. Op de nieuwe locatie beschikt 
het bedrijf over 6.000 vierkante meter oppervlakte tegen 
2.000 voorheen. 

Restaurant Hard Times aan de Rijkestraat wint de Vlaarding-
se horecaprijs "De UITblinker'. De tweede prijs is voor restau
rant The Happy Farmer. Theeschenkerij De Zeeman krijgt een 
eervolle vermelding. 
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Februari 

2 Er is een kapvergunning 
verleend voor 925 populieren in de 
Broekpolder. Het gaat hierbij om 
bomen van slechte kwaliteit. Er 
worden 4.000 nieuwe bomen ge
plant, waaronder eiken. Men hoopt 
zo een afwisselende en duurzame 
beplanting te krijgen. 

De politieke partijen mogen de ver
kiezingsposter niet meer zelf plak
ken. De gemeente zorgt ervoor dat 
alle posters van deelnemende par
tijen worden opgeplakt op de daar
voor bestemde borden. 

4 Brandweerliedenvereniging 
Door Oefening Vaardig herdenkt 
in de brandweerkazerne aan de 
Hoflaan de slachtoffers van de olie-
brand van 1951. Gedurende het 
75-jarige bestaan van de vrijwillige brandweer Vlaardingen 
zijn in totaal zes mensen omgekomen: Pieter van Delft, Mari 
Hendrikus Kok, Albert Hendrik Maat, Pieter Batenburg en 
Herman Westerdijk (1951) en Eldert Harreman (1978). 

Aad Zoutendijk heeft zojuist de Bob Verbiest Cultuurprijs voor de 
Stichting Internationale Orgelweek in ontvangst genomen (17 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De ANWB Uitwinkel heeft het VVV-kantoor aan de Westha
venkade uitgeroepen tot beste vestiging van Nederland. De 
onderscheiding wordt binnenkort overhandigd. 

Belangenvereniging Havenstraat is naar de rechter gestapt 
om de sloop van de bedrijfspanden van Baauw te voorkomen. 
De bewoners zijn bang voor schade aan hun woningen door 
trillingen. De gemeente heeft nagelaten de sloopvergunning 
voor de panden te publiceren in het huis-aan-huisblad. 

8 Shell verkoopt Sportpark Vijfsluizen aan projectont
wikkelaar OVG. Het sportcomplex wordt een businesspark. Er 
is 170.000 vierkante meter kantoorruimte gepland in een om
geving die wordt gemodelleerd naar voorbeeld van Chiswick 
Park in Londen. Dit park valt op door het gebruik van veel 
groen. 

De rechtbank heeft onlangs besloten dat er geen reden meer 
is om de bouw van de eerste HOED (Huisartsen Onder Een 
Dak) aan de Kopenhagenlaan tegen te houden. De vier apo
thekers in Holy stapten naar de rechter omdat zij van mening 
zijn dat er geen plek is voor een vijfde apotheek en er sprake 
is van oneerlijke concurrentie. De bouw zal op korte termijn 
worden hervat. 

des Volks - ontvangt uit handen van burgemeester Bruinsma 
de Koninklijke erepenning vanwege het lOO-jarig bestaan. 

9 Proper Stok is deze week, zoals aangekondigd bij de 
bewoners, begonnen met de sloop van de bedrijfspanden van 
Baauw aan de Havenstraat. Inmiddels is het bedrijf door Be
langenvereniging Havenstraat op de hoogte gesteld van het 
kort geding dat hierover volgende week zal dienen. 

10 Kevin Brouwer wint tijdens de Gala Award Show van 
de televisiezender RNN7 de Gouden Leo in de categorie 'Beste 
presentator'. 

11-12 26'" editie van het Judotoernooi Groot Vlaardingen 
met bijna duizend deelnemers. Judoka Gabriëlla Brussé ver
dient met een tweede plaats de eerste punten voor deelname 
aan de EK judo voor junioren. 

14 Burgemeester Bruinsma heeft alle stempassen voor de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ongeldig verklaard. 
Door een fout bij de drukker staat op 23.000 passen een ver
keerde geboortedatum of achternaam. Alle kiesgerechtigden 
krijgen deze week een nieuwe stempas toegestuurd in een 
andere kleur en met een speciale opdruk. 

Het Gemengd Rijnmondkoor - in 1906 opgericht als de Stem 15 Onder de naam 'Vlaardingen Promotie' hebben zestig 
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Wouter Bos deelt rozen uit in zijn geboortestad (24 februari) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

leerlingen van de VOS nagedacht over het imago van Vlaar-
dingen Zij vinden dat Vlaardingen zich moet profileren als 
groene parel van de randstad. 

Vlaardingse vrouwen worden gemiddeld 80,8 jaar. Voor man
nen is de levensverwachting 75,6 jaar. De meeste mensen 
sterven aan hart- en vaatziekten en kanker. Deze cijfers staan 
vermeld in het vorige week verschenen rapport 'Sterfte in 
Zuid-Holland'. 

17 Eerste Cultuurgala in de Grote Kerk onder het motto 
'Bijzonder Klassiek'. Uitreiking van de eerste Bob Verbiest 
Cultuurprijs aan de Stichting Internationale Orgelweek Vlaar
dingen en het Sleepvaartmuseum te Maassluis. Bob Verbiest, 
directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., was tot 
zijn overlijden in januari de drijvende kracht achter de prijs. 
De prestigieuze prijs zal elke twee jaar worden toegekend aan 
een persoon of instelling die een bijzondere culturele bijdrage 
van uitzonderlijke kwaliteit heeft geleverd. 

18 De Rotterdamse rechter heeft de vordering afgewezen 
die Belangenvereniging Havenstraat had geèist tegen Proper 
Stok. De belangengroep eiste 250.000 euro voor elke dag dat 
Proper Stok doorgaat met het slopen van de opstallen van 
Baauw. 

20 De Historische Vereniging Vlaardingen heeft de D66 
Participatieprijs 2006 gewonnen, omdat zij de afgelopen jaren 

voortdurend haar stem heeft laten 
horen over allerlei sloopplannen, 
die het historische karakter van de 
stad ernstig zouden aantasten. 

21 Brand bij de Rotterdam Bulk 
Terminal in de Vulcaanhaven. De 
brandlucht is waarneembaar tot in 
de omgeving van Heenvliet en Ab-
benbroek. Vanwege de sterke rook
ontwikkeling wordt aangeraden 
deuren en ramen te sluiten. 

Het aantal bijstandsuitkeringen is 
in één jaar met 404 gedaald. Vlaar
dingen zit met een daling van 15% 
in de top vier van Nederlandse ge
meenten. 

23 De Stadsregio Rotterdam 
geeft 900.000 euro subsidie voor 
de bouw van de Twist, de rode ge
draaide brug over de Vlaardingse 

Vaart. 'De Wokkel', zoals de brug door veel Vlaardingers al 
wordt genoemd, zal 1,4 miljoen euro gaan kosten. 

De gemeente doet te weinig aan de luchtvervuiling. Het lucht-
kwaliteitplan bevat wel beleidsvoornemens, maar budget en 
concrete uitvoeringsplannen ontbreken. Dat is de conclusie 
van de Stichting Natuur en Milieu en de twaalf provinciale 
milieufederaties. 

24 'Boswandeling' in Vlaardingen. In het kader van de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen brengt PvdA-voor-
man Wouter Bos een bezoek aan zijn geboortestad. Op het 
Liesveld en het Veerplein gaat hij samen met plaatselijke 
PvdA-leden in discussie met het publiek. 

Een baby van nog geen 24 uur oud is te vondeling gelegd voor 
de deur van huisarts A.P. Scheek aan de Schiedamseweg. De 
vondeling werd ongewassen en gewikkeld in een dekentje 
achtergelaten in een boodschappentas van Bas van der 
Heijden. Het jongetje verkeert in blakende gezondheid. 

In restaurant Het Scheele Hoekje ontvangt Sjaak Bambach uit 
handen van wethouder Van der Velde de Pluim van de Maand 
voor zijn inzet voor de sport in Vlaardingen. 

27 Wethouder P. Scheffer geeft het startsein voor de sloop 
van de Kettingfabriek op het voormalige terrein van Haven
bedrijf Vlaardingen Oost. De sloop is nodig voor de komst van 
de Norfolkline. De gemeente begint volgende maand met de 
aanleg van een rotonde en een nieuwe aansluiting van de Ko
ningin Wilhelminahaven op de Vulcaanweg. 
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28 De geboorte van vondeling Bob is aangegeven. Het 
jongetje wordt vernoemd naar schaatser en medaillewinnaar 
Bob de Jong. De definitieve naam wordt vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit. 

Maart 

1 Wethouder C. Bot "heronthult' voor het oude Hema-
pand de voetstap van oud-burgemeester J. Heusdens. In 1963 
zette Heusdens de stap in het cement ter gelegenheid van de 
opening van winkelcentrum Het Liesveld. 

De voetstap van oud-burgemeester J Heusdens wordt 'heronthuld' door 
wethouder Bot (1 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Burgemeester Bruinsma is verreweg de bekendste politicus 
van Vlaardingen. Volgens een NIPO-onderzoek kent 10% de 
burgervader, gevolgd door de wethouders B. van der Velde 
(5%), A. Attema (4%) en C. Bot (4%). 

Automobielbedrijf Vink & EVAG NV bestaat 80 jaar. Het be
drijf werd in maart 1926 in Schiedam opgericht door Gerrit 
Vink. In 1987 hebben de Ford-dealers uit Vlaardingen en 
Schiedam hun krachten gebundeld in één groot automobiel
bedrijf 

7 Gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst kan wor
den gestemd op elke gewenste locatie. Op de drie spoorweg
stations staan mobiele stembureaus. Opkomst 56,2% tegen 
52,35% in 2002. PvdA 31,87% tegen 19,94%; CDA 13,42% 

tegen 17,18%; VV2000/Leefbaar 8,53% tegen 14,95%; VVD 
10,86% tegen 14,23%; SP 12,77% tegen 8,18%; Groenlinks 
7,87% tegen 7,76%; CU/SGP 6,83% tegen 7,72%; StadsBe-
langen Vlaardingen 2,70% tegen 3,94% en AOV 3,00% tegen 
2,65%. D66 verliest met 2,25% (3,44%) haar zetel in de ge
meenteraad. Met een winst van vijf zetels wordt de PvdA de 
grootste winnaar. 

Mevrouw G. Sterrenburg-de Ruijter ontvangt uit handen van 
burgemeester Bruinsma een Koninklijke onderscheiding. In 
Zorgcentrum De Wetering viert de 80-jarige haar 25-jarig ju
bileum als vrijwilligster. 

8 Judoka Gabriëlla Brussé heeft 
tijdens de NK voor de jeugd tot 
17 jaar een zilveren medaille ver
overd. 

De gemeente heeft een lijst met 
'monumentale bomen' opgesteld. 
In totaal 240 bomen hebben een 
speciale beschermde status gekre
gen. De bomen zijn in de meeste 
gevallen rond de 80 jaar of ouder 
en hebben een bijzondere uitstra
ling voor de omgeving. Ook in de 
loop der jaren aangeplante herden-
kingsbomen staan op de lijst. 

9 In een speciale vergadering 
neemt de gemeenteraad afscheid 
van raadsleden, die vrijwillig of ge
dwongen - omdat zij niet zijn her
kozen - de raad verlaten. Voor het 
raadslid Bert van Nieuwenhuizen is 

het afscheid extra zuur omdat ook zijn partij D66 niet terug
keert in de gemeenteraad. 

10 Na eerder deze week door de politie te zijn aangehou
den, worden de vermoedelijke ouders van vondeling Bob door 
de Rotterdamse rechtbank wegens persoonlijke omstandighe
den weer op vrije voeten gesteld De overigens niet uit Vlaar
dingen afkomstige 31-jarige man en 29-jarige vrouw legden 
eind februari het nog geen 24 uur oude baby'tje te vondeling, 
een misdrijf waarop maximaal 4,5 jaar celstraf staat. 

11 Vlaardingse Orgelestafette, georganiseerd door de 
stichting Big Ben. Zes particuliere pijporgelbezitters stellen 
hun huis open voor het publiek. De uitvoerende musici zijn 
Geert Bierling, Kees van Eersel, Aad van der Hoeven, Jaap 
Kronenburg, Mar van der Veer en Bas de Vroome. 

Belangenvereniging Havenstraat heeft het ingestelde beroep 
en het kort geding tegen de sloop bij het Buizengat verloren. 
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Zij laat het er echter niet bij zitten en wil het bezwaar bij de 
Raad van State laten behandelen. 

Ben van As, floramedewerker van de gemeente, ontvangt de 
Gouden Vlinder van de Vlinderstichting Nederland voor zijn 
bijzondere inzet. Van As is in de Heemtuin en het Holypark al 
jaren bezig het aantal vlindersoorten uit te breiden. Tot nu toe 
zijn 501 soorten geteld. 

12 Tennisster Nicolette van Uitert verovert te Rotterdam 
de nationale indoortitel voor speelsters tot achttien jaar. 

13 Uit handen van de minister van Buitenlandse Zaken 
B. Bot ontvangt Anas Al Maleh namens zijn vader de Geu
zenpenning 2006. In zijn telefonisch uitgesproken dankwoord 
zegt Haitham Maleh te hopen dat de mensenrechten in Syrië 
en de rest van de wereld kunnen worden hersteld. 

Minister B Bot overhandigt de Geuzenpenning aan de zoon van 
Haitham Maleh (13 maart) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

14 Op de minuut nauwkeurig bedekt de schaduw van het 
kunstwerk "De Waakzame Ogen' om 14.18 uur (afgerond 14,3) 
de betegelde witte stenen onder het kunstwerk van de in
middels overleden kunstenaar Joop Beljoen. De pilaar op het 
Sluisplein is overigens ook 14,3 meter hoog. Het is niet be
kend wat de kunstenaar met de datum 14 maart had toen hij 
het kunstwerk maakte. Wellicht verwijst het naar de interna
tionale pi-dag. 

15 Een aantal bewoners uit wooncomplexen die met sloop 
worden bedreigd, hebben het 'Platform Vlaardingen tegen 
sloop en woningnood' opgericht. De belangrijkste reden hier
voor is de sloop van betaalbare huurwoningen en de structu
rele woningnood in Vlaardingen en omgeving. 

16 De coalitiepartijen zijn bekend. De PvdA zal de ko
mende vier jaar samen met CDA en GroenLinks aan het roer 
staan. Morgen praten de partijen over de inhoud van het be
leid en het collegeprogramma. Pas daarna zullen de wethou-
dersposten definitief worden verdeeld. 

17 Leerplichtambtenaren onderzoeken of de dertig leer
lingen, die gisteren zijn aangehouden in het kader van de Dag 
van de Leerplicht, aan het spijbelen waren. Als blijkt dat de 
scholieren verzuimden, volgt een gesprek op het stadhuis en 
mogelijk een proces-verbaal. In de loop van het jaar zullen 
nog drie straatacties plaatsvinden. 

18 Scoutinggroep AUart van Heemstede is sinds kort een 
door de ODVB - het kenniscentrum voor leren in de praktijk 
in de sectoren gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverle
ning - erkend leerbedrijf. De scouting mag stagiaires begelei
den en hun beroepspraktijkvorming verzorgen. 

De gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad is flink gedaald. 
De oude raad had een gemiddelde leeftijd van 57, de nieuwe 
van 48 jaar. Verder zitten er ook meer vrouwen in de raad: 
bijna 35% van alle stemmen ging naar een vrouw. 

22 Nederlands Kampioenschap veldloop voor gemeente
ambtenaren in de Broekpolder. Ruim 4.000 ambtenaren ne
men deel aan de wedstrijden van 6, 9 of 12 kilometer. Milieu
kundige Rob van Zanten behaalt op de 12 km voor mannen 
van 45 jaar en ouder een eerste plaats. 

23 Het college heeft vergunning verleend voor de sloop 
van het kantoorgebouw van Stadswerk aan de Hoflaan. De 
ambtenaren verhuizen naar het voormalige GAK-gebouw aan 
de Industrieweg. De sloop is noodzakelijk vanwege het wo
ningproject Buizengat. 

24 Bij stadsarchivaris H.J. Luth zijn ruim 160 aanmel
dingen binnengekomen voor het DNA-onderzoek naar de 
'oer-Vlaardinger'. Daarbij wordt het DNA van authentieke 
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Vlaardingse families vergeleken met het erfmateriaal van de 
duizend jaar oude schedels die aan de Markt zijn gevonden 
Volgende week zullen de archivaris en professor De Knijff van 
het Forensisch Laboratorium uitzoeken hoeveel mensen kun
nen meedoen aan het onderzoek 

Dankzij een gift van het Fonds Schiedam Vlaardingen e o 
kan de Stadsgehoorzaal de bezoekers nog meer bieden Het 
fonds heeft 150 000 euro geschonken voor de inventaris van 
het vernieuwde theater Eerder had het fonds al toegezegd de 
nieuwe trekkenwand te zullen betalen 

De Prins Willem Alexanderschool aan de Melis Stokelaan viert 
het 40-jarig bestaan met onder andere een inloopavond voor 
ouders, (oud-)leerlingen en oud-leerkrachten 

Nawal Al Baz, éen van de drijvende krachten achter het Inter
cultureel Netwerk Vlaardingen, krijgt de Pluim van de Maand 
voor haar inzet om vrouwen meer bij de samenleving te be
trekken 

25 Kunstenaar Jan van Dorp gaat de Oude-Havenbrug 
van een kunstwerk voorzien Het kunstobject moet op de In
ternationale Dag van de Vrede (21 september) gereed zijn 
Het concept draagt de werktitel "Kleurrijk overbruggen' 

29 Kinderdagverblijf De Krentenmik is door het vakblad 
'Kinderopvang' genomineerd voor de titel "Kinderdagverblijf 
van het jaar' De prijs wordt dit jaar voor de eerste maal uit
gereikt 

Zeker tien leerlingen van basisschool 't Ambacht zijn onwel 
geworden tijdens de gymles in de zaal aan de Meidoornstraat 
Vijf worden overgebracht naar het ziekenhuis Zes personeels
leden van een nabijgelegen apotheek zijn met soortgelijke 
klachten ter controle naar het ziekenhuis vervoerd De oor
zaak IS nog onbekend Vorige week vrijdag waren er al verge
lijkbare problemen Ook toen verrichtte de DCMR metingen 
zonder iets te vinden 

De Frank van Borselenstraat wordt opgeschrikt door de dood 
van een 2-jarig meisje en haar vader De man sprong van het 
balkon en overleed op weg naar het ziekenhuis Het lichaam 
van het kind wordt door de politie in de woning gevonden 
Hoe de peuter om het leven is gekomen, is nog niet bekend 
De moeder was ten tijde van het drama op haar werk 

30 Wethouder Attema opent de nieuwe Groenafdeling 
van het Toeleveringsbedrijf aan de Energieweg 9-11 

Opnieuw ondervinden bewoners van de Havenstraat overlast 
van de nieuwbouw aan het Buizengat Parkeren bij de bouw
locatie is onmogelijk geworden doordat er een hek is geplaatst 
en een geul is gegraven De bouwer wil geen commentaar 

geven op de kwestie 

"Dag van het Land' In het Albeda-college presentatie van het 
boek 'De historie van de Palestijnen in Vlaardingen' van Frans 
Assenberg Het boek beschrijft de geschiedenis van de rela
tief grote Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen, momen
teel bestaande uit zo'n 1 500 mensen De eerste groep van 65 
mannen arriveerde in Vlaardingen op 11 november 1963 

31 Overleden Martin Kappers (54), voormalig fractie
voorzitter van de SP in de gemeenteraad 

April 

1 Nadat een voetbalwedstrijd bij Zwaluwen na bedrei
ging van de scheidsrechter werd gestaakt, raken mensen 
slaags in de kantine Het gehele meidenelftal van het Rotter
damse Noorderkwartier is aangehouden voor mishandeling en 
meegenomen voor verhoor 

2 In De Kathedraal aan de Koningin Wilhelminahaven 
finale van de IT'' editie van het Vlaardings Songfestival Win
nares wordt de Maassluise Anne Nobel De miniplaybackshow 
wordt gewonnen door Sarah Verweij Tessa van Tol wint het 
tienerfestival De Groot Vlaardingen Persprijs gaat naar Ma
rijke van Seters 

5 Burgemeester H Polman van Bergen op Zoom opent 
in het Visserijmuseum/Vlaardings Museum de tentoonstelling 
"De Aangename Ansjovis' Bergen op Zoom is de enige stad 
in Nederland van waaruit tot op de dag van vandaag nog op 
ansjovis wordt gevist 

8 De ziekteverschijnselen van een groep kinderen van 
basisschool 't Ambacht en medewerkers van een apotheek 
berusten volgens vooraanstaande deskundigen mogelijk voor 
een groot gedeelte op inbeelding Deze lezing wordt echter 
bestreden door de gemeente, de school en de betrokken apo
thekers 

8-9 Museumweekend met onder andere in het Vissenjmu-
seum/Vlaardings Museum taxaties door antiquair Christian 
Korenhof en een demonstratie van de genealogische database 
ISIS door stadsarchivaris H J Luth 

11 Uit bezorgdheid over de gevolgen van umts-straling 
hebben Betty Jongeneel en Jolanda van der Bend de VBTU 
(Vlaardingse Burgers Tegen Umts) opgericht Zij volgen nauw
gezet de plannen voor de plaatsing van nieuwe masten 

12 Groep 8a van basisschool 't Ambacht heeft in een brief 
verontwaardigd gereageerd op een artikel waarin twee des
kundigen stellen dat er bij het incident in de gymzaal sprake 
moet zijn geweest van massahysterie De zaal blijft voorlopig 
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tot 18 april gesloten voor gebruik. Wanneer de metingen dan 
niets opleveren, wordt het gebouw weer vrijgegeven. 

De Amsterdamse advocaat-generaal L. Plas ziet geen heil in 
de herzieningszaak met betrekking tot de ten onrechte ver
oordeelde Kees B. De zaak wordt daarom voorlopig stopgezet. 
Met de herziening wilden de advocaten Spong en Taekema 
vastgesteld krijgen of hun cliënt wel of geen eerlijk proces 
heeft gehad in de Schiedammer Parkmoord. 

In het stadhuis afscheidsreceptie van de wethouders C. Bot 
en P. Scheffer. 

Vlaardingen heeft eindelijk een Stadsmagazine. Het eerste 
glossy nummer is bijgevoegd bij Groot Vlaardingen. 

13 Installatie van het nieuwe college. 'Ambitieus, betrok
ken, sociaal. De rem eraf', dat is de titel van het coalitieak
koord 2006-2010 van PvdA, Groenlinks en CDA. De porte
feuilleverdeling is als volgt: A. Attema (PvdA) - sociale zaken, 
onderwijs en integratie; C. Oosterom (CDA) - economische za
ken, binnenstad en financiën; B. van der Velde (GroenLinks) 
- kunst en cultuur, jeugdbeleid en milieu en verkeer; H. Ver-
sluijs (PvdA) - personeel en organisatie, stadsontwikkeling en 
volkshuisvesting. 

Het nieuwe college presenteert zich Van links naar rechts C Oosterom, 
B van der Velde, A Attema en H Versluijs (13 april) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

De gemeente heeft 2005 afgesloten met een positief saldo van 
5,3 miljoen euro. Het totale inkomen bedroeg 222 miljoen 
euro. Meevallers voor de gemeente waren onder meer extra 
bouwleges door de komst van de Norfolkline en de betaling 
van oude OZB-rekeningen. 

19 Burgemeester Bruinsma bevestigt het eerste 'gedrags
bord' aan de kop van de Koningin Wilhelminahaven. Op de in 
totaal drie borden staan vormen van ongewenst gedrag ver
meld en de boetes die hiervoor worden gegeven. Aanleiding 
zijn de ongeregeldheden in het gebied. 

20 Bij archeologisch onderzoek in de Schrijversbuurt zijn 
de resten van een boerderij uit de lö""" eeuw gevonden. Er zijn 
ook aanwijzingen gevonden voor bewoning in de Ijzertijd en 
de Romeinse Tijd. De vondsten zijn weer toegedekt, totdat 
duidelijk is of deze ter plaatse bewaard kunnen worden of dat 
ze moeten worden opgegraven om ze veilig te stellen. 

21 Spoorbeheerder ProRail heeft een camerasysteem ge
plaatst op station Vlaardingen-Centrum en de nabijgelegen 
overwegen. Wanneer mensen op verboden terrein lopen, wor
den de camera's automatisch ingeschakeld. Hiermee hoopt 
men een einde te maken aan het vernielen van de spoorbomen 
door uitgaanspubliek. 

22 Aan de Afrol opent wethouder Van der Velde de nieu
we galerie "Kunst in de Kelder' van Celieke van der Linden 
en Frederic Fortanier. De ruimte is gelegen onder het pand 
Hoogstraat 72. 



Het aantal aangiften van misdrijven is vorig jaar gedaald van 
5.073 naar 4.763. De politie kreeg vooral minder meldingen 
van diefstal. Wat betreft geweldsdelicten is er een lichte stij
ging waar te nemen, Er waren vooral meer meldingen van 
huishoudelijk geweld. 

Finale regionale talentenjacht X-Posure in de Kathedraal. 
Winnaar wordt beatboxer Ronaldo (Ronald Wannet). De twee
de plaats en de publieksprijs zijn voor de groep The Incredible 
Dancers, bestaande uit Jessica Borsboom en Denise Rieu. De 
derde prijs gaat naar de funkband Lithium. Een extra vierde 
prijs gaat naar DH & the Interactive Explicit Dancers. Alle 
winnaars zijn afkomstig uit Vlaardingen. 

Reünie van (oud-)bewoners van de Van de Spiegelstraat in de 
kantine van De Hollandiaan. Ruim 120 mensen halen herin
neringen op. 

23 Vanwege zijn bijzondere verdienste voor honkbal- en 
softbalvereniging s.c. Vlaardingen-Holy krijgt J.J. Smit (80) 
een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester 
Bruinsma. 

26 In een poging om de bouw van een drie verdiepin
gen hoog kantoorpand van de Stichting Meervoud in de Em-
mastraat tegen te houden, hebben omwonenden besloten om 
gezamenlijk een bezwaarschrift in te dienen tegen de door het 
college verleende bouwvergunning. 

27 De molen Aeolus krijgt van de provincie een eenma
lige subsidie van 97.500 euro voor restauratie. De kap en de 
balken van de molen zijn al ver
nieuwd, twee nieuwe zolders, deu
ren en kozijnen getimmerd en vele 
duizenden steentjes vervangen. 

Alle basisschoolleerlingen uit groep 
8 leggen het praktische verkeers-
examen af In de weken vooraf
gaand aan het examen hebben vei-
ligheidsassistenten samen met de 
politie 808 fietsen gecontroleerd en 
zijn er theorielessen gegeven. 

De Gemeentelijke Kredietbank heet 
voortaan Budgetbureau Vlaardin
gen. De Stadsbank Midden Neder
land voert nu de werkzaamheden 
van de in 1951 opgerichte GKB uit. 

28 In het stadhuis reikt burge
meester Bruinsma Koninklijke on
derscheidingen uit aan H.M.C, van 
den Berg, J. van Hemert, M.M.W. 

Rietveld, W.C. Baris-Hoogerwerf, CA.E, de Jonge, J. Verkuil, 
D.H. van der Werf, M.P. Zuydgeest, G.C. van Walsum, M. Bot, 
J.A. van der Sar-Gladpootjes, P. Moerman en T, Zonneveld-
Vellekoop. Ridder in de Orde van Oranje Nassau wordt J.F. van 
Leeuwen. 

Gestart de verbouwing van het pakhuis Oosthavenkade 56 
(voorheen Bot Meubelen) tot twaalf luxe zorgappartementen. 
In oktober a.s. opent de woonzorgvoorziening van Ronald en 
Marieke Oostlander onder de naam 'Oude Haven' haar deu-

29 Koninginnedag met onder andere aubade op de Markt, 
diverse muzikale optredens, jeugdfestijn in de Triangel, paar-
dentram, sterkste man van Zuid-Holland en operatie Manna, 
waarbij door zes historische vliegtuigen 6.000 broodjes wor
den gedropt. 

Het echtpaar Harreman-van der Wagt 70 jaar getrouwd. Bur
gemeester Bruinsma en echtgenote Fabienne feliciteren de ju
bilarissen. Vlaardingen kent maar liefst 63 echtparen die tus
sen de 65 en 73 jaar getrouwd zijn. Op 13 juli a.s. is het langst 
getrouwde stel 74 jaar in de echt verbonden. De afgelopen 
drie jaar hebben zeven paren hun 70-jarig huwelijk gevierd. 

Het beeldenpaar 'Ot en Sien' is weer terug aan de Van Limburg 
Stirumstraat (9 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Mei totdat de school in 1989 werd gesloopt 

1 Dag van de Arbeid In café d'Oude Stoep wordt het 
socialistische strijdlied op originele wijze ten gehore gebracht 
door stadsdichter Kees Alderliesten, rapper Carli Wilmans en 
Anne Nobel, winnares van het Vlaardings Songfestival Jan 
Heintze van de Evert Vermeer Stichting spreekt over de ge
volgen van een aantal snelgroeiende economieën m de we
reld 

Dr P J Moree is benoemd tot directeur bedrijfsvoering van de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 

Burgemeester Bruinsma feliciteert mevrouw C M van den 
Berg-Akkerman met haar 100"" verjaardag De jarige is 
schrijfster van kinderboeken en verhalenbundels 

4 Dodenherdenking Met de traditionele stille tocht over 
de Schiedamseweg wordt weer op waardige wijze stilgestaan 
bij de herdenking van alle oorlogsslachtoffers De herden
kingstoespraak wordt gehouden door journalist Hjalmar Teu-
nissen 

5 Bevrijdingsdag De 46"" editie van de Bevrijdings-
ronde van Vlaardmgen wordt gewonnen door Ronald van der 
Wal 

Overleden op 83-jarige leeftijd verzetsman Sebil (Bill) Minco, 
voormalig voorzitter van de Stichting Geuzenverzet 1940-
1945 Minco was Officier in de Orde van Oranje Nassau en 
drager van onder andere het Verzetsherdenkingskruis en het 
Bundesverdienstkreuz 1' Klasse 

De Nederlandse ambassadeur in Syrie overhandigt de Geu
zenpenning alsnog aan mensenrechtenactivist Haitham Ma-
leh De prijswinnaar kon in maart jl niet naar de uitreiking 
komen omdat de Syrische autoriteiten hem hadden verboden 
naar Nederland te reizen 

8 Op station Vlaardingen-Centrum zijn de toegangs
poorten in gebruik genomen De poortjes kunnen voorlopig 
nog worden geopend met een abonnement, strippenkaart of 
een treinkaartje In de toekomst kan dit alleen nog met een 
OV-chipkaart Op 18 mei a s volgt Vlaardingen-Oost 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Organisatie 
van Vlaardingse Ondernemers (OVO) neemt Bert Roodhorst 
afscheid van het bestuur waarvan hij achttien jaar deel uit 
maakte Hij wordt opgevolgd door Wim Scholtes 

9 Het kunstwerk 'Kinderfiguren', beter bekend als 'Ot 
en Sien', is teruggeplaatst op de oude plek van de Prof Kohn-
stammschool aan de Van Limburg Stirumstraat Hier hebben 
de beelden van de Delftse kunstenaar H J Etienne gestaan 

10 De fusie van de handbalverenigingen Hollandiaan en 
WIK IS een feit De nieuwe club gaat verder onder de naam 
HoUandiaan/WIK-combmatie HWC en speelt in het nieuwe 
seizoen aan de Marnixlaan 

Vlaardmgen moet van de stadsregio tot 2020 1 400 nieu
we woningen hebben gebouwd Voor iedere beloofde, maar 
niet opgeleverde woning hangt de gemeente een boete van 
tweeduizend euro boven het hoofd De bouwafspraken zijn 
gemaakt om een meer evenwichtig woningaanbod in de Rijn
mond te creëren 

11 De gemeente doet proeven met nieuwe milieuvriende
lijke methoden van onkruidverdelging Zo wordt bijvoorbeeld 
in delen van Holy een "kant-brand-steker' ingezet en in het 
historische centrum "streetclean' gespoten, een biologisch 
middel op basis van citroen en azijnzuur 

Het college wil het grootste deel van de opbrengst van de ver
koop van AVR-aandelen gebruiken voor een mooiere Broek
polder en een socialer Vlaardmgen De aandelen leveren de 
gemeentekas 15,7 miljoen euro op 

In winkelcentrum De Loper ontvangen marktbezoekers de 
eerste exemplaren van het Burgerjaarverslag 2005 uit han
den van burgemeester Brumsma 

12 Vlaardmgen heeft een nieuwe stadsdichter Kees Al
derliesten geeft het stokje over aan Teuntje Verheul-Vreug-
denhil (pseudoniem voor Elma Oosthoek) die tot en met 2007 
de stad mag verrijken met haar poëzie Het werk van Kees 
Alderliesten als stadsdichter is gebundeld onder de naam "Van 
Dorpsgek tot Stadsdichter' en bevat 99 gedichten 

13 Wethouder Van der Velde opent het project "Buiten-
beeld' aan de Buys Ballotlaan Onder de werktitel 'WesterBui-
tenSalon' zijn plannen gemaakt voor een kunstzinnige ont-
moetingstuin voor jong en oud Met de Romantische Dag is de 
uitvoering begonnen 

15 Aan de Vettenoordstraat valt een 4-jarige jongen in 
een ondergrondse vuilcontainer Het ventje wordt door de 
brandweer heelhuids bevrijd 

16-18 Basisschool 't Ambacht viert het 75-jarig bestaan met 
onder andere een reunie in het oude hoofdgebouw aan de 
Chrysantstraat 

17 De Volksuniversiteit Vlaardmgen moet verplicht ver
huizen De huidige locatie, de oude boerderij van Moerman 
aan de Westlandseweg, wordt door de gemeente verkocht De 
Volksuniversiteit heeft inmiddels een kort geding aangespan-
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De invulling van het oude Hema-
pand is rond. H&M trekt in het ge
bouw dat na de verhuizing van de 
Hema naar het voormalige V&D-
pand grotendeels leegstond. 

19 De laatste twee volwassen 
hertenbokken en twee kalveren 
zijn overgebracht naar de nieuwe 
locatie in de Broekpolder. Het roe
del is nu weer compleet. 

20 In de Grote Kerk jubileum
concert van het Gemengd Rijn
mondkoor onder leiding van Toon 
de Graaf. 

21 KV Vlaardingen slaagt er 
in kampioen te worden in de eer
ste klasse en daardoor de promo
tie naar de overgangsklasse af te 
dwingen. 

De komende en de gaande stadsdichter Teuntje Verheul-Vreugdenhil en 
Kees Alderliesten (12 mei) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

nen tegen de gemeente. Volgens het bestemmingsplan is het 
pand bestemd voor maatschappelijke doeleinden. 

Corrie Schotel, vrijwilligster in het Zonnehuis, ontving on
langs de Pluim van de Maand. 

Atleet Rob van Zanten heeft op Lanzarote de internationale 
Volcano Triatlon in de categorie mannen 45-50 jaar gewon
nen. In het internationale veld kwam de Vlaardinger als twin
tigste binnen. 

De gemeentelijke ombudsman M. van Kinderen ontving vorig 
jaar 94 klachten tegen 62 het jaar ervoor. De meeste klachten 
hebben betrekking op de afdeling Sociale Zaken en Werkge
legenheid. 

In Ristorante Gallo d'Oro uitreiking van het eerste exemplaar 
van het boek "Mijnheer Nido, herinneringen van een Vlaar-
dingse kruidenier' door burgemeester Bruinsma. Jaap de Niet 
vertelt hierin over zijn leven als middenstander in de buurt
super aan de Eendrachtstraat. 

18 Dick van der Werf, voorzitter van bewonersorganisa
tie De Toekomst, verricht de eerste sloophandeling ten be
hoeve van de uitgebreide renovatie van de woningen van de 
Toekomst Zuid aan de Sperwerlaan. Eind 2008 moeten alle 
woningen gereed zijn. 

Tijdens de onlangs gehouden NK atletiek voor masters heeft 
Jan van Bodegom op het onderdeel speerwerpen een gouden 
medaille in de wacht gesleept. De zilveren medaille ging naar 
Teo Maat. 

24 Op een extra vergadering van de Algemene Kerken-
raad van de Protestantse Gemeente maakt het moderamen 
de voorstellen voor de herstructurering bekend. Het aantal 
predikanten zal van acht worden teruggebracht naar vier. 
Ook het aantal kerkgebouwen zal moeten verminderen. Het 
lijkt erop dat in de toekomst geen plaats meer zal zijn voor de 
Bethelkerk, de Oosterkerk en de Vredeskerk. 

Judoka Gabriëlla Brussé heeft zich geplaatst voor het Euro
pese kampioenschap judo voor junioren, dat in juni zal worden 
gehouden in Hongarije. 

27 Paul Scheffer wordt burgemeester van Harlingen, De 
gemeenteraad van deze stad heeft zich afgelopen woensdag 
voor de voormalige VVD-wethouder uitgesproken. 

30 Uit handen van burgemeester Bruinsma ontvangen 
Nicolai Schapkun en Frank Meeuws de bronzen medaille van 
de Stichting Carnegie Heldenfonds. Het tweetal redde vorig 
jaar na een explosie een gewonde man uit een huis aan de Van 
Bleiswijkstraat. 

Burgemeester Bruinsma maakt sinds kort deel uit van het da
gelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam. 

31 De Belangenvereniging Havenstraat heeft de be-
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roepsprocedure verloren die zij had aangespannen tegen de 
gemeente vanwege mogelijke fouten bij het afgeven van de 
bouwvergunning. 

Juni 

1 Schiedam en Vlaardingen zullen niet meebetalen 
aan de aanleg van de A4. Dat standpunt hebben de betref
fende wethouders van beide steden duidelijk gemaakt in een 
gesprek met verkeersminister Peijs. Omdat de weg duurder 
wordt dan de reservering die daarvoor is gedaan, moeten 
omliggende steden volgens de minister bijspringen om snelle 
aanleg mogelijk te maken. 

Waterweg Wonen ziet af van de sloop van 56 Montalwoningen 
aan de Floreslaan. Daarmee volgt de corporatie het advies op 
van de huurdersraad RMWL. 

4 Het 19''' Van der Knaap Horecatoernooi. Twintig teams 
strijden op het complex van Delta Sport om de hoogste eer. 
Het toernooi wordt gewonnen door Bierlokaal Petrus. 

5 Burgemeester Bruinsma opent op bijzondere wijze de 
nieuwe accommodatie van de Free Golf aan de Zuidbuurt. Na 
de landing met een helikopter worden 1.500 ballonnen met 
kaartjes voor een gratis golfles opgelaten. De historische 
boerderij annex clubhuis brandde vorig jaar april uit. 

6 De Stadsbibliotheek gaat over op zelfbediening. Vanaf 
vandaag zorgen leners zelf voor het uitlenen en inleveren van 

boeken. De medewerkers van de bieb krijgen zo meer tijd voor 
hulp en advies. 

7 In café De Waal veiling van de Burgemeestersharing. 
De opbrengst (10.011 euro) is dit jaar bestemd voor de New 
York Steppers. Zij steppen 1.065 km door Nederland om geld 
in te zamelen voor de Dream Foundation, een organisatie die 
dromen vervult van terminale patiënten. Uit handen van Je
roen ter Brugge ontvangt burgemeester Bruinsma de Gou
den Haring voor zijn jaarlijkse inspanning bij de veiling. Ben 
Trooster van De Waal en Leo Fontijne van Van Toor's distil-
leerderij presenteren de eerste Vlaardingse jenever, genaamd 
'Waalwater'. 

8 De Oekraïense presidentsvrouw Kateryna Joesjtsenko 
brengt een werkbezoek aan Vlaardingen. In het stadhuis ont
vangst door burgemeester Bruinsma en minister A. van Ar-
denne. Beja Kluiters, oprichtster van de stichting Spoetnik en 
al sinds 1993 actiefin en voor de Oekraïne, ontvangt de Orde 
van Vorstin Olga in de derde klasse. 

9 De moskee aan de Koningin Wilhelminahaven is na 
twee branden volledig verwoest. Er is onduidelijkheid over de 
oorzaak van de brand. Met racistische motieven wordt geen 
rekening gehouden. 

10 De finale van het Vlaardings voetbalkampioenschap is 
gewonnen door het elftal van HVO door een overwinning op 
Delta Sport. De Groot Vlaardingen penaltybokaal gaat naar 
Victoria '04. 

Impressie van de drukte in de Oude Haven en op de Westhavenkade 
tijdens het VL Loggerfestival (16-17 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

14 Verschenen het boek 'Vlaardingen, daar gebeurt 't!', 
samengesteld door Jan Anderson en Hjalmar Tennissen. De 
afbeeldingen zijn afkomstig van Jan van der Kooij van kan

toorboekhandel Kopa aan de Ooster
straat. 

16-17 VL Loggerfestival. In en rond 
de havens een groot feest met mu
ziek, theater, cabaret, sport, historie, 
informatie en activiteiten voor kin
deren. De vierde editie van het festi
val trekt 70.000 bezoekers. 

17 Vlaardingen is volgende week 
de locatie van een terreuroefening 
met veel helikopter- en politiever-
keer. Een speciale eenheid van de 
landelijke politie oefent samen met 
de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. 

19 De afgelopen maand zijn ver
scheidene muskusratten gevangen 
in de directe omgeving van de Vaart. 
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Door zijn gegraaf is de muskusrat een gevaar voor de dijken. 

21 De iepziekte heeft opnieuw toegeslagen. Momenteel 
zijn zo'n veertig iepen ziek. De bomen worden zo snel mogelijk 
gekapt om verspreiding te voorkomen. 

De Pluim van de Maand is voor Rob Verwater, vrijwilliger bij 
RKWIK. 

Onlangs opgericht door Gerrit Meijer, Ad de Rooij, Fred Meer-
hof en Peter Kadee de Stichting Federatie Broekpolder met als 
doel de inrichting van de Broekpolder verder vorm te geven. 
De federatie wil eind 2006 met een afgerond plan voor de 
polder komen. 

22 Deze week precies vijftig jaar geleden werd sta
tion Vlaardingen-Oost in gebruik genomen (zie ook Kroniek 
1956). 

23 Zestien partijen, met inbegrip van Vlaardingen, on
dertekenen het convenant Integrale Ontwikkeling tussen 
Delft en Schiedam. In dit convenant zijn kwaliteitsvoorwaar
den opgenomen waaronder de A4 mag worden aangelegd. Eén 
van de eisen is overkapping van de weg in stedelijk gebied en 
een andere is dat er ontsluiting komt van het Kethelplein in 
alle richtingen. De ondertekening 
betekent overigens niet dat Vlaar
dingen nu akkoord is gegaan met 
deA4. 

De McDonald's vestiging aan het 
Veerplein is sinds deze week geslo
ten. Na negen jaar gooit franchise-
ondernemer Ruud van Bremen de 
handdoek in de ring, vanwege de 
volgens hem exorbitant hoge huur 
per vierkante meter en de tegen
vallende omzet. De McDrive aan de 
Westlandseweg blijft wel open. 

24 Buurthuis De Pijpelaar in 
de Vettenoordsepolder viert het 25-
jarig bestaan. 

28 De raadsleden Leo ten Have 
en Edward van der Raaf (VV2000/ 
LV) zijn in hoger beroep opnieuw 
veroordeeld. Het Hof in Den Haag 
acht bewezen dat zij hebben gelekt 
naar een aannemer De raadsleden 
waren in hoger beroep gegaan om
dat zij vrijgesproken wilden worden, Zij ontkennen het lekken 
van geheime informatie. 

29 Naar nu bekend is geworden, werd de voormalige di
recteur van het Vlietland Ziekenhuis, Lucas Elting, ontslagen 
met een gouden handdruk van 355.000 euro. 

Het college heeft besloten een deel van het Oeverbos af te 
sluiten. Hiermee probeert men de overlast, veroorzaakt door 
mensen die op zoek zijn naar snelle seks, te verminderen. De 
inrit naar restaurant 't Oeverbos wordt tussen 23,00 en 07.00 
uur afgegrendeld. 

De gemeenteraad neemt afscheid van VVD-raadslid Paul 
Scheffer Hij wordt de nieuwe burgemeester van Harlingen. 
Scheffer wordt opgevolgd door Eu Wha Yang. 

30 Archeologen hebben aan de Waalstraat een klooster
kerk uit het begin van de 15'''' eeuw ontdekt. De resten van 
het klooster kwamen aan het licht bij de aanleg van een on
dergrondse afvalcontainer. 

Burgemeester Bruinsma, versierd met een rode neus, trouwt 
bloemenfee Patricia met clown Slimmie van de Vlaardingse 
clownsgroep De Mikkies, De bloemenfee gaat voortaan door 
het leven als mevrouw Van Heijst. 

Getooid met feestneus ontvangt burgemeester Bruinsma het 
clownsbruidspaar (30 juni) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Juli 

5 De Volksuniversiteit heeft het kort geding tegen de 
dreigende uitzetting uit boerderij Hoogstad ingetrokken. De 
gemeente en de Volksuniversiteit onderhandelen nu over een 
nieuw onderkomen. 

De Krabbeplas is aangetast door blauwwier De provincie 
waarschuwt zwemmers het wier te vermijden en geen water 
m te slikken. 

6 De straatprijs van de Postcodeloterij is deze week in 
Vlaardingen gevallen. De gelukkige winnaars wonen aan de 
Kethelweg. 

IJs van Winzo is al ruim 87 jaar een begrip in Vlaardingen. 
Inmiddels staat de vierde generatie Van der Windt m de ijs-
salon aan het Van Schravendijkplein. Volgens het vakblad van 
de branche is Winzo tegenwoordig het oudste ijspaleis van 
Nederland. 

11 Het nieuwe clubhuis van de Bouwspeelplaats is het 
afgelopen weekeinde in gebruik genomen door burgemees
ter Bruinsma. Het vorige clubgebouw, een oude treinwagon, 
IS inmiddels verhuisd naar het museum van de Veluwsche 
Stoomtreinmaatschappij in Apeldoorn. 

12 De gemeente bindt de strijd aan tegen de giftige reu-
zenberenklauw. De plant, wiens sap brandwonden kan ver
oorzaken, wordt eerst aangepakt langs fiets- en wandelpaden. 
Tegelijkertijd zal de provincie in haar deel van de Broekpolder 
rooien. Het is onmogelijk alle planten tegelijk te bestrijden, 
daarvoor groeien er teveel in Vlaardingen. 

Voor de zoektocht naar de Vlaardingse roots worden kiezen 
getrokken van duizend jaar oude stadsgenoten. Om te zien of 
er nog steeds nazaten van de 'oudste Vlaardinger' zijn, wordt 
binnenkort wangslijm afgenomen van 88 mannelijke kandida
ten. Het resultaat wordt in de loop van 2007 verwacht. 

13 Bewoners van de korte Callenburgstraat hebben op 
eigen initiatief de authentieke 'geveltjesstraat' opgeknapt. De 
kleurrijke gemetselde mozaïeken boven de raamsponningen, 
de schelpvormige daklijsten en de versieringen werden door 
Arie de Winter gerestaureerd of zelfs geheel nagemaakt aan 
de hand van oude foto's. 

Onder druk van de DCMR gaat Shell Pernis tientallen 
miljoenen euro's investeren in haar raffinaderij om grote 
incidenten in de toekomst te voorkomen. Het gaat vooral om 
investeringen in de elektriciteitsvoorziening, de perslucht, 
het stoomsysteem, het koelwater- en brandwatersysteem en 
de fakkels. 

IJs van Winzo, al decennia een begrip m Vlaardingen (b juli] 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

Trotse bewoners van de Callenburgstraat (13 juli) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Een 47-jarige vrouw overlijdt op de Westhavenkade na een 
aanrijding door een vuilniswagen van Irado Het is nog niet 
bekend wat er precies is gebeurd De chauffeur en zijn leiding
gevende zijn op het politiebureau gehoord 

15 De stoepen, bruggen, oversteekplaatsen en winkelcen
tra zijn voor het grootste deel veilig en toegankelijk voor men
sen met een rolstoel of rollator Dat concludeert de gemeente 
in de nota 'Levensloopvriendelijk Vlaardmgen' De gebieden 
die dat nog niet zijn, worden in de komende jaren aangepakt 
Vlaardmgen wil negen levensloopvriendelijke buurten opzet
ten 

17 De afvalzuiveringsinstallaties De Groote Lucht in 
Vlaardmgen en De Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland 
hebben vorig jaar meer dan dertig miljoen kubieke meter af
valwater gezuiverd De Groote Lucht slaagde erin 96% van 
alle onopgeloste bestanddelen uit het water te verwijderen 
Het gezuiverde water wordt geloosd in de Nieuwe Waterweg 

19 De Pluim van de Maand is voor John en Ellen Stout, 
vrijwilligers bij de dierenbescherming 

20 Officiële opening van het nieuwe pand van het Toele
veringsbedrijf Vlaardmgen aan de Dr Wiardi Beckmansingel 
door wethouder Attema In het pand is voortaan de post- en 
pakketdienst van het TBV gevestigd 

De aanvraag voor de sloop van de Technische School aan de 
Deltaweg - volgens de Historische Vereniging Vlaardmgen 
een absoluut wederopbouwmonument - is door de gemeente 
ingetrokken De sloopaanvraag was gepubliceerd op de ge
meentepagina, maar er loopt nog steeds een onderzoek naar 
de historische waarde van het pand van architect Dirk Roo
senburg 

De vorig jaar opgehangen camera's bij kinderboerderij Holy-
wood lijken vruchten af te werpen De boerderij werd voor
heen geplaagd door overlast en diefstal van dieren Volgens 
beheerder Ane Poot behoort dit nu tot het verleden 

21 Vlaardingers zoeken tevergeefs verkoeling in zwembad 
De Kulk Wegens onderhoud is het recreatie- en doelgroepen
bad enkele weken gesloten Alleen het wedstrijdbad is open 

26 De populaire vochtige doekjes verstoppen steeds vaker 
het riool Voor de waterzuiveraars veroorzaakt dit een steeds 
hoger oplopende kostenpost Voor de Groote Lucht liggen de 
kosten tussen de 50 000 en 100 000 euro 

27 Ruim 11 000 mensen gingen het afgelopen seizoen op 
reis met het Theater van Vlaardmgen Een groot succes voor 
het theater, dat het zonder eigen pand moet doen vanwege de 
renovatie Volgend seizoen biedt het reisprogramma opnieuw 

uitkomst voor de theaterliefhebbers 

28 Op de website van de gemeente vraagt het college alle 
inwoners 'naar de buren te kijken' bij deze tropische tempe
raturen Vooral oudere mensen hebben niet altijd familie en 
vrienden in de buurt om een oogje in het zeil te houden 

28-19 aug Zomerterras Vier weken lang gratis muziek, the
ater, beeldende kunst en vermaak voor jong en oud temidden 
van het groen van het Hof 

31 De koffiekeet "Koffieboontje' aan de Galgkade van 
Leny en Mar Boon sluit zijn deuren 

Augustus 

2 Unieke vondsten uit archeologisch onderzoek in de 
Westwijk komen na bijna vijftig jaar uit Amsterdam terug 
naar Vlaardmgen Hieronder bevinden zich onder meer resten 
van een klokbekernederzetting uit circa 2400 voor Christus 
Bijzonder is ook een pot uit de Vlaardingencultuur 

De gemeente stort 10 000 euro in het Noodfonds Vlaardmgen 
Dit fonds bestaat sinds 1999 en wordt in stand gehouden door 
de Raad van Kerken en de gemeente Het is bedoeld voor men
sen die buiten hun schuld tussen wal en schip zijn geraakt 

4 Langs de Vaart grote belangstelling voor het West-
lands evenement Varend Corso met als thema Hollywood 

8 Voetbalvereniging CION mag van de gemeente nog 
een jaar aan de Marathonweg blijven Men heeft tot het uit
stel besloten omdat de plannen voor de ontwikkeling van het 
terrein nog niet in de uitvoeringsfase zijn Ondertussen moet 
de vereniging wel op zoek naar een ander veld 

10 De Koningin Wilhelminahaven heeft sinds kort een 
nieuw bord Het maakt de schippers erop attent dat ze een 
veilige haven binnenvaren In de haven geldt namelijk de In
ternational Ship Port Security-code, wat betekent dat de ha
venterreinen en schepen goed zijn beveiligd 

Onlangs verschenen het 100"" nummer van Tijd-Schnft van 
de Historische Vereniging Vlaardmgen Het feestnummer be
steedt onder andere aandacht aan het oeuvre van kinderboe
kenschrijfster C M van den Berg-Akkerman, die in mei haar 
lOO"' verjaardag mocht vieren 

Een 29-jarige leider van scoutinggroep Prinses Irene is door 
het bestuur geroyeerd omdat hij tijdens kampen ongewenste 
intimiteiten heeft gepleegd met zeker twaalf minderjarige 
meisjes Na aangifte door een van de ouders heeft de leider 
zichzelf bij de politie aangegeven Voor de ouders is een infor
matiebijeenkomst gehouden 
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12 Een flinke bui zet het terrein van het Popterras in het 
Hof onder water. De brandweer moet het veld leegpompen. 

16 Twintig jongeren uit verschillende landen zijn vanaf 
deze week weer aan het werk in natuurgebied De Vlietlanden. 
De jongeren werken belangeloos mee om de natuur in stand te 
houden. 

Burgemeester Bruinsma, wethouder Oosterom en brandweer
commandant Ten Hoor vertrekken met een brandweerwagen 
naar Moravska Trebova. Het drietal wordt gevolgd door een 
groot gezelschap, waaronder voetballers, tennissers en show-
band Liberté. Tijdens het jaarlijkse middeleeuwse festival zal 
de brandweerwagen worden overgedragen aan de zusterstad. 

18 De Zuidrand van Midden-Delfland ondergaat een in
grijpende verandering. In het deel langs Holy en Woudhoek 
worden moerassen, fiets- en wandelpaden aangelegd. De re
constructie stuit op verzet van de VTM en het Actiecomité Be
houd Woudweg. Zij vrezen dat dit karakteristieke Hollandse 
landschap voorgoed verloren gaat. 

In een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland pro
beert Vlaardingen het vervoer van ammoniak over de Nieuwe 
Waterweg tegen te houden. Micro Chemie Europoort wil jaar
lijks 500.000 ton per binnenvaartschip vervoeren. Aanleiding 
voor het protest is de bekendmaking van de ontwerpbeschik
king voor op- en overslag van ammoniak van het bedrijf in 
Europoort. 

18-27 Tennispark Holy staat in het teken van een internati
onaal tennistoernooi. Toekomstige tennisprofs uit de hele we
reld proberen tijdens het 'Future'-toernooi punten te vergaren 
voor de wereldranglijst. Erica Terpstra verricht de loting. 

19 De zoektocht naar de 'oer-Vlaardinger' heeft 88 kandi
daten opgeleverd Vandaag en volgende week zaterdag wordt 
bij hen wangslijm afgenomen voor de DNA-test. 

Burgemeester, wethouder en brandweercommandant vertrekken met 
een brandweerwagen naar de Tsjechische zusterstad Moravska Trebova 
(16 augustus) 
{Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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Vrolijk gekleurde handjes attenderen automobilisten op overstekende 
kinderen (24 augustus) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

21 Vlaardingen is genomineerd voor het GemeenteCom-
pliment. Het compliment wordt in december uitgereikt aan de 
gemeente met het beste beleid voor vrijwilligerswerk. 

23 In de Broekpolder zijn 'boomvandalen' actief. De afge
lopen twee weken werden zeven omgehakte populieren ge
vonden 

24 Eerste naturalisatieceremonie van de gemeente. Alle 
Vlaardingers die vanaf 24 augustus 2005 de Nederlandse na
tionaliteit hebben aangenomen, zijn samen met gezinsleden 
en vrienden uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst. Zij 
ontvangen uit handen van burgemeester Bruinsma de Neder
landse vlag. 

De schoolroutes worden veiliger. Op de kruispunten Binnen-
singel/2'' Van Leyden Gaelstraat en de Boslaan plaatst de ge

meente vrolijk gekleurde handjes om de automobilist attent te 
maken op de schoolgaande jeugd. 

25 Hevige regenbuien zetten delen van Vlaardingen on
der water. 

De Pluim van de Maand is deze keer voor Anneke van Vries
land, lid van de Stichting Unie van Vrijwilligers in het Vliet-
land Ziekenhuis locatie Vlaardingen. 

26 Geoffrey van Rangelrooij wordt in Ridderkerk 'Sterk
ste man van Zuid-Holland'. De krachtpatser is nu rechtstreeks 
geplaatst voor de finale van "Sterkste man van Nederland'. 

De Moermanvereniging is uitermate teleurgesteld dat de ge
meente het huis van dokter Moerman nog dit jaar wil ontrui
men. Zij vindt dat het gemeentebestuur het testament niet 
loyaal uitvoert. In dat testament had Cornells Moerman be
paald dat zijn huis minstens 25 jaar na zijn dood een "monu
ment in blijvende herinnering' zou moeten blijven. 

28 In de hal van de nieuwe basisschool Jan Ligthart en 't 
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Ambacht aan de Van Hogendorplaan 'doopt' wethouder Van 
der Velde het vliegende kunstwerk van de Schiedamse kun
stenaar Michel Snoep 

30 Gerrit van Mastrigt is voor de tiende maal damkam-
pioen van Vlaardingen geworden Met 21 punten uit twaalf 
partijen eindigde hij gelijk met achtvoudig kampioen Ton Bur
gerhout Wegens iets meer weerstandspunten werd hij toch 
eerste 

September 

1 Burgemeester Bruinsma reikt de Vlaardingse stads-
speld uit aan M van Straten-Moerman voor haar bijna dertig
jarige inzet in de kantine van watersportvereniging Buiten-
lust 

4 De gehandicapte Peter Bernhart krijgt hulp van de 
PvdA Onlangs werd zijn aanhangwagen met 26 rolstoelen 
gestolen Inmiddels zijn al tien rolstoelen toegezegd en is een 
afgesloten parkeerterrein voor de aanhanger gevonden Bern
hart verricht met de rolstoelen voorlichtingswerk op scholen 

Het Theater van Vlaardingen heeft van Zorgverzekeraar DSW 
een groot sponsorbedrag gekregen In ruil daarvoor zal het 
theatercafé na afronding van de grootschalige renovatie vijf 
jaar lang de naam van de sponsor dragen 

6 De wachtlijst voor mensen met een handicap voor 
werk bij het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen is in eenjaar tijd 
bijna verdubbeld van 35 naar 64 Vorig jaar heeft het TBV een 
winst geboekt van 350 000 euro en daarmee onderscheidt het 
bedrijf zich van vrijwel alle sociale werkplaatsen in Neder
land 

In de loop van deze maand komt de tentoonstelling over de 
Rederijkers van het Dordrechts Museum naar het Visserijmu-
seum/Vlaardings Museum Bij de tentoonstelling is het boek 
"Op de Hollandse Parnas De Vlaardingse Rederijkerswedstrijd 
van 1616' verschenen Museumdirecteur Jeroen ter Brugge 
verhaalt hierin onder andere over de vergaderruimte van de 
Rederijkers in een nog bestaand pand aan de Hoogstraat 

De polder van Midden-Delfland, op Vlaardings en Schiedams 
grondgebied, wordt geplaagd door muskusratten In de sloten 
tussen de weilanden zijn vangkooien geplaatst om de popula
tie van de knaagdieren terug te brengen 

8 Officiële overdracht van het museumschip VL 92 Bal
der door het Nederlands Scheepvaartmuseum aan het Visse-
rijmuseum/Vlaardings Museum Het museum heeft nu een 
eigen museumschip en Vlaardingen een stadslogger 

9 Vlaardings UitFestival op het Veerplein Bezoekers 

krijgen een voorproefje van wat er in het komende seizoen op 
cultureel gebied te beleven valt Het festival is een initiatief 
van het Theater van Vlaardingen met ondersteuning van de 
gemeente, cafe De Waal en alle culturele instellingen 

9-10 Open Monumentendag onder het motto 'Feest' In het 
Vissenjmuseum/Vlaardings Museum is een speciale tentoon
stelling gewijd aan Vlaardingse visserijfeesten Streekmu
seum Jan Anderson belicht een feestelijke bijeenkomst van 
de Rederijkerskamer in 1616 Ruim 900 mensen bezoeken 
voor de laatste keer het huis en de praktijkruimte van dokter 
Moerman 

10 Vlaardingen figureert m een nieuwe regionale Sinter
klaasserie, getiteld "Het universum van Sinterklaas' In alle 
vroegte worden filmopnames gemaakt op de Markt Burge
meester Bruinsma sluit om zes uur 's ochtends een pietenhu-
welijk Dit vroege tijdstip is gekozen om jonge kinderen niet 
in verwarring te brengen De serie wordt in het najaar uitge
zonden op TV Vlaardingen 

Een ambulance met rolstoelen en een 'eerste hulp'-motor ver
trekken naar de Oekraïne Het transport is een initiatief van 
de Stichting Spoetnik en de bladen Autoweek en Moto? 3 De 
motorfiets gaat dienst doen in Kiev, de ambulance zal worden 
ingezet in de regio Tsjernihiv 

12 Heien tegenover de Kortedijk 92-126 is onmogelijk op 
de gewone manier Pogingen daartoe van Proper Stok veroor
zaakten teveel trillingen De gemeente heeft de werkzaamhe
den stilgelegd 

15 De VVD-fractie pleit voor het behoud van de inven
taris van de dokterspraktijk van Cornells Moerman Het ge
bouw zelf mag niet langer op de gemeentebegroting rusten 
en moet volgens de fractie worden verkocht Momenteel is de 
gemeente in gesprek met kandidaten om de Moermanboerde
rij te huren of te kopen 

15-22 Vredesweek onder het motto "De ander dat ben jij', met 
onder meer in de Eyub Sultan Moskee aan de Oosthavenkade 
een interactieve tentoonstelling over oorlog, vrede, geweld, 
vrijheid, macht en tolerantie 

16 De Vlaardingse afdeling van het CJV viert het 120-
jarig bestaan met tal van activiteiten op het Liesveld en in de 
Fransenstraat 

17 De voormalige wethouder mevrouw M Hoogendijk-
van Holst Pellekaan ontvangt tijdens de viering van haar SO*" 
verjaardag een Koninklijke onderscheiding Zij is benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau 

21 Het KRO-programma "Profiel' toont een portret van 
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de broers Bas en Aad van Toor. De twee werkten maar liefst 
vijftig jaar samen, eerst als acrobaten en later als het bekende 
tv-duo Bassie en Adriaan. 

Het Vlaardingse/Schiedamse duo Erwin van Rooy en Dany 
Schlarmann hebben onlangs Europa's hoogste berg, de Mont 
Blanc, beklommen. 

Bijna een kwart van alle Vlaardingers is van allochtone af
komst. Hoewel ze aangeven met plezier in Vlaardingen te wo
nen, vinden ze wel dat allochtonen de laatste jaren minder 
geaccepteerd worden. Het college wil nu ontmoetingen tussen 
allochtonen en autochtonen bevorderen door verenigingen, 
organisaties en burgers die zich hiervoor inzetten een premie 
te geven. 

22 "Dag van de Dialoog', met onder andere de spectacu
laire onthulling van het kunstwerk 'Kleurrijk overbruggen', 
waarmee kunstenaar Jan van Dorp een bijdrage wil leveren 
aan een positief leefklimaat in een multiculturele samenle
ving. Het kunstwerk bestaat uit vier brandende vlammen, 
blauw, groen, paars en rood van kleur, hoog geplaatst op de 
Oude-Havenbrug. 

De Oude-Havenbrug is voorzien van een kleurrijk kunstwerk 
(22 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

22-23 Tijdens een Afterschoolfeest in de Kathedraal aan de 
Koningin Wilhelminahaven worden acht jongeren onwel. Zij 
hebben ademhalingsproblemen nadat een schuimkanon over 
hen was uitgestort. De slachtoffers zijn ter observatie overge
bracht naar het ziekenhuis. Vooralsnog is niet vast komen te 
staan waarom de jongeren onwel werden. 

23 Het Fokusproject aan de Keizerhof houdt open dag ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van het project. Fokus-
woningen zijn aangepaste woningen voor mensen met een 
ernstige lichamelijke handicap. 

In het kader van 'Kijk mijn Erf' openstelling van Hoeve 
Avondrust aan de Zuidbuurt. Belangstellenden krijgen een 
rondleiding over het erf en de boomgaard van Reinard Maar-
leveld en Mirjam Warnars. 

Open dag bij Unilever R&D aan de Olivier van Noortlaan ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Research en De
velopment laboratorium. 

27 Proper Stok is deze week verder gegaan met het hei
en van gewone prefabpalen aan de Kortedijk. Er zal worden 
geheid tot de grens van het toelaatbare is bereikt. Voor het 
deel waar de trillingen te erg zijn, moet een andere oplossing 
worden gevonden. Men denkt hierbij aan schroefinjectiepalen 
die de grond in worden gedraaid totdat de vaste bodem is 
bereikt. 

28 Michel Baten wordt de nieuwe 
districtschef van het district Wa
terweg Noord, waartoe ook Vlaar
dingen behoort. Hij volgt Mark 
Keizerwaard op die inmiddels met 
pensioen is. 

'Dag tegen Geweld'. Bij het Monu
ment van Bezinning herdenking 
van de slachtoffers van zinloos ge
weld. Leerlingen en docenten van 
het Accent College locatie Groen 
van Prinsterer vullen het program
ma met onder andere verhalen over 
slachtoffers van zinloos geweld. De 
vader van Joes Kloppenburg vertelt 
over zijn zoon, die in 1996 hiervan 
slachtoffer werd. 

30 Wethouder Van der Velde opent 
het nieuwe kunstgrasveld van 
voetbalvereniging DVO '32 aan de 
Marathonweg. 

Ambulancepersoneel wordt op de 
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Westhavenkade door jongeren bedreigd nadat zij een man in 
de goot zien liggen en hulp willen verlenen Bij een daaropvol
gende confrontatie tussen tweehonderd mensen en de politie 
raken twee politiemensen gewond De politie doet onderzoek 
naar de toedracht van het oproer 

In het Delta Hotel reunie van oud-scholieren van het Gemeen
telijk Lyceum Vlaardingen De eerste leerlingen van het lyce
um kregen les in twee verbouwde villa's tegenover de Pelmo
len, totdat in 1965 intrek kon worden genomen in een nieuw 
schoolgebouw aan de Claudius Civilislaan 

De Pluim van de Maand is deze keer voor de bijna 94-jarige 
Andre du Pon De krasse Vlaardinger zet zich nog steeds in 
voor onder meer de Stichting Ouderenwerk Nieuwe Waterweg 
Noord 

30-1 okt Open Ateliers 2006 onder het motto 'Hoe doe je 
dat' Zesendertig Vlaardmgse kunstenaars zetten hun deuren 
open voor het publiek 

Oktober 

2 Op het circuit van Le Mans behaalt Carlo van Dam zijn 
eerste zege in de Eurocup Formule Renault 2 O 

Naar aanleiding van de bedreiging van het ambulanceperso
neel aan de Westhavenkade spreekt burgemeester Bruinsma 
met politie en ambulancedienst over te nemen maatregelen 
Volgens de burgemeester moet de veiligheid van het ambu
lancepersoneel beter worden gewaarborgd 

4 Viering van het 40-jarig bestaan van het Zonnehuis 
Op 4 oktober 1966 werd het Zonnehuis aan de DiUenburgsin-
gel officieel geopend De eerste paal werd door burgemeester 
J Heusdens op 20 december 1963 geslagen Het Zonnehuis 
maakt inmiddels deel uit van Zorgcombinatie Nieuwe Maas 
Vrijwilliger W von Henning ontvangt voor zijn jarenlange in
zet een Koninklijke onderscheiding 

Rederij Norfolkline is deze week begonnen met de dagelijkse 
veerbootverbinding tussen Vlaardingen en het Engelse 
KiUingholme Het bedrijf zet de verbinding Schevemngen-
Felixstowe tot november door, daarna vertrekken de schepen 
vanuit Vlaardingen 

5 Zorgverzekeraar Argos start met de Boodschappen-
PlusBus voor ouderen vanaf 55 jaar Met vrijwilligers en leef
tijdgenoten gaan de ouderen samen per bus uit winkelen Zo 
kunnen zij hun eigen boodschappen blijven doen en nieuwe 
mensen ontmoeten 

6 In De Bijenkorf aan de Reigerlaan voorlichtingsbijeen
komst voor ouderen door politie, Waterweg Wonen en Oude

renwerk Ouderen in de regio worden de laatste tijd geregeld 
thuis beroofd na een babbeltruc 

De Jenaplanschool aan de Van Maanenstraat viert het 20-ja-
rig bestaan 

7 Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus huldigt dirigent 
Bernhard Touwen Hij is inmiddels tien jaar verbonden aan 
het mannenkoor 

Meesterbanketbakker Cees Holtkamp heeft met medewer
king van Frans Hazenberg vijftig klassieke Hollandse koekjes 
samengebracht in het boek "Koekje' Liefst drie van deze top
pers komen uit Vlaardingen het IJzerkoekje, de IJsmoppen en 
het Wilhelmientje 

9 Aan boord van salonboot The River Dream in de Bui-
tenhaven presenteert het college haar meerjarenbegroting 
2007-2010 'Ambitieus, betrokken en sociaal Een van de 
punten is de voorgestelde reconstructie van de Marathonweg 
tot een vierbaansweg met ongelijke kruisingen 

10 In Schiedam wordt door AAL Stegmann, voorma
lig voorzitter van de Raad van Toezicht, symbolisch de eerste 
steen gelegd voor het nieuwe Vlietland Ziekenhuis Stegmann 
heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de fu
sie tussen het Vlaardmgse Holy Ziekenhuis en het Schiedamse 
Ziekenhuis 

11 De nieuwbouw van het Vlaardings Museum aan het 
Buizengat is van de baan Volgens wethouder Van der Velde is 
het te duur om een nieuw gebouw te realiseren op een nieu
we plek Het museum moet aan de Westhavenkade wel meer 
ruimte krijgen 

Wethouder Van der Velde huldigt de zwemmers Martijn Bot, 
Fons Westerdijk, Jarno Smetsers en Desiree Droge voor hun 
prestaties op de Special Olympics in Rome voor sporters met 
een verstandelijke handicap Smetsers won maar liefst drie 
gouden medailles 

13 Muziek- en zangavond in Kerkcentrum Holy aan de 
Reigerlaan ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Vlaardmgse afdeling van de Protestants Christelijke Ouderen 
Bond De PCOB behartigt de belangen van senioren op allerlei 
gebied 

In de aula van Begraafplaats Holy concert op het gerestau
reerde Batz-orgel door Johan Sonneveld 

De Stichting Herman Frantsenhuizen viert het 40-jarig be
staan met een feestavond voor bewoners, personeel en fami
lieleden in het Delta Hotel 
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14-15 In het kerkgebouw aan de Magnoliastraat herdenkt ring van de Luchtbeschermingsdienst. Inmiddels zijn al 35 
het Leger des Heils het 100-jarig bestaan in Vlaardingen. telefoontjes gerestaureerd. 

16 Als gevolg van de brand die donderdagavond woedde 
in de in aanbouw zijnde HOED aan de Kopenhagenlaan, loopt 
de bouw van de huisartsenpraktijk opnieuw vertraging op. De 
HOED zou op 30 november a.s. moeten worden opgeleverd. 

In het Gemeentearchief Rotterdam presentatie van de DVD 
'Van Blankenberg tot Zwart Nazareth' van de Amazing 
Stroopwafels. De DVD bevat veertien liedjes van de groep, 
geïllustreerd met historisch beeldmateriaal. 

18 De laatste groep huisartsen uit de regio NWN krijgt de 
beschikking over het elektronische patiëntendossier van het 
Vlietland Ziekenhuis. Huisartsen kunnen nu online gegevens 
inzien die zijn opgeslagen in het EPD van het ziekenhuis. 

Het Chinese restaurant China Garden aan de Maasboulevard 
wacht nog steeds op geld van de gemeente. Vijfjaar geleden 
ontstonden door het slaan van een damwand scheuren in het 
pand. China Garden wil een vergoeding van 810.000 euro. 
Veelvuldig overleg om tot een schikking te komen, heeft niets 
opgeleverd. Er wordt nu een deskundige ingeschakeld om een 
oordeel te geven over de zaak. 

19 Het college wil de resten van de buitenplaats aan de 
Hoflaan, die in 2004 bij archeologisch onderzoek aan het licht 
zijn gekomen, behouden. De buitenplaats is vooral bekend 
vanwege zijn eigenaar Wilhem van 
Ruytenburch, de man in het geel 
op de 'Nachtwacht'. Het Vlaardings 
Archeologisch Kantoor zal plan
nen laten maken waarin verschil
lende mogelijkheden voor behoud 
en zichtbaar maken van de resten 
worden uitgewerkt. 

De commissie- en raadsvergade
ringen zijn voortaan als live radio
uitzending via de gemeentesite te 
volgen. Hiermee wil de gemeente 
ook mensen bereiken die niet naar 
de vergaderingen kunnen komen, 
maar wel politiek geïnteresseerd 
zijn. 

Peter de Jong van het Vlaardings 
Taalgenotschap zet zich in voor het 
behoud van de 'oorlogstelefoontjes'. 
Deze geschilderde telefoontjes zijn 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
aangebracht op de voorgevels van 
huizen ten behoeve van de alarme-

20 De Pluim van de Maand gaat naar Bram van Dorp, 
onder meer vrijwilliger bij Omroep Vlaardingen. 

20-21 Golfclub Broekpolder viert het 25-jarig bestaan. Ter 
gelegenheid hiervan verschijnt het jubileumboek 'Golfclub 
Broekpolder 1981-2006', geschreven door enkele leden van de 
club. De vereniging blijkt na al die jaren nog zeer ingenomen 
met de mooie baan in het noorden van de Broekpolder. 

23 'Grote Willem' van der Griend, de bekendste zwerver 
van Vlaardingen, wordt onder grote belangstelling naar zijn 
laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Holy. 

25 Het college heeft besloten de Technische School aan 
de Deltaweg niet te behouden. In het kader van de Rivierzone 
is het terrein waarop de school staat nodig voor woningbouw. 
De Historische Vereniging Vlaardingen is teleurgesteld over 
de sloopplannen. 

28 In de Lucas Kerk aan de Hoogstraat presenteert Ria 
Koks haar poëziebundel 'Levensbubbels'. Wethouder Van der 
Velde neemt het eerste exemplaar in ontvangst. 

Peler de Jong restaureert een 'oorlogstelefoontje', hierbij gadegeslagen 
door de heer M Bot (19 oktober) 
(Foto: Roel Dijkstra Fotografie) 
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29 Overleden op 89-jarige leeftijd Dirk Haddeman, onder lendijk aan de Groen van Prinstererstraat. Inmiddels is de 
meer erelid van voetbalvereniging Fortuna Vlaardingen. vierde generatie Molendijk actief in het vak. 

31 Burgemeester Bruinsma geeft uitleg over het rapport 
dat is opgesteld naar aanleiding van de vechtpartij op de West
havenkade. Het rapport geeft een chronologisch overzicht van 
de gebeurtenissen en doet tevens aanbevelingen. Het geweld
dadige incident blijkt een opeenstapeling van verschillende 
factoren te zijn geweest. Ook zijn er fouten gemaakt in de 
communicatie naar pers en publiek. 

November 

In het stadhuis worden televisieopnamen gemaakt voor het 
programma 'Bassie en zijn vrienden'. Samen met clown Bassie 
is de 9-jarige Ronald op bezoek bij burgemeester Bruinsma. 

4 Dick Borst viert zijn 60-jarig jubileum in de muziek 
met een concert in de Oosterkerk. Samen met het gemengd 
seniorenkoor Andantino brengt Borst een doorsnede van zijn 
werk van de afgelopen zestig jaar. De presentatie is in handen 
van Eric van der Ende. 

1 Het college heeft besloten om de tijdelijke opvang voor 
dak- en thuislozen te verplaatsen van het Oranjepark naar de 
Zuidbuurtseweg. Deze plek is aangewezen totdat de perma
nente locatie aan de Nijverheidsstraat in gebruik kan worden 
genomen. 

2-3 De dienst Stadswerk van de gemeente verhuist van de 
Hoflaan naar het voormalige GAK-gebouw aan de Industrie
weg. Het oude gebouw aan de Hoflaan zal worden gesloopt 
ten behoeve van woningbouw. 

3 Heropening van de gerenoveerde banketbakkerij Mo-

Peter Bernhart neemt een nieuwe rolstoel in ontvangst (4 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

nsord door i r a d o 

ib Lease 
iialist in Reparatie, Onderhoud en 
Ler van Bijzondere Voertuigen 

Burgemeester Bruinsma opent het nieuwe Rode Kruis-dis-
trictsgebouw aan de Floris de Vijfdelaan 136. 

Toneelvereniging Het Masker viert het 60-jarig jubileum met 
de opvoering van de toneelstukken "Op hoop van zegen' en 
"Saltimbank' van Herman Heijermans. Niet alleen de vereni
ging viert een jubileum. Jan Kap is 60 jaar actief als toneel
speler en regisseur Jan Kruijk is 25 jaar onafgebroken verbon
den aan Het Masker. 

In sportcentrum De Polderpoort neemt Peter Bernhart sym
bolisch de eerste van 26 rolstoelen in ontvangst. Op initiatief 
van de PvdA is bijna 16.000 euro bij elkaar gebracht. 

7 Wethouder Attema opent in zorgcentrum De Meerpaal 
een tentoonstelling van Platform Ander Vlaardingen over in

ternationale projecten van Vlaar-
dingse scholen. Leerlingen van 
basisschool De Ark zorgen voor een 
verrassing. Zij overhandigen teke
ningen en een cheque van 1.000 
euro voor de Sembattu Verheij 
Stichting, waarmee de bouw van 

^ ^ _ - ^ _ _ . - _ een school in Zuid-India een stap 
a * S H ^ ] ^ ^ B dichterbij komt. 

8 Officiële opening van het 
'Pleinhuisje' bij basisschool De 
Klimop in Holy door de wethou
ders Attema en Van der Velde. Het 
huisje is zowel voor de kinderen als 
voor de ouders een ontmoetings
plaats en activiteitenplek. 

Het Delta Hotel krijgt vergunning 
voor de aanleg van een tijdelijke 
ijsbaan naast het hotel. De ijsbaan 
ligt er van 27 november tot 9 janu
ari van het volgende jaar. 
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8-9 De gemeenteraad behandelt de Gemeentebegroting 
2007-2010 Een motie van GroenLinks voor redding van de plat-
telandspraktijk van dokter Moerman knjgt een meerderheid van 
de raad De VVD wil met een motie de naam - Stadsgehoorzaal 
- van het Theater van Vlaardingen in ere herstellen 

9 Ter gelegenheid van de 250"° geboortedag van Wolf
gang Amadeus Mozart brengt het Mannenkoor Orpheus onder 
leiding van Bernhard Touwen in de Grote Kerk een ode aan de 
componist Medewerking verlenen het koor Femmes Vocales 
uit Rossem, Militia Christi uit Rozenburg en het begeleidings-
orkest Continuo Rotterdam 

De gemeente heeft een nieuwe locatie op het oog voor de 
Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg De vorige plek aan 
de Maassluissedijk lag te dicht bij de dijk, de nieuwe plek ligt 
in de buurt van waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht 
Het oude dierenasiel aan de Van Linden van den Heuvellweg 
moet plaatsmaken voor woningbouw 

10 Carnavalsvereniging De Leutloggers maakt in disco
theek de Kathedraal de nieuwe prins voor het komende sei
zoen bekend Prins Reinald I regeert ook dit jaar weer over het 
Buizengat 

Uitgezwaaid door plaatsgenote en minister van Ontwik
kelingssamenwerking Agnes van Ardenne vertrekken tien 
Vlaardingers naar Gambia In vijf terreinwagens proberen zij 
in drie weken tijd de plaats van bestemming te bereiken om 
geld op te halen voor een nieuwe school aldaar 

11 Zorgcentrum Vaartland viert het 40-jarig bestaan met 
een feest voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers en ser
viceabonnees 

11-12 In zaal Triangel uitvoering van de musical 'Ratten
vanger van Hameien' door de musicalgroep van de Christe
lijke Jeugdvereniging CJV ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan 

13 In de Burgerzaal van het stadhuis informatieavond 
over de plannen voor het Rivierzonegebied, de ontwikkeling 
van de VOP-Oost en het Stationsgebied Ook wil de gemeente 
een bewonersplatform Rivierzone oprichten, dat adviezen kan 
geven over de plannen De oprichting van het platform past 
in het beleid van de gemeente om belanghebbenden meer te 
betrekken bij projecten in hun omgeving 

14 In de Oude Hal van het stadhuis uitreiking van de 
30"" editie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen, met on
der meer artikelen over "M C Sigal, gemeentearchivaris van 
Vlaardingen (1919-1953)' van Harm Jan Luth en Erika Ver
loop, en 'Armoede en armenzorg in Vlaardingen' van Ingrid 
van der Vlis 

15 Op de Markgraaflaan wordt een 59-jarige vrouw aan
gereden door een personenauto De vrouw overlijdt later op de 
dag aan haar verwondingen 

16 In de stadsvitrine in het stadhuis is een vuurstenen 
pijl te bezichtigen die bij toeval tijdens de aanleg van de West-
wijk in 1958 werd gevonden De vondst was destijds aanlei
ding voor een groot onderzoek, waardoor Vlaardingen zich 
tegenwoordig kan profileren als een echte archeologiestad 

17 In Villa IJzermans aan de Schiedamseweg neemt het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e o afscheid van voorzitter C 
Bokx Tegelijkertijd is er gelegenheid kennis te maken met de 
nieuwe voorzitter, C G W Kreber, en de nieuwe directeur, IJ 
van der Velden 

18 De stichting MijnVlaardingen neemt een nieuwe web
site in gebruik In vergelijking met de oude site worden de 
pagina's overzichtelijker en krijgen een frisser uiterlijk Ook 
het forum, de ruggengraat van www MijnVlaardingen nl, zal 
beter te bedienen zijn 

Intocht van Sint Nicolaas Duizenden kinderen rond de Oude 
Haven begroeten bij stralend weer de goedheiligman 

TNT Post heeft in Vlaardingen Maassluise verkiezingspost 
rondgebracht Uiteraard zijn de kandidaten voor de verkiezin
gen op 22 november hetzelfde, maar de gegevens die naar 
de plaatselijke stembureaus verwijzen niet Momenteel wordt 
onderzocht welke en hoeveel adressen deze post hebben ont
vangen 

22 Tweede Kamerverkiezingen 
Opkomst in Vlaardingen 78,6% CDA 20,9% (in 2003 22,7%), 
PvdA 22,7 (30,0%), VVD 12,5% (16,5%), SP 19,4% (7,6%), 
Fortuyn 0,3% (10,3%), GroenLinks 3,5% (4,3%), D66 2,0% 
(3,5%), CU 3,7% (1,8%), SGP 1,6% (1,7%), NedTrans 0,0%, 
PvdD 1,9% (0,7%), EenNL 1,5%, GW/PvdV 9,4% Dankzij de 
grote overwinning van de SP keert Remi Poppe terug in de 
Tweede Kamer 

23 De populaire jongerendisco De Kathedraal is op last 
van burgemeester Bruinsma gesloten De disco draaide al 
sinds enkele maanden op een voorlopige vergunning, maar is 
die nu ook kwijt De eigenaren voldoen niet aan de gestelde 
veiligheidseisen 

In het Visserijmuseum/Vlaardings Museum presentatie van 
het boek "Vlaardingen van boven bekeken 1923-2002' Het 
boek bevat foto's uit het archief van Aviodrome Luchtfotogra
fie uit Lelystad Samenstellers zijn M P Zuydgeest, J van den 
Berg en F Bierlmg 
Tevens uitreiking van de Hoogendijkpnjs van de Vrienden van 
het Visserijmuseum aan de Deense dr Bo Poulsen, voor zijn 
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onderzoek op het gebied van de scheepvaart en in het bijzon
der de visserij in Nederland. 

25 Met de aankomst van het laatste schip uit Schevenin-
gen is de Norfolkline definitief verhuisd naar het oude HVO-
terrein. 

27 In café Stam bekendmaking van de nominaties voor 
de horecaprijs 'De UITblinker'. De drie genomineerden zijn 
bistro Het Schele Hoekje, restaurant l'Escargot en café De 
Kroon. Op 29 januari volgend jaar wordt bekend gemaakt wie 
de prijs heeft gewonnen. 

29 De gemeente krijgt 45.000 euro subsidie voor de sa
menwerking met de Stichting Federatie Broekpolder. De stich
ting denkt onder meer aan het opzetten van een informatie
centrum, een haventje voor de fluisterboot en het verbeteren 
van het groen. 

Het laatste schip van de Norfolkline arriveert vanuit Scheveningen in 
Vlaardingen (25 november) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie). 

De Waterweggemeenten willen de verkeersveiligheid ver
beteren. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van alle 
gevaarlijke wegen. Ook zijn maatregelen opgesteld om het 
aantal ongelukken te verminderen. In Vlaardingen geldt dat 
voor onder andere de Marathonweg, de Vondelstraat, de Bur
gemeester Heusdenslaan en het Liesveldviaduct. 

30 Huurders van Waterweg Wonen zeggen veel overlast 
te hebben van het gedrag van omwonenden. Vooral in de Bab-
berspolder en de VOP is de ergernis erg groot. Het beste scoort 
de Indische Buurt. De meest tevreden huurders op elk gebied 
hebben een woning in de Westwijk Lage Weide. Dit blijkt uit 
een leefbaarheidsonderzoek in opdracht van de corporatie. 

Het kunstwerk van Jan de Winter boven de ingang van 
Stadswerk krijgt een nieuwe bestemming. Het grote object 
verhuist waarschijnlijk naar het Accentcollege locatie Groen 
van Prinsterer aan de Van Hogendorplaan. Het gebouw van 
Stadswerk wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken 
voor woningen. Voor Pomona, het beeld dat herhaaldelijk door 
vandalen is beschadigd, is een nieuwe plek gevonden in de 
Sint Jozef-mavo. 
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Vlaardingens droefste dichter, Levi 
Weemoedt, is even terug m de stad. 
In café De Steeg is hij onderdeel 
van het programma 'Poëzie in De 
Steeg'. De (inmiddels) oud-Vlaar-
dmger zingt tevens enkele liedjes 
met Cornells Pons. 

December 

1 Het bezwaar van bewoners 
van de Emmastraat tegen de bouw 
van een kantoor van de Stichting 
Meervoud is ongegrond verklaard 
Zij vinden dat het nieuwe gebouw 
totaal niet past in het karakter van 
de historische wijk. 

2 In de hoofdstad van Ethiopië 
wordt gestart met de bouw van het 
Hope University College, een ont
werp van ing Daniel de Witte van 
architectenbureau GelukTreurniet. 
Het ontwerp is een cadeau van het bureau naar aanleiding 
van het 50-jarig bestaan m 2004. 

Met moderne technieken probeert het Visserijmuseum/Vlaar-
dings museum scholieren voor de geschiedenis te interes
seren. Zij bezichtigen de rederijkerstentoonstelling 'Van het 
beste spel', voorzien van een mp3-speler met de beschrijving 
van het tentoongestelde, in eigentijdse taal omgezet door edu
catief medewerkster Joke van Leeuwen en gerapt door BS-
ONE. 

4 Ondanks het barre weer van het afgelopen weekeinde 
heeft de overdekte kunstijsbaan naast het Delta Hotel behoor
lijk publiek getrokken. Gisteren voerden Sint en zijn Pieten de 
boventoon op het ijs. 

Het echtpaar Vink-van Wezel 70 jaar getrouwd. 

6 Van alle steden in de regio kampt Vlaardingen het 
meest met het wegtrekken van bewoners. De laatste negen 
maanden liep het aantal Vlaardingers terug van 72.553 naar 
71.651. Een paar jaar geleden telde de stad nog rond de 75.000 
inwoners. 

Zevenennegentig bewoners van de Vossiusstraat en omgeving 
maken bezwaar tegen de bouw van vijf luxe villa's in het zo
genaamde Spirit-II-bouwplan. Zij vrezen voor het welzijn van 
zo'n twintig ransuilen die in het gebied dagelijks op zoek gaan 
naar voedsel. 

8 Omdat veel mensen met meer de traditionele kerk-

De Hoogstraat is voorzien van nieuwe bestrating en opvallende 
kunstobjecten (8 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 

dienst bezoeken maar individueel met het geloof bezig zijn, 
probeert dominee Marianne Vonkeman met de e-mailcursus 
'Aandacht voor je ziel' om de levenslessen van de Bijbel op een 
andere manier naar buiten te brengen. 

Overleden op 84-jarige leeftijd Rita van Toor-Buschmann, 
oud-gemeenteraadslid voor de VVD. 

De wethouders Oosterom en Van der Velde openen gezamen
lijk de vernieuwde Hoogstraat. De straat heeft de laatste 
maanden nieuwe bestrating gekregen, alsmede opvallende 
kunstobjecten in het wegdek. 

9 In de Grote Kerk presentatie van de nieuwe CD van 
het Van Peteghemorgel. Aad Zoutendijk speelt werken van 
Neukomm, Boëly, Salome, Benoist, Chauvet en een aantal ei
gen composities. 

In de Oosterkerk presentatie van het fotoboek 'Helden', sa
mengesteld door fotograaf Eric van Straaten voor Museum 
Oostwijk. 

De toneelverenigingen Varia, TOV, ONI, De Fakkel en Het 
Masker krijgen in De Valkenhof de beschikking over een zaal 
met vestibule, foyer, lichtopstand en een podium met voor
hang. Bas van der Borden, voorzitter a.i. van het Vlaardings 
Centrum Amateurtoneel, tekent hiervoor een contract voor 
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acht jaar De amateurtoneelgroepen die tot 2004 in het Hol-
landiagebouw repeteerden, zijn blij met de nieuwe accommo
datie 

12 Door de Voedsel en Waren Autoriteit is in Midden-
Delfland, Vlaardingen en Maassluis onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit van de bodem, het gras en de melk De vervuiling 
door dioxine is toegenomen, maar voldoet nog aan de norm 
De betrokken gemeenten bekijken gezamenlijk hoe dit pro
bleem aangepakt kan worden 

13 Aan de Parallelweg kunnen automobilisten binnen
kort "autodaten' Het college laat daarvoor een verkeersbord 
plaatsen met de ondertekst 'vergunninghouder Autodate' Het 
betreft een speciaal gereserveerde parkeerplaats voor gedeeld 
autogebruik door abonnementhouders 

Jeugdtheaterschool Vlaardingen bestaat tien jaar en viert dit 
met 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat' in mei 
volgend jaar m het Fortis Theater Schiedam 

Het gaat goed met de opvolger van 'de ROMI' Het aantal 
werknemers bij Food4U stijgt De directie van het nieuwe 
levensmiddelenbednjf ziet de toekomst met vertrouwen te
gemoet De productie van biobrandstof in de op het terrein 
staande raffinaderij leidt tot uitbreiding van de werkgelegen
heid 

15 De hannglogger VL 92 Balder ligt voor onderhoud in 
het droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis 

15-16 Ontsteking van de kerstboomverlichting op de Markt 
door burgemeester Bruinsma, voorafgegaan door een beiaard-
concert door Bas de Vroome en een dienst in de Grote Kerk 
Nostalgische kerstmarkt rond de Grote Kerk met onder meer 
een levende kerststal en een vertelbos met kerstverhalen 

16 Antiquariaat & boekhandel Lievredoor aan de Hoog
straat sluit zijn deuren Eigenaresse Annemarie van Zanten 
zegt na tien jaar de Hoogstraat vaarwel 

16-23 In de Peperstraat komt de 19'''-eeuwse stad van Char
les Dickens tot leven Personen uit de beroemde boeken van 
de schrijver bevolken de straat 

17 Het echtpaar Lissenberg-Broekhuizen 70 jaar ge
trouwd 

18 Vlaardingen heeft dit weekend net naast de prijzen 
gegrepen van het GemeenteCompliment Deze prijs, ingesteld 
door de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, ging uit
eindelijk naar de gemeente Helmond Vlaardingen was een 
van de vijf genomineerde steden 

De milieuklinkers bij het kruispunt Floris de Vijfdelaan/Ma-
rathonweg werken niet of nauwelijks Uit onderzoek blijkt dat 
het resultaat negatief wordt beïnvloed door de korte contact
tijd van voertuigen, harde wind en turbulentie In het labora
torium werken de stenen wel goed Vlaardingen was de eerste 
Nederlandse stad waar deze straatstenen zijn getest 

20 De kwaliteit van de Vlaardingse wegen ligt duidelijk 
lager dan het landelijke streefbeeld Dit blijkt uit het Beleids-
en Beheerplan Wegen 2006-2010 Twaalf procent van de as-
faltverharding krijgt een onvoldoende Hetzelfde geldt voor 
21% van de voet- en fietspaden, pleinen en parkeerplaatsen 

Woonboulevard Hoogstad krijgt na tien jaar een facelift met 
meer groen en een completere uitstraling 

Ruim anderhalf miljoen poststukken worden deze week in de 
regio Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland vanuit de 
vestiging aan de Taandenjstraat verwerkt Volgens Rene Son-
nevelt, manager van TNT-Post, een nieuw record 

Vlaardingen gaat de Oekraïense stad Romny helpen met de 
verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan de bur
gers De gemeente wordt daarin bijgestaan door de Tsjechi
sche partnerstad Moravska Trebova Deze stad won in 2005 
de Tsjechische prijs voor de beste overheidsinnovatie 

21 De ransuilen kunnen rustig overwinteren in de bomen 
langs de Vossiusstraat De Raad van State heeft een deel van 
de bouwplannen voor vijf luxe woningen geblokkeerd Het 
door de gemeente onderzochte uitvlieggedrag van de uilen 
blijkt niet voldoende 

De historische schepen in de Oude Haven krijgen een bijpas
sende nostalgische steiger De ongeveer twintig oude schepen 
die door de ballotagecommissie zijn gekomen, kunnen straks 
aanleggen aan een steiger, bestaande uit houten palen met 
een witte 'muts' Voor passantenschepen komt er een steiger 
in de Buitenhaven 

De nieuwbouw van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam be
reikt het hoogste punt Bouwvakkers krijgen het traditionele 
pannenbier en een kleine attentie 

22 Het college wil dat de Stadsgehoorzaal in september 
2007, na heropening van het gerenoveerde theater, zelfstan
dig verder gaat Het theater valt nu nog rechtstreeks onder de 
gemeente 

Het college reserveert vier miljoen euro voor de aanleg van 
een sportaccommodatie m Park 't Nieuwelant Hiervoor gaat 
de gemeente in onderhandeling met de voetbalclubs HVO, 
HSC en RKWIK Het is de bedoeling dat de clubs gaan fuse
ren 
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25 Kerst-Inn in het ontmoetingscentrum De Bijenkorf 
aan de Reigerlaan, georganiseerd door de Stichting Ouderen
werk NWN. 

Overleden op 88-jarige leeftijd oud-Geus Piet Nieuwstraten. 
Hij behoorde tot de eerste groep Geuzen die in mei 1940 werd 
opgericht. Hij wist onder meer concentratiekamp Buchenwald 
te overleven. Na de oorlog was hij onder andere betrokken bij 
de oprichting van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945. 

27 Dit jaar zijn er in Park "t Nieuwelant en aan de Maas-
sluissedijk en de Broekweg kerstboomverbrandingen toege
staan. Het Messchaertplein is afgevallen. Om overlast zoals 
vorig jaar aan de Maassluissedijk te voorkomen, zijn duide
lijke afspraken gemaakt. Zo mag er onder andere geen plastic 
en verpakkingsmateriaal met vuur worden aangestoken. 

Hondenbezitters krijgen een grijpertje om de poep van hun 
viervoeters op te ruimen. Speeltuinen kunnen verbodsborden 
voor honden aanvragen. Ook het bij zich hebben van middelen 
om poep op te ruimen, wordt verplicht. Deze maatregelen ma
ken deel uit van het nieuwe hondenbeleid van de gemeente, 
ledere hondenbezitter ontvangt een kaart met alle regels. 

30 De Vlaardingse amateur-zanger Bob van Rutten is te 
zien en te horen in het tv-programma 'Una Voce Particolare'. 
Hij zingt een nummer uit de musical 'Paint your wagon'. 

De Peperstraat verkeert in Dickenssfeer (16-23 december) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie) 
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