




Voor de samenstelling van deze kroniek van het jaar 2013 is 
gebruik gemaakt van de informatie uit het AD, Groot-Vlaar-
dingen. Waterweg Vooruit en de websites van Vlaardingen24, 
de Vlaardinger, de gemeente Vlaardingen, politieke partijen 
en sportverenigingen. 

Januari 

1 Vlaardingen telt 70.889 inwoners, 221 minder dan op 
1 januari vorig jaar. 

2 Bij het oprollen van een hennepkwekerij in de Prins 
Hendrikstraat treft de politie naast 436 hennepplanten een 
vrouw met een elf maanden oude baby aan. De vrouw wordt 
aangehouden. Jeugdzorg ontfermt zich over de baby. 

5 Tino Hoogendijk, eigenaar van de gelijknamige sport
school, overhandigt de sleutels van de vestiging Holy aan 
Kaidi Puna. Zij zal de oudste nog bestaande Vlaardingse 
sportschool voortzetten. 

8 Het College van Burgemeester en Wethouders stelt 
het Actieplan Economie en de Detailhandelsnota vast. Kern 
van het Actieplan is Vlaardingen attractief te maken voor 
nieuwe en bestaande ondernemers. De ambitie vastgelegd in 
de Detailhandelsnota is de tweede winkel- en uitgaansstad in 
de regio te worden. 

9 Kinderopvang SKV maakt bekend vijf kindercentra te 
sluiten om te bezuinigen. Dit is noodzakelijk door de daling 
van de vraag naar kinderopvang als gevolg van bezuinigings
maatregelen van de rijksoverheid. 

De laatste nog in Vlaardingen wonende broeders van de 
congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige 
Maagd Maria verlaten Vlaardingen. Zij waren jarenlang actief 
in het maatschappelijk leven in de stad. 

10 Om hun onderwijsbeleid meer op elkaar af te stemmen 
tekenen de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen 
samen met de samenwerkingsverbanden en de schoolbestu
ren basisonderwijs en voortgezet onderwijs een convenant 
Regionaal Educatieve Agenda (REA). 

11 De Onderwijsinspectie bestempelt vier van de twaalf 
scholen voor voortgezet onderwijs als onvoldoende. 

12 In de Broekpolder is de laatste van vier wedstrijden in 
het kader van de RunningPoint crosscompetitie. Sjoerd van 
Marrewijk uit Naaldwijk wint de competitie. 

Omdat de winter weer in alle hevigheid toeslaat, is de win
terregeling voor dak- en thuislozen van kracht. De dak- en 
thuislozenopvang De Elementen zet tien extra bedden neer in 
de opvang waardoor er nu dertig plekken zijn. 

14 Bewoners van de Patrimoniumbuurt uiten in een brief 
aan de directeuren van Samenwerking en Waterweg Wonen 
en verantwoordelijk wethouder Hans Versluijs hun ongenoe
gen over de sloopplannen van hun woningen. 

Prijswinnaars kerstboomactie (23 januari) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 



16 Hoewel de jaarwisseling rustig verliep, loopt de ge
meente toch € 9.250 schade op. 

17 Bewoners van de Westwijk zijn bezorgd over de groot
schalige huisvesting van arbeidsmigranten in één gebouw op 
nog geen tweehonderd meter afstand van een flatgebouw met 
vergelijkbare huisvesting. Men vreest hierdoor moeilijkhe
den. Wethouder Versluijs benadrukt de goede afspraken met 
Waterweg Wonen en de betrokken uitzendbureaus. 

Weer sluit een autobedrijf. Na Opeldealer Van der Kooij sluit 
nu ook Davo (Citroen) haar deuren. Davo startte in 2012 in 
het pand waar in een wat verder verleden gedurende vele ja
ren Zuidgeest (ook Citroen) was gevestigd. Krap eenjaar later 
houdt de nieuwkomer het voor gezien. 

Honderden gasten vieren het 25-jarig bestaan van de Eyup 
Sultan moskee aan de Oosthavenkade in de Stadsgehoorzaal. 
Iedereen wordt verwelkomd met Turkse lekkernijen. 

20 Dit weekend schaatst men volop op de Vlaardingse 
Vaart. 

21 Het Vlaardingse bedrijf Simbolo Investments verhuist 
naar de Koggehaven. Vandaag tekent wethouder Cees Oos
terom het koopcontract voor de grond. 

Het preventief fouilleren door de politie van negenhonderd 
mensen en het doorzoeken van honderdtachtig voertuigen 
leidde sinds oktober vorig jaar tot acht aanhoudingen en de 
vondst van vijf steekwapens. 

18 De verkoop van de Remonstrantse kerk aan de Hof-
laan gaat niet door. De kerkenraad besluit de kerk op te knap
pen nu er geen koper is gevonden voor het afgesproken mini
mumbedrag van € 350.000. 

De wethouders van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam vin
den in overleg met het bestuur en de directie van Muziekcen
trum OpMaat een oplossing voor de betalingsproblemen van 
de muziekschool. OpMaat kan nu doorwerken tot 1 juli 2013. 

23 De prijswinnaars van de afgelopen kerstboomactie 
maken samen met de burgemeester een ritje in een brand
weerauto. In totaal zijn er 3.087 bomen ingeleverd, 413 meer 
dan vorig jaar. 

Een delegatie Finse docenten en medewerkers uit de gezond
heidszorg bezoekt de leerafdeling in Zorgcentrum de Meer
paal. De Finnen bestuderen de samenwerking tussen scholen 
en organisaties in de gezondheidszorg. 

19 Sneeuwval verhindert de opening van de nieuwe 
schaatsbaan op de bouwspeelplaats naast de kinderboerderij. 

Femke Steenbergen is de nieuwe Stadsdichter Junior (31 januari) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

24 Wethouder C. Oosterom opent het taaicentrum van 
vluchtelingenwerk Maasdelta. Anderstaligen kunnen hier 
terecht voor het verbeteren van lezen, schrijven, spreken en 
verstaan van de Nederlandse taal. 

In het Speelruimteplan dat de gemeenteraad vaststelt, wordt 
gekozen voor een spreiding van de 
speelplekken door de stad. De komende 
5 jaar worden 27 speelplekken aange
past en verdwijnen 43 speelplekken. In 
iedere wijk moet minimaal 1 speelplek 
komen die ook geschikt is voor minder
valide kinderen. 

25 
Werklozen maken de stoepen in de stad 
sneeuwvrij. De werkzaamheden maken 
deel uit van een stage die onderdeel is 
van het project Aan het werk. 

De Vlaardingse IJsclub schrapt de 
plannen voor kortebaanwedstrijden 
op de Vaart. Door ervaringen elders in 
het land gaan ze niet met een sneeuw
schuiver het ijs op. 'Wij willen geen sig
naal afgeven dat de Vlaardingse Vaart 
veilig is', aldus Eric van Wijngaarden 
van de ijsclub. 
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Leerlingen van de Christelijke basisschool 't Spectrum doen 
de aftrap van de inzamelingsactie voor de Voedselbank. Tel
kens wordt er op een andere school voedsel ingezameld. De 
actie met de naam Wave moet het komende jaar als een "golf 
door Vlaardingen gaan. 

In de Hollandia Galerie opent de tentoonstelling Afscheid. Het 
is de eerste in het teken van de overgang van het HoUandia-
gebouw naar het voormalig postkantoor aan de Westhaven
kade. Achttien kunstenaars die vanaf 2000 in de Galerie ex
poseerden, exposeren een door hen zelf uitgekozen werk dat 
aansluit bij het thema Afscheid. 

26 Twee mannen overvallen in de avond een echtpaar in hun 
woning aan de Frederik Hendriklaan. De politie zoekt zonder 
succes met wagens en de politiehelikopter naar de overval
lers. 

28 Bij het Kethelplein gaat de eerste heipaal voor de A4 
Delft-Schiedam de grond in. Daarmee begint de daadwerke
lijke aanleg van de snelweg. 

Cor Vollering, die twintig jaar lang beheerder van de Lijn
baanhal was, levert de sleutel van die hal in. De hal, die tegen 
de vlakte gaat, werd behalve als sporthal ook gebruikt als 
evenementenhal. 

De UITblinker, de jaarlijkse Vlaardingse Horecaprijs van de 
gemeenteraad gaat naar het Deltahotel. Beste UITschenker 
wordt Raymond van Willigen van café Mes. 

30 In het laatste kwartaal van 2012 is het aantal verko
pen op de woningmarkt ten opzichte van het kwartaal ervoor 
gestegen van 75 naar 105. Of dit een blijvende opleving is van 
de woningmarkt zal nog moeten blijken. 

Het aantal huishoudens dat aanklopt bij de Voedselbank is in 
drie jaar toegenomen van 60 tot 220. 

31 De 11-jarige Femke Steenbergen is de nieuwe Stads
dichter Junior van Vlaardingen. Zij wint de gedichtenwed
strijd met als thema Muziek. Volgens de jury dankt zij haar 
uitverkiezing aan de boodschap in haar gedicht dat muziek 
een taal is die wij allemaal spreken. 

Februari 

1 Vlaardingen is vier buurtsportcoaches rijker. Zij zijn 
in dienst van de nieuwe stichting Vlaardingen in Beweging, 
waarin diverse sportverenigingen en scholen deelnemen. Het 
doel is meer mensen te laten bewegen en met gezamenlijke 
sportactiviteiten de leefbaarheid in de wijken te vergroten. 

Bij een schietpartij aan de Emmastraat komt een 44-jarige 
Vlaardinger om het leven. De politie houdt een vrouw aan. 
Mogelijk kwam de vrouw tot haar daad om haar eer te redden. 

2 Streekmuseum Jan Anderson opent een tentoonstel
ling onder de naam De watersnoodramp 1953 door Vlaar
dingse ogen gezien waarbij o.a. geput is uit herinneringen van 
Vlaardingers en uit krantenberichten. 

3 Bij het Judotoernooi Groot Vlaardingen in de sporthal 
Westwijk, waaraan meer dan achthonderd judoka's uit heel 
het land deelnemen, behalen veel Vlaardingse judoka's goede 
resultaten. Maarten van Tunen en Sandor de Jong zijn het 
meest succesvol. Zij winnen in hun gewichtsklasse. 

De Damcohallen tijdens de bouw (8 februari) 
(Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen) 

92 



4 Elk schooljaar maken leerlin
gen van groep 7 in het Stadsarchief 
kennis met Vlaardings erfgoed. Het 
project Vlaardingen in de Tweede 
Wereldoorlog brengt de leerlingen te
rug naar de oorlogsjaren. De kinderen 
maken o.a. hun eigen persoonsbewijs 
en bekijken in het Streekmuseum Jan 
Anderson de collectie objecten uit de 
oorlogstijd. 

6 Wethouder J. Robberegt lan
ceert de website www.kunstencul-
tuur.nl. De website waarop alles wat 
met cultuur in Vlaardingen te maken 
heeft te vinden moet zijn, vermeldt 
iedere Vlaardingse kunstenaar, or
ganisatie of onderneming. Het is een 
initiatief van de Stichting Anders Kij
ken. 

Ook de ondernemersvereniging IKV 
Ondernemend Vlaardingen start in 
samenwerking met de gemeente Vlaardingen Business Area, 
een digitaal platform. Hierop zijn straks alle Vlaardingse be
drijven en zzp'ers te vinden. Via het platform kunnen bijvoor
beeld Vlaardingse ondernemers elkaar onderling vinden voor 
opdrachten. 

7 Maandelijks heeft de Mavo Vos bijzondere initiatieven 
rondom taal en rekenen. Na een rekentoets draait het nu om 
taal Zo'n tachtig brugklasleerlingen krijgen in de aula het Het 
Klein Dictee DMV voorgeschoteld. Videshni Ramcharan uit 
klas Ic, die de minste fouten maakt, wordt eerste. 

8 De Damcohallen aan de Industrieweg gaan tegen de 
vlakte. Zij worden vervangen door nieuwbouw. Reden is de 
slechte staat van de gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog 
als eerste industriële gebouwen zijn gebouwd. De Historische 
Vereniging betreurt de sloop en hoopt dat het geboogde voor
front in de nieuwbouw wordt verwerkt. 

Eerste paal project Stadsleven (14 februari) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

de grond in 'schroeft", beginnen de werkzaamheden voor de 
nieuwe publiekshal van het stadskantoor Westnieuwland. 
Kinderen van de naastgelegen Van Kampenschool begraven 
een waterdichte koker voor het nageslacht met daarin teke
ningen en verhalen waarin zij laten zien hoe zij nu leven en 
hoe de wereld er anno 2013 uit ziet. 

13 Weer wordt een stuk grond aan de Koggehaven ver
kocht. World Bearing Trade BV is de nieuwe eigenaar van een 
kavel aan de Vlaardingse Koggehaven. 

Het College van B&W stemt in met de plannen van de stads
regio twee windmolens te plaatsen op het terrein van de wa
terzuiveringsinstallatie De Groote Lucht en één aan de Vlaar
dingse kant van de Beneluxtunnel. 

11 Sinds kort gebruikt de politie een mobiele camera om 
inbrekers en overvallers af te schrikken. De camera staat mo
menteel in Ambacht waar regelmatig wordt ingebroken. Nu 
kan, indien dit noodzakelijk is, via camerabeelden bekeken 
worden wie de wijk in en uit gaat. 

Eigenaar JT van de bioscoop aan het Veerplein heeft de leer
lingen van De Ark uitgenodigd voor een ochtendje film omdat 
de school het predicaat Excellente School heeft gekregen. De 
kinderen kijken in drie zalen film. 

12 Met de officiële eerste paal, die wethouder J. Versluijs 

14 In de Grote Kerk ontvangt wethouder Versluijs uit 
handen van de plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Jan van de Voorde, het besluit van 
de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht van globaal het ge
bied dat zich uitstrekt van de noordelijke oever van de Nieuwe 
Maas tot de Westlandseweg. De gemeente neemt de bijzon
dere cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan op. 

Kinderen van basisschool 't Palet-Centrum en kinderopvang 
SKV slaan de eerste paal voor het nieuwbouwproject Stadsle
ven dat Waterweg Wonen realiseert aan de Afrol. In het com
binatiegebouw komen basisschool 't Palet, kinderopvang van 
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SKV en 28 appartementen voor mensen met een beperking, 
die worden verhuurd aan Middin 

Valentijnsdag blijft niet onopgemerkt op de St -Jozefmavo De 
leerlingenraad organiseert speciaal hiervoor een rozenactie 
Bijna tachtig rozen worden verkocht en uitgedeeld De op
brengst IS bestemd voor een meisjesschool in Kenia 

15 Hannie van Leeuwen, voormalig Eerste en Tweede 
Kamerlid, opent het Marnix Revalidatiecentrum voor Oude
ren aan de Marmxlaan "Marnix' kent verschillende vormen 
van revalidatie, die alle gericht zijn op een optimaal herstel 
van patiënten die er tijdelijk verblijven na een ziekenhuisop
name Marnix biedt plaats aan 154 patiënten 

16 In het weekend vinden drie straatberovingen plaats 
Op het Verploegh Chasseplein en de Weteringstraat worden 
vrouwen beroofd van hun handtas Bij De Loper gaat een jon
geman er met een telefoon van een andere jongen vandoor 
Geen van de daders is nog gepakt 

19 Het College van B&W stemt in met de proef in de 
Westwijk om particuliere eigenaren te ondersteunen bij het 
besparen van energie Het gaat om het isoleren van spouw
muren van eengezinswoningen van voor 1975 Dit kost tus
sen € 1 500 en € 2 500 Eigenaren kunnen dit bedrag binnen 
twee a drie jaar terugverdienen met een lagere energiereke
ning 

De geregistreerde criminaliteit is in 2012 in Vlaardingen met 
11% gedaald Helaas geldt dit niet over de hele linie Het aan
tal woninginbraken nam namelijk toe met 20% 

20 Wethouder R de Vries plaatst de eerste wegwijzer 
naar het winkelcentrum De Loper Borden naar de andere 
winkelcentra zullen volgen Het is een actiepunt uit het Actie
plan Economie, het plan om de lokale economie te versterken 

De politie krijgt een melding van een overval van de eigenaar 
van de 06-shop aan de Kuiperstraat Ondanks een grootscha
lige inzet worden geen overvallers aangetroffen Later ont
staat er onduidelijkheid over de aard van de overval, mogelijk 
zou er sprake zijn van een afrekening De politie verricht ver
der onderzoek 

21 Onder de overkapping tussen Albert Heijn en de Hema 
in het centrum staan ondanks een verbod regelmatig fietsen 
Na enkele maanden waarschuwen geeft de gemeente zo'n 
fiets nu een extra slot De eigenaar kan zich melden bij de 
gratis bewaakte fietsenstalling achter de Hema om het slot te 
laten verwijderen 

Wethouder R van Harten en directeur-bestuurder Harne 
Bosch van woningbouwcorporatie Waterweg Wonen onderte

kenen een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte waardoor werkzaamhe
den gezamenlijk kunnen worden aanbesteed Om werkne
mers van TBV, die tot nu toe het onderhoud uitvoeren, hun 
werk te laten behouden, wordt in de aanbestedingen opgeno
men dat voor minimaal 15% van het werk werknemers van 
TBV worden ingehuurd 

22 De Lichtblauwe Brigade controleert samen met de po
litie, brandweer, Stedin en DCMR de drie plaatselijke coffee
shops op het naleven van gemeentelijke regels en voorschrif
ten, stroomvoorzieningen en brandblusvoorzieningen Alleen 
de opstelling van de brandblussers vereist bij alle coffeeshops 
nogmaals controle 

23 Sportschoolhouder Egberth Thomas wordt gehuldigd 
nadat hij als tweede Nederlander de zevende dan kreeg uit
gereikt tijdens het wereldkampioenschap kyokushinkarate 
Thomas, die eerder drie maal heeft deelgenomen aan deze 
wereldkampioenschappen en een tijdlang coach was van het 
Nederlands team, wordt omschreven als een inspirerende 
man voor het karate in Nederland die de jeugd tot successen 
weet te brengen 

25 Het gemeentebestuur wil dat het extra geld dat mi
nister Schultz heeft toegezegd voor de aanleg van de Blan
kenburgtunnel, besteed wordt aan compensatie op de noor
doever De aanleg van de tunnel en de snelweg tast een groen 
gebied met een regionale recreatiefunctie aan en heeft een 
grote impact op de leefbaarheid in de omgeving Vlaardingen 
pleit er daarom voor de extra gelden te gebruiken voor dit 
gebied 

26 Voetbalvereniging Zwaluwen schakelt de huidige 
nummer 1 van de topklasse Katwijk uit in de bekercompe
titie Zwaluwen, dat het momenteel in de reguliere competi
tie zwaar heeft, plaatst zich door deze overwinning voor de 
kwartfinale van de bekercompetitie 

27 Tientallen mensen drommen samen voor het nieuwe 
filiaal van Lidl aan de Reigerlaan, dat om acht uur de deu
ren opent Met 1 200 m^ winkeloppervlak, het winkelpand is 
hiervoor speciaal uitgebreid, is deze winkel aanzienlijk groter 
dan de andere twee Vlaardingse filialen 

28 Met het aansluiten van zijn elektrische fiets neemt mi-
lieuwethouder Robberegt de Ecotap aan het Veerplein officieel 
in gebruik Bij zo'n Ecotap kunnen eigenaren van scootmobie-
len, elektrische fietsen en scooters hun accu's opladen De zuil 
is een van de drie oplaadpunten voor deze vervoermiddelen 
waar gratis stroom 'getapt' kan worden De andere staan aan 
De Loper en achter de Hema 
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Maart 

2 Bij de wedstrijd van Zwaluwen 5 tegen Maasdijk 3 
probeert de elftalbegeleider van Maasdijk een opstootje te 
sussen. Dat levert hem klappen op van een Vlaardingse speler 
die de 50-jarige elftalbegeleider ook tegen het hoofd zou heb
ben geschopt. De politie zet de betrokken speler in voorarrest. 
Zwaluwen royeert de speler en de KNVB schorst hem voor het 
leven. Het elftal wordt uit de competitie genomen en spelers 
die deel namen aan de vechtpartij krijgen een taakstraf van 
veertig uur verenigingswerk. 

4 Omroep Vlaardingen heeft weer een programma 
waarm het cultuuraanbod aan bod komt. Margriet Kleijn vult 
met Kunstzinnig het gat op dat ontstond toen Gerard van Os 
stopte met het programma Uit de kunst. 

6 De Stadsgehoorzaal biedt de Vlaardingse amateurpo
diumkunsten de gelegenheid kosteloos voor een voorstelling 
te repeteren. De aanleiding is dat de gemeente de betreffende 
subsidie afschaft. 

8 Het nut van een cursus reanimatie blijkt als Arie 
Kraaijeveld met een grote bos bloemen de fietsenwinkel aan 
de Louise de Colignylaan instapt. Arie was een paar weken 
eerder in de winkel getroffen door een hartstilstand. Eén van 
de medewerkers begon direct met reanimeren. Na enige tijd 
nam ambulancepersoneel dat over. Na een operatie is Arie in
middels weer zo hersteld dat hij zijn hulpverleners persoonlijk 
komt bedanken. 

9 Voor het eerste team van korfbalvereniging Oranje 
Nassau valt het doek. Tegen TOGO 1 wordt het 13-10 in het 
nadeel van de Vlaardingers. Degradatie is daarmee een feit. 

10 Omdat het aanloophuis De Groene Luiken op 11 maart 
negentien jaar bestaat, is er deze dag een open podium waar
aan Vlaardingse dichters, waaronder stadsdichter Mirjam 
Poolster, meewerken. 

13 Tot het laatste moment is onzeker of Radhia Nasraoui 
de haar toegekende Geuzenpenning zelf in ontvangst kan ne
men. Zij zat door sneeuwval vast in Parijs, maar het lukt haar 
toch op het allerlaatste moment aanwezig te zijn. Zij zet zich 
al bijna veertig jaar in voor vrijheid, gelijkheid en democratie 
in Tunesië. Vicepremier Lodewijk Asscher hangt haar de pen
ning om. In haar dankwoord draagt Radhia de prijs op aan 
alle vrouwen die "een voorbeeld stellen door zich te verzetten 
tegen onrechtvaardigheden en dictatuur. Velen van hen zijn 
gevangen genomen, voor de rechter gesleept en gemarteld." 

16 Vlaardingen wordt zeshonderd Turkse eiken groener, 
een cadeau van de Turkse delegatie die Vlaardingen bezoekt. 
De delegatie plant er zelf vijfenveertig in park Nieuwelant en 

Dankwoord van Radhia Nasraoui na het ontvangen van de Geuzenpen
ning (13 maart) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

de Broekpolder. Leerlingen van het Vlaardingse basisonder
wijs zullen de overige bomen op de Nationale Boomplantdag 
op de twee locaties planten. 

Honderden mensen planten op de plek waar de tunnelbak van 
de Blankenburgtunnel moet komen 1.700 bomen die uit moe
ten groeien tot Volksbos 2.0. De geschiedenis herhaalt zich: 
in 1992 plantten zo'n 8.000 mensen destijds 17.000 bomen 
om een geplande vuilstort bij de Lickebaert te verhinderen. 
Dat gebied is uitgegroeid tot een mooi natuurgebied. 

Bij turnwedstrijden in Den Hoorn worden de Leonidas-Dovi-
do-leden Zoë van Veen, Vera van der Giessen, Nomi Hork en 
Thijs Suers rayonkampioen. 

17 Meer dan 750 sportievelingen zamelen in Sporthal 
Holy in een acht uur durende marathon op de spinningfiets 
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geld in voor de stichting Villa Joep. 
Deze stichting financiert onderzoek 
naar neuroblastoom, een vorm van 
kinderkanker. De actie, georgani
seerd door sportschool Tino Hoogen-
dijk, brengt ruim € 102.000 op. 

20 Driehonderd kinderen van 
verschillende Vlaardingse scholen 
sjouwen vijf kilometer lang een tas 
met zes liter water op hun rug in het 
kader van de landelijke actie Wande
len voor water. De opbrengst van de 
actie van € 15.493 is bestemd voor 
Ethiopië waar kinderen vaak niet 
naar school kunnen omdat ze kilome
ters naar een put of pomp moeten lo
pen om water te halen. 

Op het eerste Sportgala worden de 
Vlaardingse sportkampioenen ge
huldigd. De 'master' estafetteploeg 
4x100 meter vrije slag van de zwemvereniging ZVVS die 
tweemaal het wereldrecord op de 4X100 meter vrije slag ver
beterde, ontvangt de sportpenning van de gemeente Vlaar-
dingen. De andere genomineerden, judoka Leon Hoogendijk, 
schaatser Frank Hermans, triatleet Willem de Voogd en de 
hockeyploeg van Pollux, ontvangen een herinneringsbokaal 
voor hun prestaties in 2012. 

Terwijl vandaag de lente officieel be
gint, wordt de winterregeling van 
kracht. In verband met het uitzonder
lijk koude weer kunnen mensen zon
der eigen onderkomen terecht in De 
Elementen voor een warme maaltijd 
en een slaapplek. 

21 In studio De Joon aan de 
Westhavenkade draagt vertrekkend 
voorzitter Jan Naujoks van Omroep 
Vlaardingen de hamer over aan Theo 
Werner. Theo wil samen met de rest 
van zijn bestuur en met de tientallen 
vrijwilligers "de omroep weer op de 
kaart zetten'. 

22 Een week na de geboorte 
sterft in De Ruigte het eerste kalf dat 
in de Broekpolder geboren werd. Het 
kalf was al verzwakt ter wereld geko
men 

Na tien jaar voorzitterschap van atle-

De Turkse delegatie plant Turkse eiken in park Nieuwelant (16 maart) 
(Foto Angelique van Woerkom Fotografie, collectie gemeente Vlaardin
gen) 

Burgemeester Bruinsma spelt Rob Boeree het Draaginsigne Gewonden 
op (27 maart) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

96 



tiekvereniging Fortuna draagt Bas van der Raaf de voorzit
tershamer over aan zijn opvolger Ben van der Velde. Onder lei
ding van Bas groeide de vereniging uit tot één van de grootste 
verenigingen uit de regio en vond onder meer de verhuizing 
plaats naar de atletiekbaan in het sportcomplex Polderpoort. 

jaar zijn deuren. Reden is dat er te weinig boeken worden ver
kocht, een probleem waar veel boekwinkels mee kampen o.a. 
door de concurrentie van aankopen via internet. 

April 

23 In de Grote Kerk aan de Markt treedt het Gemengd 
Rijnmondkoor voor het laatst op. Het in 1906 als 'de Stem des 
Volks' opgerichte koor komt voort uit de arbeidersbeweging. 
Geleidelijk verschoof het repertoire van socialistische strijd
liederen naar klassieke werken. De huidige naam dateert uit 
1967. Het koor verdwijnt omdat er geen nieuwe aanwas is, 
terwijl oudere leden vaak noodgedwongen moeten stoppen. 
Met een indrukwekkende uitvoering van de Matthaus Passion 
eindigt een roemruchte periode. 

25 In biercafé Antonius wordt de eerste fles Vlaardings 
bier gepresenteerd met de naam Vulcaan. Na het openen van 
de eerste fles door burgemeester Tjerk Bruinsma ervaren de 
aanwezigen zelf de aantrekkingskracht van Vulcaan. 

26 Vier bestuursleden van de Historische Vereniging krij
gen de haringspeld opgespeld vanwege hun langdurige ver
diensten als bestuurslid. Arie Ouwendijk, Eric van Rongen, 
Han van Elk en Arnold Andriessen maken zich opgeteld 75 
jaar als bestuurslid sterk voor het behoud en het uitdragen 
van de Vlaardingse historie. 

27 Burgemeester Bruinsma spelt Rob Boeree het Draag-
insigne Gewonden op. Boeree was voor de Koninklijke Land
macht in het kader van de Vredes
operatie Libanon in 1981 uitgezon
den naar dat land. Het Draaginsigne 
is voor de betreffende militairen en 
veteranen een belangrijke erkenning 
voor hun inzet en offers. 

28 In de Hoogstraat begint het 
herstel van de grondspotjes. De spots 
kampten met kortsluiting, verbleekte 
foto's en gebroken sluitstenen. 

De gemeenteraad trekt bijna € 1,2 
miljoen uit voor de herinrichting van 
het complex waar vanaf september 
de voetbalverenigingen DVO '32 en 
CION samen gebruik van gaan maken. 

30 In het winkelcentrum De Lo
per sluit boekhandel Pontier na 43 

Verkeersexamen (15 april) 
(Foto Kon van Rossum, collectie gemeente 
Vlaardingen) 

1 De aangekondigde sluiting van de Buitenschoolse Op
vang Kruidenpad gaat niet door omdat de stichtingen Meer
voud en Wijzer financieel de BSO gaan ondersteunen. Hier
door kunnen de leerlingen van twee basisscholen gebruik blij
ven maken van de BSO. 

4 De burgemeesters van Vlaardingen, Maassluis en 
Schiedam openen het hospice De Margriet. Terminale patiën
ten uit deze steden en Maasland kunnen terecht in het hos
pice, dat plaats biedt aan vijf inwoners. De woningcorporaties 
Waterweg Wonen en Samenwerking hebben de bouw gefinan
cierd en nemen ook het onderhoud van het gebouw voor hun 
rekening. 

7 Drie mannen beroven afgelopen nacht op de Maasbou
levard een taxichauffeur. Zij gaan er vervolgens met de taxi 
vandoor. De politie rijdt even later de auto klem en rekent de 
mannen in. 

13 De Kroepoekfabriek vraagt het gemeentebestuur toe
stemming langer open te blijven. Dit plan, dat € 15.000 kan 
opleveren, is één van ideeën om de verlaging van de gemeen
telijke subsidie op te vangen die in drie jaar wordt afgebouwd 
van € 250.000 naar € 100.000. 
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Uitreiking Oranje Strikken ter gelegenheid troonswisseling (17 april) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

15 Ongeveer achthonderd brugklassers bezoeken tijdens 
de vierde editie van de brugklascultuurdag Culture Candy 
culturele instellingen. Elke leerling bezoekt naast de thea
tervoorstelling vier andere activiteiten waar ze verschillende 
vormen van kunst en cultuur ervaren. 

Ongeveer zevenhonderd leerlingen uit de groepen 8 van het 
basisonderwijs en speciaal onderwijs worden tijdens het prak
tisch verkeersexamen getest op hun verkeerskennis en -vaar
digheid. Het examen wordt mogelijk door de samenwerking 
van politie, onderwijs, ClOOO-Wuijts en gemeente. 

17 Het Nationaal Comité Inhuldiging reikt vijf Oranje 
Strikken uit aan het Groot Vlaardings Aubadekoor, Op Koers!, 
Heroes Kids, firma Hooymeijer en het Streekmuseum. Alle 
organiseren zij een speciale activiteit ter gelegenheid van de 
troonswisseling. 

20 De politie krijgt de melding van een overval op een 
woning aan de Zwaluwenlaan. Een aantal mannen bedreigt 
de bewoners met een vuurwapen en gaan er met hun buit 
vandoor. Na een achtervolging, waaraan ook de politieheli-
kopter deelneemt, wordt de auto uiteindelijk in Roosendaal 
tot staan gebracht. 

Vrijwilligers sluiten de deur van Museum Vlaardingen voorlo
pig voor de laatste keer achter zich en vertrekken naar Hoog
straat 115. Daar neemt het museum in afwachting van de ver
bouw en uitbreiding van het gebouw aan de Westhavenkade 
een tijdelijk onderkomen in gebruik. 

23 Langdurige onenigheid binnen de afdeling Vlaardin
gen van de VVD over het lijsttrekkerschap voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen leidt tot ingrijpen van het hoofd
bestuur van de partij. Een interim-bestuur moet de impasse 
doorbreken. 

24 De Stadsgehoorzaal is tijdens het Peuterfestival omge
toverd tot speelplaats Beestenboel. Er zijn twee voorstellin
gen, de kinderen kunnen worden geschminkt, zich verkleden 
als dier en spelen met levensgrote knuffels. 

25 Vanaf vandaag is de nieuwe app Luchtkwaliteit, ont
wikkeld door onder andere de DCMR, beschikbaar. De app 
geeft smartphonegebruikers inzicht in de actuele luchtkwali
teit en mensen met luchtwegklachten worden gewaarschuwd 
als een concentratie boven een zelf ingestelde alarmwaarde 
uitkomt. 

Tjerk Bruinsma stopt eind dit jaar als burgemeester van Vlaar
dingen. "Na twaalf prachtige jaren, waarin ik met veel plezier 
onderdeel ben geworden van de Vlaardingse gemeenschap, is 
het tijd voor een nieuwe toekomst met nieuwe uitdagingen." 

26 5.500 Vlaardingse kinderen doen vandaag mee aan de 
Koningsspelen. De klassen die buiten sporten, treffen het niet 
met de regen en de wind. 

Veertien stadsgenoten worden tijdens de jaarlijkse Lintjesre
gen ter gelegenheid van Koninginnedag benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

29 Een enorme paarse ankerboei, een kunstwerk van Pe
ter de Jong, wordt als ode aan het nautische verleden van de 
stad in de dubbele bocht van de Lepelaarsingel geplaatst. 
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Koningsspelen voor de schooljeugd (26 april) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

30 De start van de stadslandbouw op het terrein van 
Buizengat-Oost wordt verricht door wethouder Robberegt en 
Wilhem van Ruytenburch, voormalig bewoner van dit perceel 
en nog dagelijks te bewonderen op De Nachtwacht. Samen 
ploegen zij de eerste sleuven om de grond klaar te maken voor 
de eerste groenteplantjes. 

Terwijl in het centrum het "oranjefeestje' in volle gang is, plant 
de actiegroep Groeiend Verzet op het toekomstig tracé van 
de Blankenburgtunnel een koningslinde ter gelegenheid van 
de inhuldiging van Koning Willem Alexander. "Nu moeten ze 
niet alleen het Volksbos, maar bovendien een koningslinde die 
is geplant ter ere van de nieuwe koning, vernietigen om die 
weg aan te leggen." 

Mei 

3 De burgemeester wijst het Centrum, de Westwijk en 
een gedeelte van Holy aan als veiligheidsrisicogebied. Daar
door kan de politie tot eind september preventief fouilleren. 
De actie moet het aantal (vuur)wapens dat in omloop is ver
minderen, het aantal geweldsdelicten verlagen en het veilig
heidsgevoel vergroten. 

4 De voetballers van Deltasport-1 die thuis spelen tegen 
DSVP winnen overtuigend met 8-0 en worden kampioen van 
IB. Volgend seizoen komen ze in de hoofdklasse uit. 

8 Het herstel van de woningmarkt dat het laatste kwar
taal van 2012 zichtbaar werd, zet zich het eerste kwartaal 
door. Het aanbod van woningen ligt weer onder de duizend 

woningen en woningen worden sneller verkocht. 

Op 79-jarige leeftijd overlijdt Jan van Leeuwen. Jan was in 
Vlaardingen onder andere actief voor de PvdA, de stichting 
Vrienden van Verzorgingscentrum Drieën-Huysen en de Zon-
nehuisgroep. Van 2001 tot 2006 was hij gemeenteraadslid 
en voor omroep Vlaardingen presenteerde hij radio- en tv-
programma's. 

11 Het damesteam van Zwaluwen wordt kampioen. 

13 Wethouder Oosterom reikt Service- en zorgcentrum 
Vaartland het Gouden Keurmerk in de Zorg uit. Vaartland 
is de enige instelling in Vlaardingen met dit kwaliteitskeur
merk, 

In haar huidige woonplaats Harkany in Hongarije overlijdt 
oud-raadslid Jacqueline van Es. Zij maakte jarenlang deel uit 
van de VVD-fractie in de Raad, waarvan een groot deel als 
fractievoorzitter. Samen met haar man Jos Werkman runde 
zij het huiskamertheater De Zwarte Doos in de Havenstraat, 
waar zij marionettenvoorstellingen gaven. 

15 Het vernieuwde winkelcentrum aan de Wiardi Beck-
mansingel heet vanaf nu Plein West. Deze naam kwam tijdens 
de naamwedstrijd op Facebook als winnaar naar voren. San
dra Peters, Piet Nauman en Edwin Wapenaar hangen samen 
met wethouder De Vries een bord met die nieuwe naam op. 

16 De bewoners in de buurt tussen het winkelcentrum 
De Loper en de Holysingel uiten in een brandbrief aan het 
gemeentebestuur hun zorgen over de veiligheid in hun gebied 
nu auto's alleen nog via de Anna van Saksenweg de buurt in 
en uit kunnen. De bewoners pleiten voor een 'ontsnappings-
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Het winkelcentrum aan de Wiardi Beckmansingel heet nu Plein West 
(15 mei) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Het echtpaar De Heer 75 jaar getrouwd (18 mei) 
(Foto Anqelique van Woerkom, collectie gemeente Vlaardingen) 

route' zoals die er was voor de Frederik Hendriklaan gerecon
strueerd werd. 

17 Wethouder Hoekstra verrast de leerlingen van de Re-
hobothschool met de mededeling dat de school de Koningsspe
len gewonnen heeft die ter gelegenheid van de kroning van 
Willem-Alexander zijn gehouden. De prijs is een circusclinic 
verzorgd door Circusschool Hannes en Co. 

18 Tijdens de opening van het traditionele internationaal 
toernooi van VFC reikt scheidsrechter betaald voetbal Danny 
Makkehe het ARAG - KNVB Fair Play certificaat aan VFC uit. 
VFC wordt zo beloond voor haar arbitragebeleid. 

Het geboren en getogen Vlaardingse echtpaar De Heer viert 
dat het 75 jaar geleden in het huwelijk trad. Behalve burge
meester Bruinsma komt, namens de koning, baron Schimmel-
penninck van der Oije het echtpaar feliciteren. 

25 De uitreiking van het Buiten Beeld Boek vormt de 
symbolische afronding van de aanleg van de beeldentuin aan 
de Buys Ballotlaan. Sinds 2007 werkten Eric van Straaten en 
Ineke Hagen van de stichting Mooi Werk samen met buurtbe
woners aan deze beeldentuin. 

28 Vlaardingen heeft volgens een onderzoek van de Ka
mer van Koophandel de slechtste dienstverlening voor onder
nemers van alle 37 gemeenten uit het werkgebied van de KvK 
Rotterdam. De gemeente heeft inmiddels een verbeterplan 
opgesteld. 

29 In de voorjaarsnota 2013 schrijft het College van B&W 
dat er ruim € 6 miljoen structureel bezuinigd moet worden. 
De oorzaak is dat de inkomsten van de gemeente, met name 
de bijdragen vanuit het Rijk, verminderen. Met de voorgestel
de maatregelen wil het College blijven werken aan een stad in 
balans. 

De afsluiting van de Westhavenplaats voor het autoverkeer 
blijft de gemoederen bezig houden. Het College besluit na on
derzoek van november tot maart de Westhavenplaats open te 
stellen voor autoverkeer. 

31 Leerlingen van MAVO VOS spijkeren de computer
vaardigheden van zo'n 20 vrijwilligers van 50 tot 97 jaar bij. 
De leerlingen werken in deze maatschappelijke stage intensief 
samen met een generatie die opgroeide zonder computer en 
internet. 

Juni 

1 Bij twintig Vlaardingse bedrijven kan men een uniek 
kijkje achter de schermen nemen. De bedrijven openen daar
voor in het kader van de eerste Open Bedrijvendag hun deu-
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ren. Een uitgelezen kans kennis te maken met uiteenlopende 
kanten van het Vlaardingse bedrijfsleven, zoals meer indu
striële bedrijven, maar ook organisaties als de Stadsgehoor
zaal en de Golfbaan. 

4 De laatste platenzaak van de stad sluit zijn deuren. 
Doordat nagenoeg alle cd's en dvd's via internet gekocht wor
den, sluit nu ook Free Record Shop op het Liesveld. 

6 Stadstuinieren Vlaardingen oogst de eerste kroppen 
sla en bosjes radijs op het tijdelijk ter
rein aan de Zuidbuurtseweg. De ver
se groenten gaan via de Voedselbank 
naar zestig Vlaardingse gezinnen. 

De drie Vlaardingse teams, die met 
Pinksteren hebben meegedaan aan 
de Roparun, de jaarlijkse estafette
wedstrijd van Parijs naar Rotterdam, 
brengen samen bijna € 56.000 op 
voor de Stichting Roparun, 

8 In het kader van de landelijke 
Open Riolendag zien belangstellen
den bij de rioolzuiveringsinstallatie 
De Groote Lucht en het rioolgemaal 
Holy hoe afvalwater getransporteerd 
en verwerkt wordt. De dag maakt 
deel uit van de campagne Met in het 
riool die bewoners bewust wil maken 
van het belang van een schoon riool. 

9 Wethouder Hoekstra schiet de 
eerste van 420 deelnemers aan de SurvivalRun Vlaardingen 
weg. Tot laat in de middag ploeteren in de Broekpolder deel
nemers over het 12,5 kilometer lange parcours met 37 hinder
nissen. 

10 In de dak- en thuislozenopvang De Elementen worden 
de huidige twintig plekken nachtopvang en dertig plekken 
sociaal pension volgend jaar vervangen door een basisvoor
ziening voor dertig personen. Hierbij ligt het accent van de 
ondersteuning en begeleiding op het regelen en organiseren 
van praktische zaken die nodig zijn voor functioneren buiten 
de opvang. De verblijfsduur wordt maximaal vier maanden. 

11 De fusie van de honkbalvereniging Vlaardingen Holy 
en haar zustervereniging in Schiedam wordt afgeblazen nu de 
Schiedammers zich onverwacht terugtrekken, ondanks dat de 
beide ledenvergaderingen recent instemden met het oprichten 
van een fusieraad en de clubs al uitkomen met gezamenlijke 
teams. Het bestuur van Schiedam ziet geen heil in het fusie
proces en beëindigt per direct alle medewerking tot samen
werking. 

13 Op het Sprekersplein spreekt het Serviceteam Vlaar
dingen zijn verontrusting uit over het collegevoornemen de 
educatiefunctie van het Stadsarchief te schrappen. "Jaarlijks 
maken zo'n duizend leerlingen kennis met het verleden van 
Vlaardingen. Het schrappen zal voor de ontwikkeling van de 
jeugd een gigantisch gemis worden." 

15 Deltasport wordt op het veld van VFC kampioen van 
Vlaardingen. In de finale verslaat de ploeg Zwaluwen met 
4-2. 

Het maken van hel mozaïek voor de zitbanken in 't Hof is echt handwerk 
(22 juni) 

(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

19 Nu de traditionele intocht van de nieuwe haring dit 
jaar is afgeblazen, herinnert eigenlijk alleen de veiling van het 
eerste vaatje haring nog aan het Vlaardingse visserijverleden. 
Deze veiling brengt € 5.000 op voor de Stichting Van Ruyten-
burgh, die achter de oude brandweerkazerne Stadslandbouw 
bedrijft. 

22 De twee zitmuren vol met historische afbeeldingen en 
archeologische vondsten worden in park 't Hof onthuld. Ook 
de Ambachtsteen is verwerkt in een bank en komt zo terug in 
het park. Werkzoekenden en vrijwilligers hebben de mozaiek-
banken die zijn ontworpen door Vlaardingse kunstenaars, de 
afgelopen maanden gemaakt. 

De handbalsters van HWC slagen er net niet in Nederlands 
kampioen veldhandbal te worden. De ploeg eindigt als twee
de. 
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24 Er mag voorlopig niet gezwom
men worden in de Krabbeplas om
dat er grote hoeveelheden blauwalg 
geconstateerd zijn. Deze kunnen bij 
zwemmers gezondheidsproblemen 
veroorzaken. 

26 De kantonrechter stelt de ge
meente m het gelijk bij het verbreken 
van de huurovereenkomst met FC 
Mozaïek. Redenen zijn huurachter
stand en het niet nakomen van af
spraken over onderhoud. De vereni
ging zegt echter aan de vereisten te 
willen voldoen en overweegt met een 
kort geding te voorkomen dat ze het 
veld aan de Kooikersweg moet verla
ten. 

Juli 

Het Loggerfestival (22 juni) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Na een succesvolle start van het Loggerfestival met optredens 
op de heringerichte Westhavenplaats, is nu de regen spelbre
ker. Het gaat nog goed bij het Stadsontbijt, maar daarna barst 
de regen los. Hoewel het na drie uur weer droog wordt, houdt 
men het bij veel kraampjes langs de haven voor gezien. 

Onthulling straatnaambordje Afrol (3 juli) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

2 Het Albeda College krijgt een speciale klas voor leer
lingen met autisme, een zgn. structuurklas met kenmerken 
als één vast lokaal, minder docenten en intensieve begelei
ding. 

3 Bewoner Pleun van der Kooij onthult samen met wet
houder Versluijs een replica van het originele straatnaam
bordje van de Afrol. Het bordje zit aan de muur van de woning 
van Pleun waarop Peter de Jong oude muurreclames weer 
zichtbaar heeft gemaakt. Het originele naambordje gaat naar 
het Museum Vlaardingen. 

5 Met de opening van Bed & Break
fast De Glasparel aan de Westhaven
kade 47 is Vlaardingen een overnach-
tingsgelegenheid rijker. De kinderen 
van eigenaren Linda en Nico van der 
Weijde verrichten samen met burge
meester Bruinsma de openingshande
ling. 

6 Een levendige drukte op en om 
de Vaart. Met activiteiten als bungee-
roeien en jaagsprinten waarbij deel
nemers lopend op het jaagpad zo snel 
mogelijk een historisch vrachtschip 
door de Vaart moeten trekken, wordt 
ongeveer € 1.500 euro opgehaald 
voor hospice De Margriet. 

11 De renovatie van het rijksmonu
ment de Touwbaan in de Vettenoord-
sepolder begint. De overkapping 
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wordt hersteld, waarbij de misplaatste "bocht' in de overkap
ping verdwijnt en ook de openbare ruimte wordt opgeknapt. 
De kinderen uit de buurt worden bij de start betrokken met 
een aantal spelactiviteiten, zoals, geheel in sfeer, touwtrek
ken. Voor de renovatie stelt de Stadsregio ruim € 500.000 
subsidie beschikbaar. 

12 Nagenoeg alle gemeenteraadsfracties willen dat er 
per 1 januari 2014 een waarnemend burgemeester komt. De 
Commissaris van de Koning willigt dit verzoek in. De defini
tieve opvolging wordt overgelaten aan de nieuwe gemeente
raad, die aantreedt na de verkiezingen in maart 2014. 

Burgemeester Bruinsma opent samen met de eigenaars Petra 
Buijs en Davy Knijnenburg het nieuwe buitenhotel De Vreem
de Vogel aan de Van Baerlestraat. De Vreemde Vogel heeft 
acht bijzondere buitenverblijven, waaronder vogelhuizen, een 
vliegtuig en een 'Pipo-wagen'. Het terras achter de oude Ni-
von-boerderij vormt een prima pleisterplaats voor dagtripjes. 

15 Het Hoogheemraadschap van Delfland plaatst een 
SolarBee in het zwemwaterdeel van de Krabbeplas. De drij
vende SolarBee werkt op zonne-energie en zorgt voor circula
tie van het water. Het moet de blauwalgen tegen gaan en de 
waterkwaliteit verbeteren. 

Start van het project Mobiel m de Buurt (1 augustus) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool De Klinker 
hebben begin dit jaar bij het Stadsarchief deelgenomen aan 
het erfgoedproject Vlaardingen in de Tweede Wereldoorlog. 
Met hun eindopdracht, ze maakten een eigen verzetskrant, 
winnen ze de eerste prijs; met de trein naar Hoek van Holland 
en daar een rondleiding in het Fort. 

18 Binnen drie jaar krijgen de Avonturijn, de Jenaplan-
school, de Jan Lighthartschool en de kinderen van de SKV een 
nieuw schoolgebouw. De betrokken partijen tekenen hiertoe 
een overeenkomst. 

19 Vandalen vernielen in het Hof de officiële koningslin
de, geplant ter gelegenheid van de kroning van Willem 
Alexander. Nu rest alleen nog de 'koninklijke dwarsboom' aan 
de Zuidbuurt die de aanleg van de Blankenburgtunnel moet 
dwarsbomen. 

20 Vrachtverkeer mag in de weekenden niet meer par
keren in het gebied rondom de Koningin Wilhelminahaven. 
Het verbod volgt op toenemende klachten over vrachtwa
genchauffeurs die zich misdragen terwijl ze wachten op een 
vracht. 

23 Bewoners van de flat aan het Veerplein vragen om be
perkende maatregelen tegen het tot twee uur 's nachts fel ver
lichte, knipperende reclamescherm van het tegenover de flat 
liggende amusementscentrum. Zij klagen dat in het donker 
het hele huis verlicht wordt. 



Het speelkasteel voor de sloop door vandalen («21 augustus). 
{Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

24 De Voedselbank krijgt een textiele tegenhanger in 
kledingbank Komt wel Goed. Ouders die moeite hebben finan
cieel rond te komen, kunnen er vanaf september terecht voor 
kmderkleding. Tot dan kan in de locatie in de Van Baerlestraat 
wel kleding worden gebracht. 

Augustus 

1 Bestuurders van Argos Zorggroep en Stichting Flex 
geven samen met wethouder Oosterom het startsein voor Mo
biel in de Buurt. Dit samenwerkingsproject ondersteunt oude
ren m hun mobiliteit en helpt werkzoekenden aan een baan. 
Vier elektrische voertuigen vervoeren senioren naar voorzie
ningen in hun eigen buurt. De chauffeurs van die autootjes, 
een soort tuk-tuks, worden opgeleid tot taxichauffeur. 

7 Wethouder Robberegt geeft groen licht voor de op
richting van de Vlaardingse Cultuurstichting. De gemeente 
draagt volgend jaar het budget voor kunst en cultuur over 
aan die cultuurstichting. Hierover worden subsidieafspraken 

gemaakt. Deze stichting, die voortvloeit uit de cultuurnota De 
creatieve stad, voert met dat geld het gemeentelijk cultuurbe
leid uit. 

16 Het Zomerterras 2013 beleeft ondanks wat kleine re
genbuitjes een flitsende start. Het talrijke enthousiaste pu
bliek kijkt en luistert naar wat organisator Frank Tomeï en 
zijn team voorschotelen. 

17 In het water van de vijver in het Oranjepark vindt voor 
het eerst in Vlaardingen het EK stone skimming plaats. Het 
principe van stone skimming is eenvoudig, namelijk een plat
te steen zo ver mogelijk over het water scheren. Wethouder 
Hoekstra die het toernooi opent, moet nog wat oefenen. Zijn 
worp van 16,5 meter verontrust de uiteindelijke winnaar, de 
uit Wales afkomstige Paul Crabtree, die 75 meter ver komt, 
niet. 

19 De Vlaardingse Zomerschool beleeft zijn derde editie. 
Dertig leerlingen en een team enthousiaste docenten gaan in 
de laatste twee weken van de zomervakantie aan de slag. Ie
dere ochtend krijgen de leerlingen les. "s Middags staat het 
programma bol van sportieve en creatieve activiteiten en 
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workshops zoals djembé, koken, onderwaterhockey en stop-
motion film. 

20 63 aanstaande bruidsparen kunnen niet in het stad
huis trouwen omdat het saneren van asbest in het stadhuis 
omvangrijker blijkt dan oorspronkelijk gedacht. De bruidspa
ren krijgen alternatieve trouwlocaties aangeboden. 

In de Struyckstraat blaast een verwarde bewoner een deel 
van de gevel van zijn huis op. Daarvoor krijgt de politie een 
melding dat een man zijn huis wil opblazen. Als de agenten de 
woning binnen wil gaan klinkt er een ontploffing. De brand 
die ontstaat is snel onder controle. De bewoner van het huis, 
die gewond raakt, wordt aangehouden. 

21 Vandalen slopen een groot deel van het speelkasteel 
Holy bij de nieuwe buurt Park Hoog Lede. Het speelkasteel 
was nog geen twee maanden open en is bedoeld als speelplek 
voor de jongere kinderen. Maar het kasteel werd al snel een 
'hangplek' waar groepen jongeren 's avonds veelvuldig bivak
keerden. 

Grondboringen in de Grote Kerk de afgelopen maand naar 
restanten van het kasteel van Dirk III leverden geen aanwij
zingen dat de burcht daar heeft gestaan. Wel zijn er op zo'n 
zes meter diepte houtresten gevonden die kunnen duiden op 
een oude kerk. De plaats van de burcht blijft dus vooralsnog 
een mysterie. 

25 In de Broekpolder wordt voor de tweede maal het Ne
derlands Kampioenschap Cross Triathlon gehouden. Winnaar 
wordt Jarrich van Woersem. De winst bij de vrouwen gaat 
naar Maud Golstein. 

26 Het College van B&W stelt een verbod in op overnach
ten in voertuigen op de openbare weg. Met het verbod wil 
het College de overlast op bedrijventerreinen van overnach
tende vrachtwagenchauffeurs aanpakken. De overnachtende 
vrachtwagenchauffeurs, die voor een groot deel uit Midden-
en Oost-Europa komen, zoeken elkaar op om samen de vrije 
uren door te brengen. 

28 Milieuorganisaties weigeren mee te praten over de 
aanleg van de omstreden Blankenburgtunnel. Het rijk trekt 
volgens hen absurd weinig geld uit om de schade aan de na
tuur te compenseren. De organisaties willen niet in een over-
legclubje gaan zitten en zo medeplichtig worden aan deze 
dwaling. 

De stichting Seniorenwelzijn sluit eind dit jaar het Ontmoe
tingscentrum West. Wekelijks bezoeken zo'n 280 senioren de 
activiteiten. Seniorenwelzijn krijgt volgend jaar minder ge-
meentegelden en ziet het sluiten van één van haar centra 
als enige oplossing. De keuze valt op het centrum in de West-
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wijk omdat men mogelijkheden ziet in die omgeving, door sa
menwerking en het huren van ruimte, de meeste activiteiten 
voort te zetten. 

De Vereniging Oecumenische Jeugd vreest het voortbestaan 
nu de gemeente het gebouw aan het Trimpad in het park 't 
Nieuwelant wil verkopen. Na moeilijke jaren, doordat door 
de sloop van o.a. negen flatgebouwen de doelgroep (gezin
nen met kinderen) in één klap wegviel, brengt de komst van 
nieuwe bewoners van de wijk juist weer nieuw elan. 

Feest op de Dag Zonder Drempels (31 augustus) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 



29 Een hoogtijdag voor de honderdjarigen in de stad Eén 
dag nadat Dirk Borsboom die gedenkwaardige leeftijd bereik
te, is het nu Wilhelmina van den Bogaart-Van der Stelt die bij 
haar honderdste verjaardag van burgemeester Bruinsma een 
taart ontvangt 

31 Rotary Vlaardingen start samen met haar Maassluisse 
zusterclub en Albert Heijn in beide gemeenten het project 
Samen geven - samen leven voor de Voedselbank Klanten 
van AH kunnen ansichtkaarten kopen met unieke locaties van 
de stad Er zijn 100 verschillende die men kan versturen of 
verzamelen als collectors item De opbrengst komt 100% ten 
goede aan de Voedselbank 

Het IS groot feest op de Dag Zonder Drempels in 't Hof-Oran-
jepark Duizenden mensen genieten van optredens en activi
teiten tijdens de feestelijke middag voor kinderen en volwas
senen met en zonder beperking Het evenement is een initia
tief van De Sjaak Foundation en stichting De Mikkies 

Met een indrukwekkend tromgeroffel van tientallen kinde
ren op meegebrachte potten, pannen en deksels begeleid door 
Golden Earringdrummer Cesar Zuiderwijk, wordt de speeltuin 
't Hof geopend In de vernieuwde speeltuin kunnen kinderen 
naar hartenlust spelen met onder meer een zandtafel, een 
vertelpaal, klimtoestellen, schommels en een draai-eiland 
Aanpassingen in de speeltuin zijn mede mogelijk gemaakt 
door Kopjes voor Kopjes, een stichting die zich inzet voor kin
deren met een bewegingsstoornis veroorzaakt door hersen
beschadiging 

De slotavond van het Zomerterras in het park is uitverkocht 
Zo'n vierduizend man bezoeken het evenement Ook de twee 
weekenden ervoor waren een succes 

September 

1 De werkzaamheden zijn begonnen aan een nieuw 
warmtetransportnet dat vanaf Rozenburg onder de Waterweg 
door gaat en vervolgens via Vlaardingen en Schiedam naar 
Rotterdam loopt Vanaf oktober 2014 wordt de eerste warmte 
van afval- en energiecentrale AVR via deze leiding geleverd 
aan woningen en bedrijven in Rotterdam Eneco verwacht in 
de toekomst vanuit dit nieuwe net ook warmte in Vlaardingen 
te kunnen leveren 

In de Broekpolder begint de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers langs de Vlaardingse Vaart en de Boonervliet Bomen 
worden gekapt, de oever wordt minder steil gemaakt en er 
komt een vispaaiplaats 

4 Het aantal woninginbraken in Vlaardingen blijft stij
gen In de afgelopen twee jaar nam het aantal met bijna de 
helft toe Volgens burgemeester Bruinsma speelt mogelijk de 

crisis een rol, maar hij noemt ook de instroom van mensen 
vanuit Oost-Europa als oorzaak De politie zet er een speciaal 
woninginbrakenteam op 

6 Een 23-jarige Rotterdammer komt om het leven bij 
een geweldsincident aan de Nieuwe Kerkplaats Sporen in de 
woning wijzen op een misdrijf Dezelfde avond worden twee 
aanhoudingen verricht 

7 Drie maanden eerder dan verwacht kan men weer fiet
sen en wandelen over het doorgaande fietspad tussen Schie
dam en Vlaardingen langs de Europaboulevard Sinds begin 
maart dit jaar was het fietspad afgesloten voor de aanleg van 
een fietsviaduct over de nieuwe A4 

Met een feest sluit de Stichting Activiteiten Hoofdsteden-
buurt de renovatie van de flatwoningen m die buurt af Voor
afgaand wordt een nieuwe kunstroute langs de kunstwerken 
tussen de flats geopend Kunstenaar Jan-Carel Koster heeft 
in opdracht van Waterweg Wonen in een drietal beelden een 
relatie gelegd tussen de wijk en de hoofdsteden waarnaar de 
flats vernoemd zijn 

8 De weergoden zijn de organisatoren van de Mudrun 
Broekpolder gunstig gezind Vorige week was er in de gehele 
Broekpolder geen modder te vinden, maar bij de start van de 
'run' regent het ongenadig hard, de perfecte ambiance voor 
het evenement Michel de Maat kwam na een verbeten strijd 
als eerste over de finish 

13 In het kader van Open Monumentendag maken 162 
leerlingen van 4 scholen in 2 workshops kennis met het thema 
macht en pracht De ambtsketen van de burgemeester is zo'n 
herkenbaar symbool van macht Elke leerling maakt een eigen 
interpretatie van zo'n ambtsketen Macht en pracht heeft ook 
te maken met houding, blik en kleding Daarmee oefenen de 
kinderen voordat ze verkleed op de foto gaan 

Wout den Breems presenteert zijn boekje Hoogstraat stegen-
route van Markt tot Sluizen Hij beschrijft het ontstaan van de 
Hoogstraat Maar liefst achttien aangrenzende stegen worden 
beschreven 

14 Op het Kethelplein wordt een tunnelviaduct van 2200 
ton, bijna 65 meter lang en ruim 11 meter breed in zijn geheel 
in de bestaande wegboog van de A20 richting de Beneluxtun-
nel geschoven Na openstelling van de A4 rijdt het verkeer 
vanuit de Beneluxtunnel door de tunnel richting Vlaardingen 

Graaf Dirk III maakt te paard zijn opwachting op de Markt 
waar hij wordt verwelkomd door wethouder Versluijs Dit be
tekent tegelijkertijd de start van de Open Monumentendag, 
het Vlaardings UITfestival en de eerste opmaat voor de her
denking in 2018 van het feit dat in 1018 Dirk III de Duitse 
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keizer in de Slag bij Vlaardingen ver
sloeg. 

16 In het Delta Hotel ontvangen 
de prijswinnaars van de fotowedstrijd 
Vlaardingen op de kaart de eerste set
jes ansichtkaarten met hun winnende 
foto's. De komende dagen krijgen alle 
Vlaardingse huishoudens zo'n setje in 
de bus. De foto's zijn gekozen uit in
zendingen van 129 Vlaardingers. 

Burgemeester Bruinsma en wethou
der De Vries installeren de Economi
sche Adviesraad (EAV). Deze advies
raad vloeit voort uit het Actieplan 
Economie. De negen leden van deze 
raad zullen de gemeente vanuit hun 
eigen expertisegebied adviseren bij 
de uitvoering van het economische 
beleid. 

17 Peter van Gugten, directeur 
van projectontwikkelaar Proper Stok, 
ondertekent met wethouder Versluijs 
Het akkoord van Ruytenburgh over 
het beheer en de afname van grond 
aan de Hoflaan. De projectontwikke
laar richt zich hier de komende jaren op gebiedsontwikkeling 
en woningbouw. Het gebied stond bekend als Buizengat-Oost, 
maar draagt nu de naam De Buitenplaats Van Ruytenburgh. 

18 Wethouder Robberegt opent de nieuwe entree van de 
bibliotheek. Bezoekers komen op de begane grond binnen in 
de nieuwe Medialounge. Behalve de nieuwste kranten en tijd
schriften vindt men er het Historisch Informatiepunt en het 
Servicepunt Vrijwilligers. 

De komende tijd struinen ongeveer twintig groepen 8 van de 
Vlaardingse basisscholen met het Duurzaamheidscentrum 
door de Broekpolder. De kinderen ontdekken, gewapend met 
verrekijker, kompas en vergrootglas, wat er groeit en bloeit in 
dit gebied. Ook bezoeken ze de schapenkeet van schaapsher
der Thomas waar de kinderen allerlei wetenswaardigheden 
over de herder en zijn kudde leren. 

19 Het Openbaar Kindcentrum De Wereldwijzer heeft 
met sponsoracties van de kinderen zelf en financiële onder
steuning van de gemeente en het Fonds Schiedam-Vlaardin-
gen de natuur- en ontdekspeeltuin gerealiseerd. Samen met 
de leerlingen opent wethouder Robberegt de speeltuin. 

20 Na maanden hard werken is de renovatie van de ge
bedsruimte in de Eyup Sultan moskee aan de Oosthavenkade 

De Economische Adviesraad na de installatie (16 september) 
(Foto Roel Dijkstra Fotografie, collectie gemeente Vlaardingen) 

gereed. Het omvangrijke werk is verricht door vrijwilligers 
vanuit de moskee. De moskee is sinds 1987 gevestigd in een 
gebouw van de voormalige melkfabriek. 

21 Tijdens zijn 40-jarig jubileum als bestuurslid van de 
zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente wordt 
Wim van Klink vanwege zijn langdurige vrijwillige activitei
ten op diverse maatschappelijke terreinen benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Dirigent Aad van der Hoeven krijgt tijdens de jaarlijkse studie
dag van het koor Gloria Toonkunst als dank voor veertig jaar 
muzikale en culturele bijdrage aan de Vlaardingse gemeen
schap de Stadsspeld opgespeld door burgemeester Bruinsma. 

De Industriële Kring Vlaardingen (IKV) viert in de Stads
gehoorzaal haar vijftigste verjaardag. Daarbij komt ook het 
Strategisch Ambitieplan 2013-2020 aan de orde, waarin de 
ambitie voor de komende jaren is vastgelegd. 

25 Bij de Japanse esdoorn in het parkje bij het toegangs
hek van de voormalige boerderij Holy vindt de jaarlijkse her
denking plaats van de slachtoffers van de atoombommen die 



in 1945 op Hiroshima en Nagasaki 
vielen. De esdoorn, geplant in 1985 
ter nagedachtenis aan de slachtoffers, 
is één van de onbekende monumen
ten in de stad. 

29 Dit weekend wordt op de Krab-
beplas het Europees Kampioenschap 
MicroMagic gevaren. De deelne
mers loodsen daarbij hun op afstand 
bestuurbare zeilscheepjes volgens 
alle zeilregels langs een door boeien 
gemarkeerde baan. De Brit John 
Tushingham wordt Europees kampi
oen. 

Oktober 

1 Weer sluit er een bankfiliaal, nu 
het filiaal van de Rabobank op De Lo
per. Reden is dat het kantoor nauwe
lijks meer bezocht wordt. 

Dirigent Aad van der Hoeven ontvangt de Stadsspeld (21 september) 
(Foto Angelique van Woerkom Fotografie, collectie gemeente Vlaardin-
gen) 

Het vervallen Leskipand aan de Hoogstraat (4 oktober) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

Maar uit de bankensector ook goed nieuws. De Stichting 
Klauterwoud krijgt € 10.000 van Rabobank Schiedam-Vlaar-
dingen voor een kabelbaan voor de jeugd van zes tot vijftien 
jaar in het klauterwoud. De Stichting Net Niet Genoeg krijgt 
€ 7.500 voor het organiseren van een dag voor haar doelgroep 
en € 5.000 gaat naar de Stichting Van Ruytenburch voor het 
beheer van de stadsboerderij. 



De kinderboerderij bestaat 40 jaar (6 oktober) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 

2 Bij het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi wint het team 
uit groep 5 van de Avonturijn de kampioensbeker. Het team 
van Het Anker wint de strijd bij de schoolteams uit groep 6. 

4 Gelukkig is niemand aanwezig in het zgn. Leski-pand 
aan de Hoogstraat als het dak bezwijkt. Later in het jaar zal, 
met behoud van een deel van de gevel van het historische 
pand, de bouw van twaalf appartementen en drie winkel
ruimten beginnen. 

5 De actiegroep Stop Geluidshinder Vlaardinger-Am-
bacht steekt de vlag uit. De aanleg van het geluidsscherm 
langs de zuidkant van de A20 kan beginnen nu het gemeente
bestuur de bezwaren tegen de aanleg heeft afgewezen. 

terboot, ontvangt van Fabienne Bruinsma de sleutel van het 
toegangshek naar de nieuwe zomerligplaats van de Andante 
bij watersportvereniging De Kulk. John roemt de hulp van 
alle watersportverenigingen en van de gemeente bij het reali
seren van de walvoorzieningen. 

6 Acht van de veertien karateka's, waarmee Sportschool 
Egberth Tomas meedoet aan de Nederlandse kampioenschap
pen Kyokushinkai karate voor junioren, komen met een me
daille terug. Drie worden bovendien geselecteerd voor het 
Europees kampioenschap in Polen. 

De kinderboerderij, destijds het afscheidscadeau van 
burgemeester Heusdens, bestaat veertig jaar en dat wordt ge
vierd samen met honderden kinderen uit heel Vlaardingen die 
kunnen rijden op een rodeostier, knuffelen met konijntjes en 
zich verbazen bij de goochelaar. 

John Barzilay, voorzitter van de Stichting Vlaardingse Fluis- Op het Mendelssohnplein onthult cultuurwethouder 
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Robberegt een zitbank met een kunstig op muziek geïnspi
reerd mozaïekwerk. Na de officiële gedeelte neemt de jeugd 
de bank direct in gebruik. 

8 Na veel discussie over de kosten van de nieuwe Ba-
vinckschool gaat de eerste paal de grond in. Daarvoor zetten 
alle kinderen van de school met verf hun hand op de paal. Als 
alles goed gaat, nemen de leerlingen vlak voor de zomerva
kantie na drie jaar afscheid van de noodlokalen aan de Groen 
van Prinstererstraat. 

9 De leerlingen van de school De Klinker krijgen wet
houder Hoekstra op bezoek. Ze luisteren geboeid naar wat een 
wethouder eigenlijk doet en hij krijgt er veel vragen over voor 
hij hen in het kader van de Kinderboekenweek voorleest. 

10 De gemeente verstrekt weer startersleningen, waar
mee het voor starters met een laag inkomen mogelijk moet 
worden een woning te kopen. Zo'n lening overbrugt het ver
schil tussen de totale verwervingskosten van een woning en 
de hypotheek die starters op basis van hun inkomen kunnen 
krijgen. 

15 Vlaardingen gaat bij aanbestedingen in de zorgsector 
in het bestek vastleggen dat de bestuurders van de zorgor
ganisatie moeten voldoen aan de Balkenendenorm. Deze eis 
speelt mee bij de beoordeling van de offertes van die zorg
organisaties. 

16 TBV rondt deze maand op tijd en met succes een me-
gaorder af Enige maanden geleden plaatste een cosmetica
bedrijf die order voor € 559.000 geschenkverpakkingen voor 
beautyproducten. 

Voor de derde keer wint de Patrimo-
niumbuurt de Groenste Straatwed
strijd. Het juryrapport roemt onder 
meer de indruk van eenheid die het 
buurtje biedt, de toepassing van vas
te planten wat de duurzaamheid ten 
goede komt. Een citaat uit het rap
port: "druiven langs de gevel in com
binatie met de bakken aan en voor de 
gevels vol kleurige planten." 

17 Na ruim 42 jaar op dezelfde 
school gewerkt te hebben neemt Jan 
Stijger afscheid als directeur van ba
sisschool Het Windas. 

19 De proef afgelopen zomer in 
de Krabbeplas met de SolarBee wordt 
komend jaar herhaald. Het apparaat 
zorgt voor golven die de groei van 

blauwalg tegen moeten gaan. Volgend jaar wordt begonnen 
vóór de blauwalg zich in de plas ontwikkelt. 

Zo'n tweehonderd belangstellenden bezoeken de open dag 
van het gemeentelijk archeologisch depot. Bijzondere aan
dacht trekt het prehistorisch werktuig dat in de jaren '50 ter 
hoogte van Vlaardingen gevonden was in de stenenbak van 
een baggerschip. 

21 Peter Zuydgeest viert zijn 25-jarig jubileum als vrij
williger bij het Stadsarchief. Terwijl zijn hart ligt bij de visse
rij en het verkeer en vervoer, boog hij zich de afgelopen kwart 
eeuw over veel uiteenlopende Vlaardingse onderwerpen, ge
tuige de 21 boeken waaraan zijn naam is verbonden. 

Het reclamescherm bij de bioscoop op het Veerplein staat 
voorlopig op zwart. Het scherm veroorzaakt veel overlast voor 
de bewoners van de flat. Er wordt gezocht hoe de overlast kan 
worden voorkomen. 

22 Argos Zorggroep gaat twee zorgcentra sluiten. De We
tering, die dit jaar het 50-jarig jubileum viert, gaat dicht per 
1 januari 2015 en De Meerpaal sluit vier jaar daarna. Omdat 
Den Haag de geldkraan dicht draait, ziet Argos zich tot deze 
maatregel genoodzaakt. 

26 Tijdens de zevende editie van de Nacht van de Nacht 
wandelen enige honderden mensen vanaf het Mendelssohn-

Uitleg over een bijzonder werktuig, gevonden bij Vlaardingen (19 okto
ber) 
(Foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen) 
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plein langs kunst- en cultuuruitingen naar de Markt. Het cen
trale thema is, hoe kan het ook anders in deze tijd, duurzaam
heid. 

28 De Kwekkers, de bijnaam van voetbalclub VFC, be
staat honderd jaar. Er werd begonnen met zeventien leden aan 
de Groeneweg met een kippenhok als kleedkamer en honderd 
jaar later ruim duizend leden met drie velden aan de Sport-
laan en één van de mooiste clubgebouwen in de regio. 

30 De Vlaardingse huizenmarkt lijkt aan te trekken nu in 
het derde kwartaal 5% meer woningen zijn verkocht, vergele
ken met het kwartaal ervoor. Maar 83 verkochte huizen blijft 
nog ver achter bij de 183 in 2008. 

31 Met de negentiende-eeuwse tekening van de doodge
boren Vlaardingse Siamese tweeling van molenaar Kornelis 
Korver en zijn vrouw haalt het Stadsarchief de tweede prijs 
bij de landelijke verkiezing van het Archiefstuk van het jaar. 

Op 56-jarige leeftijd overlijdt Arjen Meerman, oud-voorzitter 
van voetbalvereniging Zwaluwen en oud-lid van de CDA-
fractie. 

November 

1 De Stadsgehoorzaal stelt in samenwerking met Spring 
Foundation voor het tweede jaar kaarten beschikbaar voor 
minima die een beroep moeten doen op de Voedselbank. 

4 Vlaardingen is een nieuwe poepzuiger rijker. De ma
chine en zijn chauffeurs zorgen voor schone uitlaatvelden voor 
honden door heel de stad. De poepzuiger rijdt alle hondenuit-
laatvelden af, maar het blijft noodzakelijk ook alle winkelcen
tra te ontdoen van hondenpoep 

5 Het College van B&W stelt de aansluiting van Biblio
theek Vlaardingen bij Bibliotheek Rotterdam uit tot de twee
de helft van 2014 vanwege organisatorische en financiële pro
blemen bij de Bibliotheek Rotterdam. 

6 Tijdens de presentatie van het Historisch Jaarboek 
Vlaardingen 2013 van de Historische Vereniging licht auteur 
Hans Mathijssen van het artikel Vlaardingse burgemeesters 
in oorlogstijd de rol van de burgemeesters Meindert Siezen en 
Wil Hansen toe. Mathijssen beschrijft onder meer "het duivels 
dilemma' waar met name Siezen voor stond. 

Voorzitter Wout den Breems van de Historische Vereniging 
Vlaardingen is zichtbaar verrast als burgemeester Bruinsma 
hem de Vlaardingse Stadsspeld opspelt. Het stadsbestuur wil, 
zoals de burgemeester zegt 'op deze wijze de waardering to
nen voor de waardevolle bijdrage die Wout levert aan de stad.' 

'Kijk zo staan we op de foto' bij de onthulling van kunstwerk VIA20 (10 
november) 
(Foto Ron van Rossum collectie gemeente Vlaardingen) 

Na jarenlang plannen maken voor de nieuwbouw van het 
Museum Vlaardingen kan de renovatie, restauratie en nieuw
bouw van het museum aan de Westhavenkade van start gaan. 
De gemeente Vlaardingen en het Fonds stellen resp. € 1,5 mil
joen en € 4,75 miljoen beschikbaar. 

8 Bas Eenhoorn wordt na het vertrek van Tjerk Bruinsma 
waarnemend burgemeester. Hij ziet voor zichzelf een rol de 
gespannen verhoudingen in de gemeenteraad te normalise
ren. 

De vlag gaat uit op het voormalig postkantoor aan de West
havenkade 40 omdat wethouder Robberegt het nieuwe cul-
tuurhuis Kade40 opent. De kunstinstelling is een voortzetting 
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Het eerste straatnaambordje m de Broek
polder wordt onder deskundig toezicht 
bevestigd (20 november) 
(Foto Ron van Rossum, collectie Gemeente 
Vlaardingen) 

van de Vrije Academie, de Jeugdthe-
aterschool, kunstuitleen Hollandia en 
muziekcentrum OpMaat. 

9 Met de sloop van het clubge
bouw verdwijnt de laatste tastbare 
herinnering aan het complex van de 
voetbalclub HVO aan de Zwanensin-
gel. 

10 Op de Lepelaarsingel wordt 
onder het viaduct van de A20 het 
kunstwerk VIA20 onthuld. Het 
kunstwerk, ontworpen door Eric van 
Straaten en Ineke Hagen, bestaat uit 
een aantal verlichte medaillons met 
portretten van passanten. 

11 Waterweg Wonen en Dura Vermeer tekenen de samen
werkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie 
van De Nieuwe Vogelbuurt in Holy. Er zullen circa 430 eenge
zinswoningen, overwegend in het koopsegment, en later 100 
appartementen worden gerealiseerd. Hiervoor worden 830 
woningen gesloopt, te beginnen half 2014 met de flats aan de 
Spechtlaan. 

15 V&D is weer terug in de stad. De nieuwe vestiging op 
het Veerplein waar ongeveer zeventig medewerkers werken, 
opent eerder dan gepland haar deuren. Joke Vogelvang ver
richt samen met wethouder De Vries de opening. Joke draaide 
bijna negeneneenhalf jaar geleden de oude vestiging van V&D 
achter zich op slot. 

16 Meer dan 250 mountainbikers en andere sportievelin-
gen komen naar de feestelijke opening van het MTB-parcours 
Broekpolder door wereldkampioene Marianne Vos samen met 
Jan Robberegt en gedeputeerde Ingrid de Bondt. Het 14 kilo
meter lange parcours voert dwars door het natuurgebied. 

Ondanks alle landelijke commotie over huidskleur en uitdos
sing van de Zwarte Pieten komt Sinterklaas gewoon weer on
der grote belangstelling aan in Vlaardingen. 

18 De oudste man van Vlaardingen André du Pon viert 
zijn 101-ste verjaardag. Hij vertelt burgemeester Bruinsma, 
die hem komt feliciteren, uitgebreid hoe hij tot voor kort als 
vrijwilliger o.a. voor 'jonkies' van 75+ formulieren invulde. 

19 Omdat een zwam de houten stadskraan voor de deur 
van het Museum Vlaardingen aantast, demonteert men de 
kraan voor verder onderzoek en herstel. Verwacht wordt dat 
de kraan een aantal maanden uit het stadsbeeld zal zijn ver
dwenen. 

20 'Never a dull moment' moet Bruinsma gedacht heb
ben als de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland hem 
met ingang van 1 januari 2014 benoemt tot waarnemend 
burgemeester van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. 
Bruinsma beëindigt diezelfde datum zijn burgemeesterschap 
van Vlaardingen. 

De paden in de Broekpolder krijgen namen zodat bezoekers 
en hulpdiensten zich eenvoudiger kunnen oriënteren. De na
men als Steurpad en Klokbekerpad verwijzen naar de tijd van 
de Vlaardingencultuur en andere prehistorische periodes. Het 
pad waar de vogelhut staat, krijgt de naam... Vogelhutpad. 

23 Pieter Karel Drossaart houdt vanaf nu persoonlijk 
toezicht op 'zijn' P.K, Drossaartstraat. Wethouder Robberegt 
onthult het meer dan levensgrote portret van de voormalige 
burgemeester, gemaakt door Peter de Jong en Arno Bauman. 

25 Wethouder Oosterom geeft het startsein voor Vlaar-
dingen((( Werk. Hierbij helpen langdurig werkzoekenden en 
mensen met een uitkering stadsgenoten met huishoudelijke 
klusjes en het doen van boodschappen. Deze maatschappelijke 
inzet is een manier om contacten en werkervaring op te doen 
om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
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26 Vertrekkend burgemeester Bruinsma krijgt bij Vele 
Vlaardingers Eén Huis een groots afscheid met optredens van 
vertegenwoordigers van allerlei gemeenschappen die elk een 
persoonlijk optreden op de bühne brengen. In alle gehouden 
toespraken komt zijn betekenis naar voren voor Vlaardingers, 
ongeacht hun afkomst. 

27 Door de verhuizing van het bedrijf De Jonge/Groe
neboom van de zuidzijde van de Koningin Wilhelminahaven 
naar de Koggehaven komen mogelijkheden voor woningbouw 
in dat gebied dichterbij. Het bedrijf en de gemeente gaan de 
mogelijkheden onderzoeken. 

Het tweede jongerendebat is door het hoge niveau en de vele 
bezoekers een groot succes. Aan het debat nemen leerlingen 
van vijf middelbare scholen uit Vlaardingen, Maassluis en 
Schiedam het tegen elkaar op door over actuele onderwerpen 
te discussiëren. Met als hoogtepunt in de finale de stelling: 
Sport en mensenrechten hebben niets met elkaar te maken. 
De juryprijs krijgt Ruben van der Zande, de publiekprijs is 
voor Alma Lienzenga. 

December 

2 Het nieuwe tramviaduct over de landtunnel van de A4 
wordt in gebruik genomen. De buitendienststelling van tram
lijn 24 bleef beperkt tot twaalf weken in plaats van de eerder 
verwachte periode van een jaar. 

Een hoekwoning aan de Charlotte de Bourbonlaan die al ze
ven jaar leeg staat, brandt uit. Naastgelegen woningen wor
den uit voorzorg ontruimd. 

3 Vlaardingen richt samen met Maassluis en Schiedam 
een gezamenlijke organisatie op voor de drie sociale diensten 
en sociale werkvoorzieningen. Dit 
nieuwe regionale participatiebedrijf. 
Stroomopwaarts geheten, gaat op 1 
januari 2015 van start. De drie zul
len gefaseerd taken onderbrengen bij 
Stroomopwaarts. 

4 De Stadsregio Rotterdam 
geeft een subsidie van € 1.150.000 
voor de herinrichting van bedrijven
terrein De Vergulde Hand. Zo wil de 
gemeente samen met de ondernemers 
in het kader van het Actieplan Eco
nomie de 'uitstraling en concurren
tiekracht' van het bedrijventerrein 
verbeteren. 

Vlaggenproducent Shipmate, onder
deel van Faber vlaggen, vertrekt uit 

Vlaardingen. Nadat al eerder de productie van de vlaggen ver
plaatst was naar vestigingen in Polen en Bangkok, verhuist 
het bedrijf per 1 januari naar Rotterdam. 

6 Het hoge water als gevolg van de storm in combina
tie met springtij, veroorzaakt grote schade bij bedrijven aan 
de Koningin Wilhelminahaven en de Westhavenkade. De 
vraag is wie opdraait voor de schade, die soms oploopt tot wel 
€ 40.000. 

Het nieuwe winkelcentrum Het Hogendorpkwartier opent of
ficieel met een druk op de knop door Harry Bosch van Wa
terweg Wonen, Bart van Breukelen van projectontwikkelaar 
Synchroon en burgemeester Bruinsma. 

De showbrassband Thalita moet op zoek naar een nieuw on
derkomen omdat de gemeente het huidig verenigingsgebouw 
aan de Surinamesingel, waar de band al meer dan veertig jaar 
oefent, gaat verkopen. Hoewel de vereniging per 1 januari op 
straat komt te staan, gaan de voorbereidingen van het 50-ja-
rig bestaan van de band komend jaar door. 

7 De restauratie van de Balder gaat echt van start. Gif
ten van het Fonds Schiedam-Vlaardingen en de Stichting De 
Groot Fonds maken dit mogelijk. Het schip vaart onder grote 
belangstelling uit, op weg naar de werf in Delft. De Balder zal 
ongeveer een jaar in het stadsbeeld ontbreken. 

Het vrijwilligersontbijt van Vlaardingse vrijwilligers samen 
met burgemeester en wethouders is een jaarlijkse traditie. De 
gemeente drukt hiermee de waardering uit voor al die men-

Nog hard aan het werk om de winkels voor de opening van het Hogen
dorpkwartier gereed te hebben (6 december) 
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Het jaarlijkse vnjwilligersontbijt (7 december) 
(Foto. Ron van Rossum collectie gemeente Vlaardingen) 

sen die zich in hun vrije tijd onverplicht en belangeloos inzet
ten voor anderen en voor de samenleving. 

uiterlijk half januari met maatregelen 
te komen. 

Hoe gaan de groene wiggen in de Bab-
berspolder er uit zien? Met die vraag 
zijn kinderen in die wijk aan de slag 
gegaan. De resultaten presenteren zij 
samen met wethouder Hoekstra tij
dens een feestelijke afsluiting van het 
project. Hun wensen en ideeën wor
den verwerkt in het uiteindelijke plan 
voor de wiggen. 

De gemeenteraad stemt in de laat
ste vergadering van 2013 in met het 
raadsvoorstel tot verhogen van de bij
drage uit het Sociaal Cultureel Fonds 
van € 275,- naar € 350,- voor minima 
gezinnen met kinderen van twaalf tot 
achttien jaar. 

19 Loco-burgemeester Versluijs reikt 
de vertrekkende burgemeester Bruinsma de Penning van de 
stad Vlaardingen en het daarbij horende ereburgerschap uit 
tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Deltahotel. 
De kersverse ereburger krijgt veel lovende woorden over zijn 
betekenis voor de stad. 

11 In het Geuzencollege organiseert Rotary Vlaardingen 
een diner voor ruim honderd aanwezige stadgenoten. Leer
krachten en leerlingen van deze school bereiden samen een 
viergangen-maaltijd. Het geld komt van de verkoop van ban
ketletters. 

12 Medewerkers van de gemeente, DCMR, Stedin, brand
weer, politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en douane con
troleren bij bedrijven op bedrijventerrein Groot Vettenoord of 
voldaan wordt aan de afgegeven vergunningen en andere re
gels. 

13 Na een anonieme tip neemt de politie in een woning 
aan de Prins Hendrikstraat ruim 60 kilo aan zwaar illegaal, 
levensgevaarlijk vuurwerk in beslag. Een 32-jarige man wordt 
aangehouden. 

In de Domburghoeve opent wethouder Oosterom De Spil, een 
bijzondere woonvoorziening voor kinderen met een verstan
delijke beperking. Zij wonen daar als in gezinsverband te mid
den van andere gezinnen. De bewoners worden als echte ster
ren in een extra lange limousine voorgereden. 

18 De dreigende blokkade door de ondernemersvereni
ging IKV van het Sluisplein vanwege de verkeersopstoppin
gen op dat plein wordt afgeblazen omdat de gemeente toezegt 

20 Jongeren die normaal rondhangen op het winkelcen
trum De Loper delen oliebollen uit. Zij hebben de bollen de af
gelopen dagen gebakken bij bakker Herweijer. De actie moet 
het negatieve imago van hangjongeren positief ombuigen. 

21 Het afscheidstournee van Bruinsma langs buurtcen
tra, ondernemers, etc. wordt afgerond met een afscheidsre
ceptie in de Grote Kerk. Hiermee sluit hij twaalf jaar burge
meesterschap van Vlaardingen af. 

Vandaag sluit de VVV/ANWB-winkel aan de Westhavenkade 
de deuren, een direct gevolg van de gemeentelijke bezuini
gingen en het beëindigen van de ANWB-taken. Een deel van 
de VVV-taken wordt in 2014 ondergebracht bij het Museum 
Vlaardingen. 

Bij de finalewedstrijd van het Dictee van het Lyceum Vos strij
den vijftig leerlingen tegen een team van medewerkers. Voor 
de leerlingen zijn woorden die verwijzen naar de plaatselijke 
geschiedenis soms een brug te ver. Zo leidt "nettenboetsters' 
tot "nette oesters', 'nettenhoesters', en 'nettenboosters'. Ter
wijl de docenten in de problemen komen bij woorden als 'ge-
hashtagd' en "youtubede'. 

23 Het is even wennen. Na 39 keer in de, dit jaar gesloop
te. Lijnbaanhal is de veertigste editie van Jeugdstad in het 
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Familietheater Flamingo aan de Koningin Wilhelminahaven. onbekenden afgezaagd en meegenomen. Van de bomen ont
breekt elk spoor. 

27 De jongerenraad gaat aan de slag. De leden willen een 
beeld krijgen van wat onder de jongeren van 15 tot 23 jaar 
leeft en zo de Vlaardingse politiek laten weten wat die jonge
ren belangrijk vinden. 

28 Tientallen lokale politici, artiesten en kunstenaars zijn 
aanwezig bij de officiële opening van de nieuwe studio van 
Omroep Vlaardingen. Symbolisch voor de waardering van de 
vrijwilligers is de openingshandeling: het onthullen van een 
kunstwerk, vervaardigd door beeldend kunstenares Beaty 
Czetó, bestaande uit een collage van foto's van medewerkers 
van Omroep Vlaardingen. 

31 Max van der Does verlaat het Sportservicebureau. 
Max, die gebruik maakt van de levensloopregeling, is jaren 
lang de aanjager geweest van tal van sportstimuleringspro-
jecten in Vlaardingen. 

Voor het Veerplein en het Liesveld geldt vanaf 10 uur in de 
morgen tot één minuut voor middernacht een vuurwerkver
bod. De gemeente hoopt dat het verbod voor minder overlast 
en schade zorgt. 

29 Een dag nadat op het Hogendorpkwartier de kerst
boom verdween, is nu de kerstboom voor het stadhuis door 

Loco-burgemeester Versluijs reikt de scheidend burgmeester Bruinsma 
de 'Penning van de stad Vlaardingen'uit (19 december) 
(Foto Angelique van Woerkom Fotografie, collectie gemeente Vlaardin
gen) 

115 


