
DAGELIJKE KRONIEK 1995

JANUARI

1. De gemeente Rotterdam telt op 1 januari 598.275 inwoners te-
gen 598.694 op 1 januari 1994.

1. De Stichting Uit Promotie Rotterdam en de VVV Rotterdam
gaan een fusie aan, met onder meer als gevolg dat het tijdschrift
'Magazijn' in een ander formaat en met een grotere oplage zal ver-
schijnen.

2. In zijn nieuwjaarstoespraak maakt hoofdcommissaris R.H.
Hessing bekend dat de criminaliteit in de regio Rotterdam is ge-
daald.

2. Het RO Theater koopt het voormalige gebouw van het Leger
des Heils aan de William Boothlaan (Cool), om daar opera- en
dansvoorstellingen te geven.

5. Enkele voormalige bezoekers van Perron Nul die ijveren voor
een nieuwe ruimte waar verslaafden kunnen worden opgevangen,
bezetten enige tijd het voormalige kantoorgebouw van het Ge-
meenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) aan de Statenweg
(Provenierswijk).

5. De ambassadrice van Cuba, mevrouw dr. M. Guzman Pascu-
al, opent samen met wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg
in het Wijkmuseum Katendrecht een expositie van werk vervaar-
digd door de Cubaanse beeldende kunstenaar José Delarra.

6. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooit Jolanda
Schenk als eerste student de nieuwe fiscaal-juridische opleiding.

7. Circa 8.000 Turkse inwoners van ons land betuigen in het
Sportpaleis Ahoy' hun solidariteit met moslims in de door oorlog
geteisterde landen Bosnië, Tsjetsjenië en Azerbaidzjan.

7. Bekendgemaakt wordt dat de Stena Line in Hoek van Hol-
land een bedrag van f 25 miljoen zal investeren in een tweede ter-
minal die speciaal bestemd is voor het vrachtverkeer.

8. Directeur dr. J.W.F. Reumer timmert de toegang tot het Na-
tuurmuseum dicht, dat in verband met nieuwbouw en renovatie
van Villa Dijkzigt gedurende een halfjaar gesloten zal zijn.

9. De eigenaar/directeur van het opslagbedrij f Vierhaven BV
(Ridderkerk), J.A. van de Lande, die zich verdienstelijk heeft ge-
maakt met de ontwikkeling van het opslagcentrum Ridderhaven,
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wordt door de havenpersclub Kyoto uitgeroepen tot Havenman
van het jaar 1994.

10. De waarnemend directeur van de dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, drs. E.C.J.E. Czyzewski, pleit tijdens de nieuw-
jaarsreceptie voor het personeel voor een krachtiger aanpak van de
armoedebestrijding.

10. In het Kralingse Bos demonstreren circa 150 mensen voor
behoud van 5000 m2 bosgebied, dat mogelijk gekapt zal worden
in verband met de organisatie van het jaarlijkse Concours Hippi-
que International Officiel.

11. De directie van Sara Lee/Douwe Egberts deelt mede dat het
produktiebedrijf Van Nelle Rotterdam zal worden gesloten. Circa
tweehonderd werknemers zullen een betrekking aangeboden krij-
gen in Joure, Drachten en Kampen en zeventig werknemers krij-
gen de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Het distributiecen-
trum, de automatenafdeling en het hoofdkantoor tabak zullen in
Rotterdam blijven.

11. In Genève wordt bekendgemaakt dat aan de celbiologen
prof. dr. D. Bootsma en prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers, verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Louis Jeantetprijs
voor Geneeskunde is toegekend voor hun onderzoek naar de ma-
nier waarop cellen van het lichaam beschadigingen van het DNA
herstellen.

11. Het jaarlijkse diner van de Havenondernemersvereniging
SVZ in het Hulstkampgebouw wordt bijgewoond door de minister
van Verkeer en Waterstaat, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink.

11. In zijn nieuwjaarstoespraak tot het personeel van de dienst
Recreatie Rotterdam uit directeur H.A. Koops zijn onvrede met de
voortdurend veranderende reorganisatieplannen waarmee het ge-
meentebestuur deze dienst confronteert.

11. Medegedeeld wordt dat bij de Credit Lyonnais Bank Neder-
land NV de werkgelegenheid met 600 arbeidsplaatsen zal vermin-
deren. Deze reorganisatie staat los van eerder aangekondigd ver-
lies van 650 banen.

12. Bekendgemaakt wordt^dat de gemeente in de bestaande ha-
venverordening kwaliteitsnormen zal opnemen betreffende de
sleepboothulp in de Rotterdamse haven. De regels zullen zodanig
worden opgesteld dat er geen sprake zal zijn van het beteugelen
van prijsconcurrentie.

12. De Gemeenteraad herdenkt het op 1 januari jl. overleden
oud-raadslid mr. J.A. Reus, die voor de VVD van 1978 tot 1986
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deel heeft uitgemaakt van de raad, benoemt drs. J.A.J. Krosse, lid
van het college van bestuur van de Open Universiteit (Heerlen),
met ingang van 1 februari 1995 tot algemeen directeur van de
dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gaat akkoord met de
instelling van een adviesraad voor het niet-deelgemeentelijk inge-
deelde centrumgebied.

16. In de Pauluskerk worden identiteitspasjes uitgereikt aan cir-
ca 300 drugverslaafden die gebruik willen maken van de diensten
van de kerk. Met een dergelijke maatregel wordt getracht dealers
en agressieve druggebruikers uit de kerk te weren.

16. Aan de Beekweg (Overschie) brandt een houten pand uit,
dat tot voor kort in bruikleen was afgestaan aan de Stichting Bege-
leid Wonen en bestemd was voor de opvang van asielzoekers.

16-20. Wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg brengt een
bezoek aan de Nederlandse Antillen om de bestuurlijke relaties te
verstevigen op het gebied van onderwijs, sociale zaken, havenwer-
ken en ruimtelijke ordening.

16-29. Werknemers van het Parkeerbedrijf Rotterdam leggen
het werk neer, omdat zij ijveren voor het behoud van handboeien
en de wapenstok om zich zo nodig te kunnen verdedigen.

17. De directeur van het Centrum Educatieve Dienstverlening en
het Pedologisch Instituut, dr. J.H. Slavenburg, die vanwege de
Stichting Bevordering Deskundigheid Onderwijsbegeleiding is be-
noemd tot bijzonder hoogleraar in de onderwijskunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen, spreekt aldaar een inaugurele rede uit
getiteld 'Verbetering van de kwaliteit van de onderwijsbegelei-
ding'.

18-21. Vijfde verhalenmanifestatie Story International in het Bi-
bliotheek Theater. Dit festival zal in een andere vorm worden
voortgezet.

19. Wethouder ir. H. Meijer opent aan de Prins Alexanderlaan
het nieuwe hoofdkantoor van de Stichting Volkswoningen.

23. Aan de Galerij op de kop van het Haagseveer (Stadsdrie-
hoek) geeft burgemeester dr. A. Peper het startsein voor de bouw
van de Nieuwe Delftse Poort, een ontwerp van de Rotterdamse
kunstenaar Cor Kraat.

23. De commissaris van de koningin in Friesland en voorzitter
van een speciale onderzoekscommissie, mr. L. Hermans, biedt in
Den Haag de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een rapport aan
waarin de snelle aanleg van een railverbinding voor het goederen-
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transport van Rotterdam naar Duitsland (Betuwelijn) wordt be-
pleit.

24. Aan de Sydneystraat (Bedrijvenpark Rotterdam Noord-
West) opent wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg de nieu-
we vestiging van KMC Elektronika BV.

25. Staatssecretaris mevrouw E.G. Terpstra van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur slaat aan de Crooswijksebocht (Nieuw
Crooswijk) de eerste paal voor de nieuwe accommodatie van de
Stichting Roeivalidatie.

25. In het Stadhuis wordt de nieuwe Adviesraad voor het cen-
trumgebied geïnstalleerd door wethouder J.C. Kombrink.

25-30. In het Sportpaleis Ahoy' vinden onder leiding van regis-
seur Bernard Broca en dirigent Roberto Paternostro uitvoeringen
plaats van de opera Carmen van G. Bizet.

25-5 febr. Vierentwintigste Internationale Filmfestival Rotter-
dam. De opening in het Luxor Theater (en later in Lumière) door
de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. A.
Nuis, wordt bijgewoond door de Amerikaanse regisseur Roman
Polanski. De eerste Tiger Awards worden toegekend aan de Chi-
nese regisseur He Jianjun voor zijn film 'Postman' (deze film
wordt tevens onderscheiden met de Fipresciprijs), aan de Roe-
meense regisseur Bogdan Dumitrescu voor de film 'Thalassa, Tha-
lassa, Rückkehr zum Meer' en aan Japanner Kazama Shiori voor
'How old is the river'; de Citroen Publieksprijs wordt toegekend
aan de Nieuwzeelandse regisseur Lee Tamahori voor de film 'Once
were warriors'.

26. De Gemeenteraad benoemt ir. F.H. Meijer, hoofd van de
sector Wonen van de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting, met
ingang van 1 maart tot directeur van de Gemeentebibliotheek Rot-
terdam. De raad geeft wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg
opdracht te zoeken naar andere locaties dan het Kralingse Bos
voor het Concours Hippique International Officiel (CHIO).

27. In het schoolgebouw aan de Breitnerstraat (Oude Westen)
wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen het
Albeda College en de Rotterdamse streekscholen ter verbetering
van het onderwijsaanbod aan allochtonen.

27. Wethouder J.C. Kombrink opent in het voormalige pand
van de Nederlandse Dagblad Unie NV aan de Eendrachtsstraat een
nieuw onderkomen van de Foto- en Videoschool van de Stichting
Kunstzinnige Vorming Rotterdam.

28. Z.K.H, prins Willem-Alexander geeft op perron 13 van het
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Centraal Station het startsein voor het educatieve project 'De trein
van 1 voor allen'. Het doel van het project is de aandacht te vesti-
gen op artikel 1 van de Grondwet, dat handelt over het gelijk-
heidsprincipe en het discriminatieverbod.

28. Medegedeeld wordt dat acht leerlingen van het Olympus
College zijn aangehouden, nadat zij een docent schriftelijk met de
dood hadden bedreigd.

30. Bekendgemaakt wordt dat mr. drs. A.P.A.J. Borg, lande-
lijk projectmanager GAK/GMD inzake aanwending budgetmoge-
lij kheden uit het Europees Sociaal Fonds, met ingang van 6 maart
is benoemd tot algemeen secretaris van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.

31. De eigenaar van het restaurant 'Parkheuvel', C. Helder,
maakt bekend dat zijn restaurant door de redactie van de
Michelin-gids is onderscheiden met twee sterren.

FEBRUARI

2. Bekendgemaakt wordt dat de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Rotterdamse architect
prof. ir. W. Patijn met ingang van 1 september heeft benoemd tot
rijksbouwmeester.

3. De ambassadeur van Groot-Brittannië, Sir David Miers,
opent in het Schielandshuis de tentoonstelling 'Vriend of Vijand,
prenten en tekeningen over de betrekkingen tussen Nederland en
Engeland' naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan van
het Genootschap Nederland-Engeland.

3-12. Familiebeurs Binnenhuis in het Ahoy'-complex.
4. Een carnavalsstoet Kranig Carnaval bestaande uit 30 mobiele

hijskranen en elf praalwagens trekt door Rotterdam-Zuid en het
centrum van de stad.

6. Op het helicopterplatform van het Academisch Ziekenhuis
Rotterdam landt voor het eerst een helicopter met een patiënte. De
vlucht maakt deel uit van een serie proeven met het vervoer van
intensive-care-patiënten van verafgelegen ziekenhuizen naar Rot-
terdam.

8. Bekendgemaakt wordt dat dertien patiënten die in het Dijk-
zigt Ziekenhuis (Academisch Ziekenhuis Rotterdam) een hart-
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transplantatie hebben ondergaan, besmet zijn met het hepatitis-B-
virus.

8. Into Africa, een tentoonstelling over het continent Afrika in
een tent op het Kruisplein (9-12 februari), wordt geopend door de
Afrikaanse voetballers Mike Obiku (Feyenoord) en Finidi George
(Ajax).

10. Wethouder J.C. Kombrink presenteert een rapport van het
Nederlands Economisch Instituut, waarin wordt geconcludeerd
dat het Integraal Plan Noordrand Rotterdam zonder luchthaven
niet de beoogde werkgelegenheid oplevert.

10. Stakende buschauffeurs van het streekvervoersbedrijf ZWN
Groep bezetten bushaltes bij het metrostation Marconiplein.

12. In de Sint-Laurenskerk houdt prof. dr. J. de Mul, hoogle-
raar wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam, de derde Laurenslezing onder de titel 'Religie in cyberspace'.

13-16. Viering van het 75-jarig bestaan van het Rotterdamsch
Lyceum met de manifestatie 'Alle hens aan dek' bestaande uit pro-
jecten die betrekking hebben op zee, scheepvaart en de haven.

14. Bij een kantoor van de Grenswisselkantoren BV in Hoek van
Holland doet zich een explosie voor, waarbij enkele werknemers
licht gewond raken.

14. Als gevolg van een motorstoring en een defecte stuurinrich-
ting ramt de coaster 'Scheldeborg' de kade bij de Pelgrimsstraat
(Schiemond).

15. Minister-president W. Kok bezichtigt wijkveiligheidsprojec-
ten op diverse plaatsen in Rotterdam.

15. De minister van Economische Zaken, dr. G.J. Wijers, opent
aan de Merseyweg (Botlek) de warmtekrachtcentrale van Eurogen
CV, een samenwerkingsverband van het energiebedrijf Eneco en
de chemische bedrijven ICI Nederland BV, Air-Liquids Nederland
BV, Arco Chemie Nederland Ltd.

15. De Johan van der Veekenpenning wordt uitgereikt aan D.B.
Gottesman, president-directeur van de NV Rubber Cultuur Maat-
schappij Amsterdam.

16. Op het Eendrachtsplein (Cool) wordt de Cycleguard, de
elektronische fietsenstalling met pincode, verwijderd, omdat te
weinig fietsers van deze voorziening gebruik maakten.

17. De directeur van Franklin Mint Inc., S. Resnick, en zijn
echtgenote, L. Resnick, openen op het terrein van het Districenter
Eemhaven (Rhoon) de nieuwe vestiging van het postorderbedrijf
Franklin Mint BV.
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17. Bij de Wilhelminakade (Kop van Zuid) ontstaat een lekkage
in de bouwkuip rondom het in aanbouw zijnde Metrostation Wil-
helminaplein. Door het verzwaren van de wand kan voorkomen
worden dat de bouwput boven de metrobuis onder water komt te
staan.

18. Een 710 ton zwaar bolscharnier voor een van de armen van
de stormvloedkering Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland) wordt
geplaatst.

19. De Rotterdamse atleet Manuel Ellsworth wordt tijdens de
nationale indoorkampioenschappen in Den Haag met een sprong
van 7,76 meter Nederlands kampioen verspringen.

20. Aan de Boezemsingel (Crooswijk) ontploft een auto met een
inzittende erin, die daarbij om het leven komt. Het Explosieven
Opruimings Commando doet onderzoek naar het gebruikte soort
explosief.

23. Op de Nieuwe Binnenweg en de Schiedamseweg (deelge-
meente Delf shaven) start een serviceproject waarbij in duo's ope-
rerende teams moeten zorgen voor meer veiligheid.

23. Mevrouw dr. M.M.B. Breteler, verbonden aan het instituut
Epidemiologie en Biostatistiek van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam, ontvangt de Volksgezondheidsprijs 1995 van de Vereni-
ging voor Volksgezondheid en Wetenschap (Utrecht) voor haar
onderzoek op het gebied van cognitieve functies, dementie en de
ziekte van Alzheimer.

23. Congres 'De slag om het spoor' in het World Trade Center.
Het congres wordt bijgewoond door mevrouw A. Jorritsma-
Lebbink, minister van Verkeer en Waterstaat.

23. In het hoofdkantoor van de Rabobank Nederland NV te
Utrecht reikt burgemeester dr. A. Peper de versierselen behorende
bij de onderscheiding officier in de orde van Oranje-Nassau uit
aan de Rotterdammer J. van Rijn r.a. die in verband met zijn pen-
sionering afscheid neemt als lid van de hoofddirectie.

24. Mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann, voorzitter van het
bestuur van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam over-
handigt aan de oudste docente, mevrouw J.C. (Caecilia) Andries-
sen, het eerste exemplaar van £ej?e />?/7g//>?g voor gro^tf/g efl m/>z
£o5/Z?tftf/- o/ïöferHT/s, een jubileumboek ter gelegenheid van het 150-
jarig bestaan van de muziekschool samengesteld door mevrouw
drs. M.C.J. Jumelet-van Doeveren.

25. Met de preventieve arrestatie van 150 extreem-linkse de-
monstranten bij het Centraal Station Rotterdam voorkomt de po-
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litie een vechtpartij met aanhangers van de extreem-rechtse partij
CP'86.

25-9 maart. Een delegatie onder leiding van burgemeester dr. A.
Peper brengt een bezoek aan Zuid-Afrika.

27. De voetballer Regi Blinker en tennisser Richard Krajicek ge-
ven het startsein voor het inzamelen van oude sportschoenen, die
na vermaling opnieuw gebruikt worden ten behoeve van de aanleg
van een sportveld op het Henegouwerplein.

27-4 maart. Tweeëntwintigste ABN-Amro-tennistoernooi in het
Sportpaleis Ahoy'. De oud-Rotterdammer Richard Krajicek
wordt winnaar door in de finale Paul Haarhuis met 7-6 en 6-4 te
verslaan.

28. De minister van Binnenlandse Zaken, H.W. Dijkstal, brengt
in het wijkgebouw 't Klooster (Afrikaanderwijk) een bezoek aan
het project De Wegwijzer van Stichting De Meeuw.

28. Als gevolg van een telefoonstoring in het centrum van de
stad zijn 75 bedrijven en instellingen in de stad enige uren niet tele-
fonisch bereikbaar.

MAART

1. In het Rotterdams Informatie Centrum (bibliotheek aan de
Hoogstraat) vindt de eerste van een serie van vier stadsgesprekken
plaats over de vorming van de stadsprovincie Rotterdam en de op-
deling van de gemeente Rotterdam in kleinere gemeenten. De bij-
eenkomst wordt bijgewoond door de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken, mevrouw A.G.M, van der Vondervoort.

1. In Taman Indah, het dikhuidenverblijf van Diergaarde Blij-
dorp, wordt te midden van de kudde een olifantje geboren.

2. Bij de Shell-raffinaderij op de Vondelingenplaat arriveert een
in Japan vervaardigd reactorvat van 1.350 ton, dat is bestemd
voor een nieuwe hydrocraker. Het vat is onderdeel van een reeks
innovaties en investeringen waarvoor in totaal een bedrag van cir-
c a / 3 miljard begroot is.

2. In verband met traag verlopende cao-onderhandelingen leg-
gen enkele honderden bouwvakkers die werken aan bouwprojec-
ten op de Kop van Zuid gedurende enige tijd het werk neer.

2. De voetbalvereniging Feyenoord wint de eerste wedstrijd van
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de kwartfinales van het Europacup-2-toernooi voor bekerwin-
naars in het Feyenoord Stadion met 1-0 van de Spaanse vereniging *
Real Zaragoza.

2. Bekendgemaakt wordt dat de Dienst Gemeentelijke Belastin-
gen een deel van de aanslagen onroerend-zaakbelasting 1993 te
laat heeft verzonden zodat veel belastingplichtigen in betrekkelijk
korte tijd tweemaal onroerend-zaakbelasting moeten betalen.

3. Wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg opent samen
met T. Jansen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, en
wethouder B.J. Boelens (Delft) de Kandelaarbrug, een fietsbrug
over de Delftse Schie bij de Zwethheul, die een verbinding vormt
tussen Midden-Delfland en Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en
Rodenrijs.

4. De Rotterdamse Designprijs 1995 wordt toegekend aan Jan
Paul van der Voet, Jan Erik Baars en Caroline Brouwer van Phi-
lips Corporate Design voor de vormgeving van het LARC C/N
röntgensysteem, dat is ontworpen in opdracht van Philips Medical
Systems in Best.

5. Het Internationaal Gaudeamus Vertolkers Concours in de
Doelen wordt gewonnen door de Italiaanse klarinettist Guido Ar-
bonelli.

6. Het bestuur van de Stichting Jeugdtheatergroep Feniks (voor-
heen De Zwarte Hand) maakt bekend dat het gezelschap in ver-
band met een conflict tussen het bestuur en de dagelijkse leiding
met ingang van 1 september zal worden opgeheven.

8. De Filippijnse president Fidel Ramos ondertekent in het stad-
huis contracten betreffende de vestiging van een Filippijns han-
delscentrum en samenwerking met de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.

8. Wethouder J.T.C.M, den Oudendammer heropent aan de
Havenstraat (Delfshaven) het gebouw 'De Kolk', dat in opdracht
van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is verbouwd van
bejaardentehuis tot een appartementenflat.

8. Verkiezingen voor de Provinciale Staten. In Rotterdam is de
uitslag als volgt: opkomst 39,0 % (in 1991 44,3); CDA 12,5 %
(18,2), PvdA 23,4 (29,7), VVD 27,1 (13,2), D66 9,6 (20,4), SGP
1,8 (2,2), Groen Links 5,9 (6,9), RPF/GPV 2,5 (2,0), CD 2,8
(4,1), CP '86 1,2 (1,7), SP 4,0 (1,2), Algemeen Ouderen Verbond
8,5 (-).

9. Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de 192-ste diesvie-
ring van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam
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en de Beneden-Maas, presenteert voorzitter mr. R.P.M, de Bok
een actieplan waarmee de Kamer de stagnerende regionale econo-
mie meer perspectief wil bieden.

9. In verband met vastgelopen cao-onderhandelingen voor de
bouwsector vindt in het Ahoy'-complex een protestvergadering
plaats, die wordt bijgewoond door circa 4000 bouwvakarbeiders.

9. De eerste aflevering van het geschiedkundig verzamelwerk
'Rotterdam - Van dag tot dag', wordt in het congres-partycentrum
Engels (Groothandelsgebouw) aangeboden aan loco-burgemeester
drs. H.J. Simons. In 20 afleveringen zal de jongste geschiedenis
van Rotterdam (1939-1995) worden belicht.

9. De Rotterdamse bokser Regilio Tuur prolongeert zijn wereld-
titel bij de World Boxing Organisation (zwaarvedergewicht) door
in Groningen de Canadees Tony Pep te verslaan.

9. De Gemeenteraad benoemt J.W.J. Wolf, lid van Gedeputeer-
de Staten van de provincie Zuid-Holland, tot voorzitter van de
Stichting Lantaren/Venster. De raad keurt het bedrijfsplan 1994-
1998 van de Gemeentebibliotheek goed en gaat akkoord met het
voorstel groente-, fruit- en tuinafval gescheiden te gaan inzamelen.

11. In het Calandkanaal wordt met behulp van werkeilanden de
1.800 ton zware pyloon van de Erasmusbrug overeind getakeld en
op een brugdeel gemonteerd. Deze lokatie is gekozen, omdat het
water in de Nieuwe Maas te ondiep is.

11. In een voormalig restaurant aan de Westblaak wordt het
muziekpodium De Vlerk heropend.

11-12. Vierde Rijnmond Jazz Gala in het World Trade Center.
12. De in Rotterdam woonachtige Surinaamse atlete Letitia

Vriesde behaalt in Barcelona tijdens de wereldkampioenschappen
indoor de bronzen medaille op de 800 meter met een tijd van 2 mi-
nuten en 0,36 seconden.

13. Met een feestelijk versierde tram worden de tijdelijke bewo-
ners van het Sophia Logeerhuis aan de Rhododendronstraat
(Schiebroek) vervoerd naar het nieuwe onderkomen aan de Ro-
chussenstraat/Eendrachtsplein (Dijkzigt).

13. Stadsconferentie Welzijn in het Holiday Inn Hotel (voor-
heen Rijnhotel) aan het Schouwburgplein, over de decentralisatie
van de gemeentelijke weizijnsgelden.

14. Circa 5000 bouwvakarbeiders in Nederland, die ijveren voor
handhaving van de VUT-leeftijd van 57 jaar en een loonsverho-
ging van 3 procent, leggen het werk neer, waardoor grote bouw-
projecten op de Kop van Zuid stil komen te liggen.
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14-15. Met rubberboten en pontons blokkeren actievoerders van
de milieu-organisatie Greenpeace de toegang tot de Ie Petroleum-
haven (Vondelingenplaat) uit protest tegen chloorlozingen van de
Shell-raffinaderij. Op last van de president van de rechtbank van
Rotterdam wordt de blokkade opgeheven.

14-16. Kunstkijkdagen voor leerlingen van groep 8 van het ba-
sisonderwijs, georganiseerd door de Stichting Kunstzinnige Vor-
ming Rotterdam en de dienst Stedelijk Onderwijs.

15-19. Nationale hengelsportbeurs Visma in het Ahoy'-com-
plex.

16. De voetbalclub Feyenoord verliest in Zaragoza (Spanje) met
2-0 van Real Zaragoza en wordt door dit resultaat uitgesloten van
verdere deelname aan het Europese toernooi voor bekerwinnaars
(Europa Cup II).

16. Verkleed als gangster opent staatssecretaris dr. W.A.F.G.
Vermeend van Financiën aan de Parklaan (Nieuwe Werk) het ver-
bouwde onderkomen van het Belastingmuseum 'Prof. dr. van der
Poel'.

16. Werkconferentie 'Rotterdam doet het gewoon' in Hotel
New York, over de zorg voor de mensen met een verstandelijke
handicap in de regio Rotterdam.

18. Amateurmuziekfestival 'Klinkt Goed' in de Doelen, waar-
aan 75 amateurmuziekgezelschappen medewerking verlenen.

18. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn 25-jarig ju-
bileum bij CCBB Vervoer- en Distributiecentrum BV, ontvangt di-
recteur A.M. Groote in het World Trade Center de eerste Kamer
van Koophandel-reverspeld. De speld, voorstellende een anker en
een tandrad, is ontworpen door de Rotterdamse edelsmid Frans de
Wit.

21. Wethouder J.C. Kombrink en mevrouw I. Koedam-Hooij-
kaas, voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek ne-
men het eerste exemplaar van het Bewonersplan Noordrand Rot-
terdam in ontvangst, een plan voor de ontwikkeling van de Noord-
rand zonder luchthaven.

22. Wethouder drs. H.J. Simons opent in het Nationaal Onder-
wijs Centrum aan de Nieuwemarkt de nieuwe huisvesting van het
GIDS Informatiecentrum voor Opleiding en Beroep en van Advi-
seurs voor Opleiding en Beroep (AOB) Rijnmond. De laatste in-
stelling is ondergebracht in het gebouw Blakeburg aan de Blaak.

22-23. Nationale Zuid-West-Nederlandse Bakkersmanifestatie
en -tentoonstelling in het Ahoy'-complex.
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23. Ongeveer vijfduizend stakende bouwvakarbeiders komen in
de Energiehal bijeen om zich te laten registreren voor een uitkering
uit de stakingskas.

23. De Gemeenteraad debatteert over het voorstel tot opdeling
van Rotterdam en benoemt een commissie, bestaande uit dr. G.P.
Hoefnagels, mr. J.P.H. Donner, drs. A.P.J. Planken, W. Bagger-
man en mevr. H. de Vos-Krul, die de vraagstelling voor een refe-
rendum over de regiovorming zal gaan formuleren.

23-26. Beurs Kopen en Bouwen in het Ahoy'-complex.
25. Bij de scheepswerf De Hoop Lobith BV in Tolkamer wordt

de 'Marco Polo' te water gelaten, een futuristisch passagiersschip
dat is gebouwd in opdracht van Spido Havenrondvaarten BV. De
doop wordt verricht door mevrouw W.C.M. Peltenburg, directeur
van deze onderneming.

25. Bekendgemaakt wordt dat het museum Boymans-van Beu-
ningen bij het Engelse veilinghuis Sotheby's een kunstwerk van de
Amerikaanse kunstenaar Man Ray heeft aangekocht.

26. Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de Vereni-
ging van Vrijzinnig Hervormden in Zuid-Holland houden de eme-
ritus hoogleraar godsdienst aan de Rijksuniversiteit Leiden, prof.
dr. C.A.J. van Ouwerkerk en zijn opvolgster als universitair'do-
cent, mevrouw dr. H. Zoek, in de Sint-Laurenskerk toespraken
over het wezen van God (Laurenslezing).

27. Wethouder drs. H.J. Simons en de vertegenwoordigers van
de deelgemeenten in Rotterdam ondertekenen het Startconvenant
Werkgelegenheid, waarin afspraken zijn vastgelegd over het ver-
sterken van de economische structuur, het scheppen van nieuwe
vormen van arbeid en het verbeteren van de opleiding van de be-
roepsbevolking. In 1995 is voor het werkgelegenheidsbeleid een
bedrag van f 20 miljoen gereserveerd.

27. De Indonesische ambassadeur in ons land, J. Soedarmanto
Kadarisman en loco-burgemeester drs. H.J. Simons openen in het
World Trade Center een Indonesische vakbeurs voor consumen-
tengoederen.

28. Bekendgemaakt wordt dat de Stena Line, die onder meer een
veerdienst onderhoudt tussen Hoek van Holland en Harwich, aan
de scheepwerf Van der Giessen de Noord BV in Krimpen aan den
IJssel opdracht heeft gegeven tot het bouwen van een nieuwe veer-
boot.

29. Burgemeester dr. A. Peper opent aan de Veerlaan (Katen-
drecht) het Oorlogs- en Verzetsmuseum 'Bezet-Bevrijd', dat is be-
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gonnen met materiaal uit de oorlogsverzameling van Arie Mast.
29. Op een ponton arriveert via de Nieuwe Maas een 28 meter

lange betonnen walvis, bestemd voor de tentoonstelling 'XXL:
Walvissen in Blijdorp'.

29. Een per helicopter aangevoerde zilverlinde wordt als de eer-
ste boom bestemd voor het Nassaupark, een wijkpark in de wijk
Feijenoord.

29. Het Nederlands voetbalelftal wint in het Feyenoord Stadion
met 4-0 van Malta, in een wedstrijd voor de kwalificatie voor het
Europese kampioenschap in 1996.

30. In het Maasgebouw bij het Feyenoord Stadion vindt het
symposium Topsport en Onderwijs plaats, waar onder meer
gesproken wordt over het politieke belang van topsport.

30. De Gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het voorstel
de stad op te delen in elf aparte gemeenten in verband met de vor-
ming van de stadsprovincie Rotterdam.

31. De Europese commissaris van transport, Neil Kinnock, geeft
op het terrein van de Europe Combined Terminals BV aan de
Prinses Margriethaven het startsein voor de bouw van een contai-
nerterminal bestemd voor de kustvaart. Voor de uitvoering van dit
project zal de Prinses Margriethaven gedeeltelijk worden gedempt.

31. Wethouder J.C. Kombrink geeft in het gebouw van de Ne-
derlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening Hu-
manitas aan de Pieter de Hoochweg (Delfshaven) het startsein
voor de Migranten Omroep Rotterdam, die in dezelfde straat in
een tegenoverliggend gebouw is gevestigd.

APRIL

1. Duikers van de mijnenveger 'HM Harderwijk' brengen voor
de kust van Hoek van Holland twee torpedo's tot ontploffing, die
vermoedelijk afkomstig zijn van het Britse oorlogsschip 'HMS
Tornado', dat in 1917 is gezonken.

2. Wethouder J.C. Kombrink opent in de Witte de Withstraat
in het voormalige complex van de Nederlandse Dagblad Unie
(NDU) het nieuwe onderkomen van het dansgezelschap Scapino.

2. In Den Haag wint de Rotterdamse pianiste Catelijne Smit een
eerste prijs tijdens de finale van het Prinses Christina Concours
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voor middelbare scholieren.
3. In Utrecht ontvangt oud minister-president drs. R.F.M. Lub-

bers uit handen van H.K.H, prinses Margriet de Four Freedoms
Award van het Franklin D. Roosevelt Instituut als blijk van waar-
dering voor de bijdrage die de oud-premier heeft geleverd aan de
Europees-Amerikaanse betrekkingen.

3-5. De vaste Tweede-Kamercommissie van Binnenlandse Zaken
houdt in het World Trade Center een hoorzitting over de vorming
van de stadsprovincie Rotterdam.

4. Havencongres 1995 in het Erasmus Expo- en Congrescentrum
aan de Burgemeester Oudlaan (Kralingen-Oost) over de economi-
sche ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa en de kansen
voor Rotterdam. Sprekers zijn onder meer: minister dr. G.J. Wij-
ers van Economische Zaken, de Hongaarse minister van Trans-
port, Telecommunicatie en Watermanagement, K. Lotz, de
Oostenrijkse minister van Economische Zaken en Verkeer, V. Kli-
ma, en wethouder drs. R.M. Smit.

4. Op de Joost Banckertsplaats (Cool) wordt het beeld 'Hoela-
hoepmeisje' van beeldhouwster Loeki Metz onthuld.

5. De directeur van Nedlloyd Lijnen BV, V.L. Bijvoets, maakt
op het twaalfde havencongres van het Nederlands Studie Centrum
bekend dat Rotterdam door de hoge zeehaven-, loods- en stuwa-
doorstarieven zijn voorsprong op het gebied van de containero-
verslag aan het verliezen is.

5. Bekendgemaakt wordt dat het massagoedoverslagbedrijf
European Bulk Services (EBS) BV het personeelsbestand met 235
banen zal gaan verminderen om op die wijze de voortdurende ver-
liezen tegen te gaan.

6. Op de Coolsingel wordt een tram gepresenteerd die speciaal
is beschilderd ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding
van Nederland (5 mei 1945).

6. Symposium 'Nederland-Duitsland: een relatie' in het Eras-
mus Expo- & Congrescentrum (Erasmus Universiteit Rotterdam)
georganiseerd door de Hogeschool voor Economische Studies
(HES) Rotterdam. De bijeenkomst wordt onder meer bijgewoond
door W. Haas, ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in
ons land.

6. De Gemeenteraad stelt een krediet beschikbaar voor nieuw-
bouw van het Albeda College op de Kop van Zuid en keurt een
overeenkomst goed met Kintel Holding SA tot deelneming in de
Tower Hotel Exploitatiemaatschappij, die een hotel op het
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Kruisplein zal bouwen en gaat akkoord met een geamendeerd
voorstel naar aanleiding van de nota 'Ambities georganiseerd'
over de ambtelijke organisatie in de toekomstige provincie Rotter-
dam en de nieuwe gemeenten in deze provincie.

7. Stakende bouwvakarbeiders blokkeren enige tijd de toegang
tot de bouwplaats van de Erasmusbrug. Deze blokkade wordt
door de rechter verboden. Burgemeester dr. A. Peper heeft de mi-
nister van Sociale Zaken gevraagd een bemiddelaar aan te stellen
in het arbeidsconflict dat nu duurt sinds 14 maart en dat grote ver-
tragingen veroorzaakt.

7. In verband met de mogelijke aanwezigheid van explosieven in
de Credit Lyonnais Bank Nederland NV, worden aan de Coolsin-
gel enkele gebouwen ontruimd, waaronder een deel van het Stad-
huis.

8. De markt in het centrum van de stad wordt na 7 jaar Mari-
niersweg weer op de Binnenrotte gehouden.

11. In het personeelsblad Politie Magazine wordt door diverse
functionarissen medegedeeld dat de corruptie bij de politie groter
is dan was voorzien.

11. De directie van Multi-Terminals Waalhaven BV schrijft de
ondernemingsraad dat het bedrijf in verband met de aanhoudende
verliezen zal worden gesloten. De sluiting zal niet gepaard gaan
met gedwongen ontslagen, omdat een deel van de werknemers een
baan bij Seaport Terminals BV aangeboden zal krijgen en een an-
der deel vervroegd zal kunnen uittreden.

12. Op de Oude Binnenweg wordt het bronzen beeldje 'Fikkie',
ontworpen door Loeki Simak, vermist.

12. Wethouder drs. H. J. Simons neemt namens de gemeente een
aandelencertificaat in ontvangst van Minneapolis Rotterdam Hol-
ding, een onderneming die zich zonder winstoogmerk ten doel stelt
ondernemers zich meer voor de samenleving te laten inzetten.

12. De minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. ir.
J.M.M. Ritzen, brengt een werkbezoek aan enkele scholen voor
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

12. Wethouder J.C. Kombrink geeft het startsein voor de bouw
van een appartementencomplex van 153 woningen en tien bedrijfs-
ruimten op het terrein van de gedempte Zalmhaven (Nieuwe
Werk) (arch.: DKV Architekten, Dobbelaar, De Kovel, De
Vroom).

13. De 139 meter hoge pyloon van de Erasmusbrug, die op 11
maart jl. in het Calandkanaal op een brugdeel is gemonteerd,
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wordt over de Nieuwe Maas naar de bouwplaats voor het Noor-
dereiland gevaren en daar op een pijler bevestigd.

14. Bekendgemaakt wordt dat het Rotterdams Instituut voor
Bewonersondersteuning (RIO) met ingang van 1 januari 1996 zal
worden opgeheven. De opheffing is noodzakelijk omdat de deelge-
meenten met ingang van 1 januari 1996 geen subsidie meer zullen
verlenen.

15. Wethouder drs. H.J. Simons opent op de Binnenrotte de
centrummarkt, die gedurende de bouw van de Spoortunnel Rotter-
dam was verplaatst naar de Mariniersweg.

18. De bouwvakarbeiders die ruim een maand in staking zijn ge-
weest voor behoud van de vut-regeling hervatten hun werkzaam-
heden.

19. Het teruggevonden beeldje 'Fikkie' wordt - stevig veran-
kerd - teruggeplaatst op de Oude Binnenweg.

20. In het Novotel (Brainpark Rotterdam-Kralingen) vindt een
conferentie plaats over het Rotterdamse vervoerssysteem voor ge-
handicapten 'Vervoer op Maat'.

21. Tijdens een vergadering van de deelgemeenteraad Noord
ontvangt de scheidende voorzitter van de CDA-fractie, ds. A.J.
Janssens, de versierselen behorende bij de onderscheiding ridder in
de orde van Oranje-Nassau.

21. Op het terrein van de voormalige specerijenhandel Sillevoldt
aan de Honingerdijk slaat burgemeester dr. A. Peper de eerste
paal voor de bouw van de woongebouwen 'Gemberhuis' en 'Ja-
vaans Kruidenhuis'. Het bestaande bedrijfspand, dat de naam
'Koffiebranderij' heeft gekregen, zal worden verbouwd tot een ap-
partementencomplex (arch. Hulshof en Compagnons Architek-
ten).

21. Ter gelegenheid van de herplaatsing van het Maasbeeld van
Auke de Vries bij de Boompjes onthult de directeur van Gemeen-
tewerken Rotterdam, ir. C. de Wijs, een naambord en neemt wet-
houder J.C. Kombrink in de Academie van Beeldende Kunsten
een door Herman Moscoviter geschreven publikatie in ontvangst
getiteld £Wz /*flwtf/e£em>7g ##/? cfe Mewvve Maas.

22. Op het Kruisplein (Cool) demonstreren circa driehonderd
mensen, voornamelijk vrouwen, voor het behoud van de anti-
conceptiepil in het ziekenfondspakket.

22. De Rotterdamse Ondernemersprijs 1995 wordt door prof.
drs. F.A. Maljers, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van
Unilever NV, uitgereikt aan Danny Romeijn en Yvonne Metaal
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van het vormgevingsbureau Sign Design en aan Gertjan Holleman
en Inger Vendelmans van het modellenbureau Max Models.

23. De Spaanse hardloper Martin Fiz wint de vijftiende Rotter-
dam Marathon in een tijd van 2 uur en 8 minuten en 57 seconden.
De Nederlander Bert van Vlaanderen wordt met een tijd van
2.10.36 tweede.

24. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Rivier-
politie Rotterdam wordt in de Politiegalerie aan de Witte de
Withstraat een tentoonstelling geopend over deze tak van dienst.
Korpschef R.H. Hessing neemt het eerste exemplaar in ontvangst
van het jubileumboek D/etf/tf/ers /e water, 700yaör /̂ /v/erpo/zV/e
7#95-/995, geschreven door mevrouw dr. P. Manneke.

25. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs.
A.P.W. Melkert start in Diergaarde Blijdorp de campagne 'Vrij-
willigerswerk doe je niet voor niets' van de Stichting Ideële Recla-
me.

25-26. Negende Bedrijven Kontakt Dagen in het Ahoy'-com-
plex.

26. H.K.H, prinses Margriet doet bij de terminal van North Sea
Ferries (Europoort) de gehandicapten uitgeleide die met de 'Nor-
sun' een door het Rode Kruis georganiseerde driedaagse tocht naar
Engeland maken.

26. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Rotterdamse basis-
scholen en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs ont-
vangen een exemplaar van het boek /?ctfte/Yfara, ge6/tfa/:te statf ge-
schreven door B.H. (Ben) Laurens.

27. In het gebouw van de voormalige discotheek Tomorrowland
aan de Prins Alexanderlaan (tegenover het spoorwegstation Prins
Alexander), wordt een nieuwe discotheek onder de naam 'La Xa-
la' geopend.

27. De Gemeenteraad verklaart het verzoek tot het houden van
een referendum over de vorming van de stadsprovincie Rotterdam
en de opdeling van de stad ontvankelijk en stelt de vraag vast die
aan de inwoners van Rotterdam zal worden voorgelegd.

28. Burgemeester dr. A. Peper reikt in het Stadhuis de konink-
lijke onderscheidingen uit die jaarlijks worden toegekend. De vol-
gende Rotterdammers of in Rotterdam werkzame personen zijn
benoemd tot:

commandeur in de orde van Oranje-Nassau: F.J. van der Heij-
den, lid Tweede Kamer (CDA); mr. A.H. Korthals, lid Tweede
Kamer (VVD);

42 april 1995



ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: prof. mr. R.E. Ja-
pikse, advocaat (Nauta Dutilh) en hoogleraar zeerecht Rijksuni-
versiteit Leiden, dr. W.J.M, van Paassen (Bergschenhoek),
vicaris-generaal en lid Kathedraal Kapittel bisdom Rotterdam; mr.
M. Tabaksblat (Wassenaar), voorzitter raad van bestuur Unilever
NV en vice-voorzitter Unilever PLC (Londen).

officier in de orde van Oranje-Nassau: dr. J.R.J. Banffer, arts,
microbioloog en epidemioloog Zuiderziekenhuis; ir. A.M. de
Broekert (Bilthoven), lid programmaraad Stichting Bouwresearch
Rotterdam; drs. N.H.E. van Heiten, directeur democratische
rechtsorde Binnenlandse Veiligheidsdienst (Den Haag), W. Hen-
ny, reserve-luitenant-kolonel/arts Geneeskundige Dienst; R. Hof-
stee (Maassluis), registerloods Nederlandse Loodsencorporatie;
W.P. Mouton, oud-directeur overslagbedrijf Müller-Thomsen BV
(thans onderdeel van Europe Combined Terminals BV), oud-
voorzitter Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven,
oud-directeur Rode Kruis, afd. Rotterdam; F.A.M. Mudde, voor-
zitter Comité van Graanhandelaren; mr. H.R. Okkens, notaris; G.
Okkerse (Rosmalen), oud-manager Shell Nederland Verkoop-
maatschappij; dr. G.A.A. Olthuis, staffunctionaris en coördina-
tor Oncologische Consulentendienst Integraal Kankercentrum
Rotterdam; C. Snoep, oud-accountant Paardekooper & Hoffman;
mr. J.A. van de Ven, advocaat; P. Visser (Middelharnis), hoofd
belastingdienst/eenheid particulieren Rotterdam; prof. dr. W. van
Voorden (Krimpen aan den IJssel), hoogleraar sociologie Erasmus
Universiteit Rotterdam;

ridder in de orde van Oranje-Nassau: mevr. F. Bakkenes, oud-
plaatsvervangend unithoofd Raad voor de Kinderbescherming; J.
Grootveld (Groningen), oud-kapitein ter zee, projectmanager
Smit Internationale NV; C. van der Hoff (Maassluis), senior orga-
nisatieadviseur district Rotterdam PTT Telekom BV/ Koninklijke
PTT Nederland NV; A. Hokken (Sliedrecht), oud-medewerker
Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs Rotterdam; F.
Korwa (Moordrecht), hoofdcontroleur Groenten en Fruit kring
Rotterdam Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees; drs. W. Ko-
tek, oud-bedrijfsarts Hunter Douglas Europe BV; P.L. Trommel,
oud-voorzitter Federatie van Werknemersorganisaties in de Zee-
vaart; ing. P.A. Verhoeff (Leidschendam), adjunct-directeur
Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

29. De jaarlijkse viering van Koninginnedag vindt in verband
met de zondagsrust een dag eerder plaats. Van de mogelijkheid om

april 1995 43



vrij waren te verhandelen wordt op ruime schaal gebruik gemaakt.
30. Op de Maasboulevard voor de Danssalon ontploft een gra-

naat, die lichte schade aan het wegdek en aan de discotheek toe-
brengt.

MEI

1. De viering van de Dag van de Arbeid in een tent op het Heem-
raadsplein wordt bijgewoond door onder meer drs. J. Wallage,
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, mevrouw
drs. H. d'Ancona, lid van het Europese Parlement, en wethouder
drs. H.J. Simons.

2. Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van Roeiers Ver-
eniging Eendracht wordt door wethouder J.T.C.M, den Ouden-
dammer bekendgemaakt dat aan deze onderneming het predikaat
'koninklijk' is verleend.

2-4. Europees Jongeren Symposium in het Stadhuis en in de
Erasmus Universiteit Rotterdam, dat wordt bijgewoond door jon-
geren uit zestien steden waarmee Rotterdam een vriendschappelij-
ke relatie onderhoudt. Het symposium wordt afgesloten met een
rede van de Noorse diplomaat T. Stoltenberg, getiteld 'Peace, now
and then'.

3. Korpschef R.H. Hessing van politie deelt mee dat de Rotter-
damse politie naar Japans model straat- en buurtposten gaat in-
richten om de veiligheid in de wijken te bevorderen.

3. Bekendgemaakt wordt dat de gemeente Rotterdam in ver-
band met de grote stijging van jongeren met leer- en gedragspro-
blemen de Leidse hoogleraar prof. dr. R.F.W. Diekstra heeft be-
noemd tot gemeentelijk adviseur inzake opvoedingsproblemen. In
verband met deze problematiek is het Projectbureau Preventief
Jeugdbeleid opgericht, waar ouders en onderwijzers pedagogische
adviezen kunnen krijgen.

4. In het kader van de Nationale Dodenherdenking vinden in de
stad vele herdenkingsplechtigheden plaats. In aanwezigheid van
H.K.H, prinses Margriet worden bij het monument De Boeg kran-
sen gelegd voor de gevallenen van de koopvaardij en de marine en
duizenden Rotterdammers defileren langs het oorlogsmonument
op het Stadhuisplein.

4. Burgemeester dr. A. Peper stelt op het toekomstige Plein
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Loods 24 (Feijenoord) een verlichtingsobject in werking, ter nage-
dachtenis aan de 12.000 joden die vanaf deze plaats naar Wester-
bork en de vernietigingskampen in Duitsland en Polen werden ge-
deporteerd.

5. Rotterdam herdenkt de bevrijding vijftig jaar geleden. Ruim
60.000 mensen zijn op de Coolsingel getuige van een defilé waar-
aan ook enkele bevrijders van weleer deelnemen.

6. De nieuwe zaal van het RO Theater in het voormalige gebouw
van het Leger des Heils in de William Boothlaan (Cool) wordt in
gebruik genomen.

6. De Rotterdamse tennisster Petra Kamstra wordt in Amster-
dam kampioen van Nederland door in de finale Kim de Weille te
verslaan.

7. In een stoet van 1250 Harley-Davidson motoren worden jeug-
dige (ex-)patiëntjes van het Zuiderziekenhuis vervoerd naar Rot-
terdam Airport, waar zij feestelijk worden onthaald.

9-11. Freightshow Rotterdam '95, een internationale beurs voor
transport en logistiek in het Ahoy'-complex.

9-12. Handelstentoonstelling 'Indonesia 1995, 50 years of pro-
gressive industry' in het World Trade Center. De opening wordt
verricht door de Indonesische minister van handel en industrie, dr.
Hartarto Sastro Soenarto en burgemeester dr. A. Peper.

10. In aanwezigheid van burgemeester dr. A. Peper en vele vete-
ranen wordt bij het bruggehoofd van de oude Willemsbrug het
verzet van de mariniers bij de Maasbruggen in de meidagen van
1940 herdacht.

10. De minister van Justitie, mevrouw mr. W. Sorgdrager,
opent samen met wethouder drs. H.J. Simons in het Huis van Be-
waring aan de Noordsingel een nieuw cellenblok.

10. Wethouder drs. H.J. Simons stelt tijdens een bijeenkomst in
het Maasgebouw (Feyenoord Stadion) de Aegis Alarm- en Service-
centrale BV in de Stuttgartstraat (Bedrijvenpark Rotterdam
Noord-West) in gebruik, een samenwerkingsproject tussen Multi-
Bedrijven Rotterdam en het bewakingsbedrijf Aegis BV.

10. Staatssecretaris mevrouw E.G. Terpstra van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport is in boksschool Schildkamp (Hoogvliet)
aanwezig bij de ondertekening van een overeenkomst tussen de
Jongerenpool Rotterdam Werkt en de Stichting Opboxen, een
stichting die probeert door middel van bokslessen regelmaat, disci-
pline en zelfvertrouwen te kweken bij kansarme jongeren.

10-25. Het museumschip 'Buffel' van het Maritiem Museum
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'Prins Hendrik' ondergaat een dokbeurt bij scheepswerf Niehuis
& Van den Berg BV in Pernis.

12. Een brand in een opslagloods van de verfgroothandel Kroon
Coating BV aan de Albert Plesmanweg (Waalhaven) veroorzaakt
een schade van circa f 10 miljoen.

14. Ter herdenking van het bombardement op 14 mei 1940
schrijven 52 bekende en minder bekende Rotterdammers op de
hoek van de Meent en de Binnenrotte een tekst onder een 104 m*
grote fotocollage, vervaardigd door fotograaf Rob van der Veen.
Bij het oorlogsmonument aan de Statenweg worden kransen ge-
legd door leerlingen van de scholengemeenschap Wolfert van Bor-
selen.

16. Bekendgemaakt wordt dat de directeur van het Rotterdams
Conservatorium, John Floore, zijn functie heeft neergelegd. Hij
blijft wel aan als directeur van de Hogeschool voor Muziek en
Theater.

16. Op verzoek van de Duitse justitie verricht de politie een huis-
zoeking bij het gemeenteraadslid M. Freling (CP'86).

17. De Gemeenteraad gaat akkoord met voorstellen voor een
veiligheidsactieplan en de herinrichting van de Margrietpier en
omgeving ter uitvoering van het Plan 2000-Short en stemt in met
de realisatie van het Distripark Maasvlakte. De namen van de elf
gemeenten die na de opdeling van de gemeente Rotterdam zullen
worden gevormd, worden door de Raad vastgesteld.

18. Minister-president W. Kok onthult op de hoek Pompen-
burg/ Galerij (Stadsdriehoek) de Nieuwe Delftse Poort, een meta-
len monument, ontworpen door Cor Kraat.

18. Ter gelegenheid van vijftig jaar wederopbouw wordt in een
Romneyloods op de plaats van het voormalige spoorwegstation
Blaak door burgemeester dr. A. Peper en oud-burgemeester W.
Thomassen een tentoonstelling geopend over de wederopbouw van
de stad.

18. Optiek M. Sandwijk, gevestigd in de Zwart Janstraat (Oude
Noorden), bestaat 100 jaar.

18. De oud-voorzitter van de Stichting Ziekenfonds Rotterdam
(thans Zilveren Kruis Zorgverzekeraar Rijnmond), mr. W. Slap-
pendel, ontvangt ter gelegenheid van zijn afscheid van het bestuur
uit handen van wethouder drs. H.J. Simons de versierselen beho-
rende bij de onderscheiding ridder in de orde van Oranje-Nassau.

20. Een Cessna 172-reclamevliegtuig stort neer naast de lan-
dingsbaan van de Luchthaven Rotterdam. De piloot komt bij dit
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ongeval om het leven.
20. Wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg geeft op de

bloemenmarkt in Hoogvliet het startsein voor het gescheiden inza-
melen van tuin-, groenten- en fruitafval.

20. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Stichting De
Arend en De Zeemeeuw vindt op het Eiland van Brienenoord een
reünie plaats. Bij deze gelegenheid wordt het jubileumboek Me/
örecfe v/ewge/s/tfge/7 gepresenteerd, geschreven door auteur Jan
Oudenaarden.

20-21. Popfestival Maaspop 1995 op de Müllerpier.
21. Circa drieduizend mensen bezoeken de festiviteiten ter gele-

genheid van de ingebruikname van het plein op de Binnenrotte.
22. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl legt een krans bij het

monument 'Verwoeste stad' op het Plein 1940. Tijdens een lezing
in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam noemt hij de
verwoesting van Rotterdam 'barbaars' en wijst op het belang van
de toekomstige integratie van Europa: 'Wij mogen niet de gevan-
genen van het verleden blijven'.

22. De Amerikaanse minister van handel, R.H. Brown, opent in
het WTC-gebouw aan het Beursplein het American Trade and
Tourism Info Center. Dit instituut komt in de plaats van het Ame-
rikaanse consulaat in Rotterdam dat op 27 juni 1986 werd geslo-
ten.

23. Het eerste gedeelte van het brugdek van de Erasmusbrug,
met een lengte van 35 meter wordt aan het vaste deel bevestigd. In
totaal zullen 22 brugdeksecties worden geplaatst.

23. De rechtbank verklaart het woninginrichtingbedrijf Aad van
der Laan BV failliet.

24. De zanger L. Huijzer (Lee Towers) opent samen met leerlin-
gen van de Eloutschool in de Rochussenstraat (Dijkzigt) het nieu-
we Ronald McDonald's Huis Sophia Rotterdam.

25. De voetbalvereniging Feyenoord behaalt in het Feyenoord
Stadion de KNVB-beker, door met 2-1 Volendam te verslaan.

25-28. Dommelsch Boogie & Blues Festival rond de Oudehaven.
29. De directeur van de VVV Rotterdam, mevrouw M. van der

Lingen en de directeur van de Rotterdamse Elektrische Tram, R.
Houwer, stellen op de Coolsingel de toeristische dubbeldekker
'Rotterdam tourist hopper' in gebruik.

31. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, me-
vrouw dr. E. Borst-Eilers, neemt tijdens een conferentie over li-
chamelijke geneeskunde en psychiatrie in het Dijkzigt Ziekenhuis
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(Academisch Ziekenhuis Rotterdam) het rapport 'Integrerende be-
nadering' in ontvangst.

JUNI

1. Drugverslaafden die sinds de sluiting van Perron Nul geen
vast opvangadres hebben, bivakkeren enige uren in tenten bij de
Keileweg om op deze wijze aandacht te vragen voor hun situatie.

1. Bekendgemaakt wordt dat Goedegebuur Vlees Rotterdam BV
in het kader van het Landelijk Saneringsplan Runderslachterijen
stopt als slachterij en zich zal gaan toeleggen op de verwerking van
vlees. Als gevolg daarvan zal het Rotterdams Runderslachthuis
CV in de Spaanse Polder met ingang van 1 juli worden gesloten.

1. De Gemeenteraad stemt in met het voorstel tot samenwerking
tussen het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en het Haven-
schap Vlissingen en gaat akkoord met een plan voor sociale active-
ring van langdurig werklozen.

2-3. Multicultureel Blue Sky Festival op het terrein van het voor-
malige zwembad De Plompert in het Zuiderpark. In verband met
het tegenvallende bezoekersaantal wordt het festival eerder beëin-
digd.

3. Veertien extreem-rechtse actievoerders, waaronder het raads-
lid M. Freling (CP'86), worden op de trappen van het Stadhuis
aangehouden in verband met het houden van een door de burge-
meester verboden demonstratie.

3-5. Het TransPORTfestival op de Müllerpier trekt bijna 9000
bezoekers.

6. Leden van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en
Waterstaat brengen een bezoek aan Pendrecht om zich op de
hoogte te stellen van de geluidsproblemen die zich daar voordoen
met de havenspoorlijn.

6-10. Negende Eenakterfestival in het Bibliotheek Theater. Win-
naar wordt het toneelgezelschap 'De Maasstadspelers' met het
stuk 'Eten' van Matin van Veldhuizen.

7. Tijdens het eerste referendum dat in Rotterdam wordt uitge-
schreven, over de vorming van een stadsprovincie Rotterdam en de
herindeling van Rotterdam in een aantal nieuwe gemeenten, vindt
86,39 % van de kiesgerechtigden dat de door de Gemeenteraad
goedgekeurde plannen geen doorgang moeten vinden.
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8. J.L. Bezemer ontvangt ter gelegenheid van zijn afscheid als
groepsdirecteur van Furness BV de versierselen behorende bij de
onderscheiding officier in de Orde van Oranje-Nassau.

8. De Rotterdamse vwo-scholier Abdelkader Benali wint in Lei-
den een opstelwedstrijd uitgeschreven ter gelegenheid van het 420-
jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Leiden onder het motto 'ver-
nieuwing als traditie'.

8. Wethouder J.C. Kombrink deelt de Gemeenteraad mede dat
hij het portefeuille-onderdeel Stadsregio Rotterdam ter beschik-
king stelt. De Gemeenteraad stelt vast dat het op 7 juni jl. gehou-
den referendum rechtsgeldig is en trekt het op 30 maart jl. geno-
men besluit tot opdeling van de gemeente Rotterdam in.

9. De schrijver-televisiepresentator Boudewijn Büch opent de
Parkzaal, de nieuwe vleugel van het Natuurmuseum Rotterdam
aan de Westzeedijk (Dijkzigt).

9. Burgemeester dr. A. Peper reikt de Wolfert van Borselenpen-
ning uit aan W.J. van Vollenhoven, senior adviser van het Ge-
meentelijk Havenbedrijf Rotterdam en actief in tal van maat-
schappelijke organisaties.

10. H.K.H, prinses Margriet neemt het eerste exemplaar in ont-
vangst van het boek 50 ./ÖÜT /oorttftf/rgevertd/, geschreven door Wil-
lem Geneste ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Mari-
nierskapel.

10. Bekendgemaakt wordt dat het Rotterdamse lid van het
Europees Parlement, mr. J.M. Janssen van Raay (CDA), door de
Franse president is benoemd tot ridder in de orde van het Legioen
van Eer, vanwege zijn inzet voor de Europese eenwording.

11. Het interculturele Dunya-festival (voorheen Poetry Park),
georganiseerd door de Rotterdamse Kunststichting en het Museum
voor Volkenkunde, trekt circa 125.000 belangstellenden.

13. Bij het Dijkzigt Ziekenhuis (Academisch Ziekenhuis Rotter-
dam) wordt met een Rolce Royce het eerste exemplaar afgeleverd
van een serie van duizend elektronische nieuwe ziekenhuisbedden.

13. In het schoolgebouw van het City College/Sint Franciscus
aan de Beukelsdijk overhandigt minister drs. J. Pronk van Ont-
wikkelingssamenwerking een door de school ingezameld bedrag
van ƒ 150.000 aan vertegenwoordigers van de hulporganisatie Ter-
re des Hommes.

13. De directie van de Luchthaven Rotterdam annuleert alle ge-
plande vluchten met vrachtvliegtuigen van het type Iljoesin 76 in
verband met aanhoudende klachten over geluidshinder.
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13. De rechtbank verklaart de BV Manufacturenhandel en Han-
delmaatschappij 'De Kroon' failliet.

14. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, me-
vrouw dr. E. Borst-Eilers, opent bij de Dr. Daniel den Hoed Kli-
niek het Centrum voor de Ontwikkeling van Palliatieve Zorg, een
speciale afdeling voor de verpleging van ongeneeslijk zieke patiën-
ten.

14. De scheidende loco-dijkgraaf G.E. Meijboom van het
Hoogheemraadschap van Schieland ontvangt uit handen van de
commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mevrouw ir. J.M.
Leemhuis-Stout, de eretekens behorende bij de onderscheiding
ridder in de orde van Oranje-Nassau.

15. De Gemeenteraad stemt in met een fusie van de Dienst Ge-
meentelijke Verpleegtehuizen en de Dienst Gemeentelijke Verzor-
gingshuizen. De nieuwe tak van dienst krijgt als naam: Dienst Ge-
meentelijke Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen (DGVV). De
Raad gaat akkoord met de uitvoering van een Regionaal Verkeers-
en Vervoersplan van de stadsregio Rotterdam.

16. Z.K.H, prins Willem-Alexander opent aan de Verhulstlaan
(Molenlaankwartier) The International Education Center Rotter-
dam, dat in de plaats komt van de American International School
en de Japanese School of Rotterdam.

16. Bekendgemaakt wordt dat het College van B & W als gevolg
van de negatieve uitslag van het referendum over de te vormen
stadsprovincie Rotterdam heeft besloten de voorgenomen ingrij-
pende ambtelijke reorganisaties op te schorten.

16. De C. Buddingh'-prijs voor Nederlandstalige poëzie wordt
toegekend aan Joke van Leeuwen voor haar bundel Laö/ste /ezers.

16. Staatssecretaris dr. D.K.J. Tommel overhandigt in de
Kunsthal aan vertegenwoordigers van het Rotterdamse bureau
VHP Stedebouwkundigen + Landschapsarchitecten de eerste
prijs van de internationale ontwerpwedstrijd Inside Randstad Hol-
land voor het ontwerp van een zogenaamde 'laddermetropool'.

16-25. Theaterpark Hoboken in het Museumpark.
17. Bekendgemaakt wordt dat R.M. Lubbers met ingang van 30

juni 1995 af zal treden als voorzitter van het Regionaal Bureau
voor de Arbeidsvoorziening Rotterdam-Rijnmond omdat hij zich
niet kan vinden in de plannen van de regering waarin het Centraal
Bureau voor de Arbeidsvoorziening een deel van de leiding van de
RBA's overneemt.

17. Open dag van de Rivierpolitie Rotterdam op de Müllerpier
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ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
18. Het autotransportschip 'Hual Trident' ramt de Calandbrug

als gevolg waarvan de brug aanzienlijke schade oploopt.
18-24. Zesentwintigste poëziefestival Poetry International in de

Doelen. Het eregeld van Poetry International wordt toegekend
aan de Chinese dichter Zhou Guoqiang, die is veroordeeld tot drie
jaar dwangarbeid.

20. Actievoerders van de milieuorganisatie Greenpeace de-
monstreren voor het kantoorgebouw van Shell Nederland BV aan
het Hofplein tegen de voorgenomen dumping van het werkeiland
'Brent Spar' in de Atlantische Oceaan.

20. Een delegatie onder leiding van de staatssecretaris van On-
derwijs van Noorwegen, Kari Paulsrud, brengt een bezoek aan de
J.J. Woltjerschool en de scholengemeenschap Wolfert van Borse-
len. Het bezoek wordt afgesloten met een gespreksbijeenkomst in
het Stadhuis die eveneens wordt bijgewoond door de Nederlandse
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mevrouw T.
Netelenbos.

21. Bekendgemaakt wordt dat het Regionaal Interdisciplinair
Fraudeteam bij Rotterdamse taxibedrijven voor f 15,5 miljoen aan
onregelmatigheden heeft ontdekt.

21. Medegedeeld wordt dat de waarnemend directeur van de
dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. E.C.J.E. Czyzews-
ki, met ingang van 15 september is benoemd tot directeur van het
Toezichtbedrijf Uitvoeringsorganisaties van het College van Toe-
zicht Sociale Verzekeringen (Zoetermeer).

22. Bij de Melanchtonweg (Schiebroek) wordt de eerste paal
geslagen voor de bouw van een sporthal en een recreatie- en in-
structiebad (arch. Koppert & Koenis BV te IJsselstein).

23. Drs. A.P. de Visser, directeur patiëntenzorg van het Delta
Psychiatrisch Ziekenhuis, neemt met een receptie afscheid van het
ziekenhuis. Hij wordt opgevolgd door dr. J.B. Bakker.

24-25. Historische markt en feestelijkheden in Delfshaven ter
gelegenheid van het feit dat de Pilgrim Fathers bijna 375 jaar gele-
den (22 juli 1620) vanuit Delfshaven met hun schip de 'Speedwell'
van Delfshaven via Southampton naar Amerika vertrokken.

24-25. Concerten van de populaire zanger René Froger in het
Feyenoord Stadion. De grote toestroom voor de concerten (totaal
115.0.00 bezoekers) veroorzaakt op de rijkswegen rond Rotterdam
lange autofiles.

26. De eerste Port-Expresstrein van Interferry vertrekt van Ant-
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werpen naar het Rail Service Center in Rotterdam.
28. De algemeen directeur van Shell Pernis Raffinaderij BV, ir.

drs. J. van der Veer, die is benoemd tot president van Shell Chemi-
cal Company in Houston, ontvangt tijdens een receptie ter gele-
genheid van zijn afscheid de Johan van der Veekenpenning.

29. Het recreatiebedrij f Center Pares NV vraagt ontslag aan
voor 19 werknemers van de afdeling 'Boekingen', omdat één van
de zeven vakantieparken onlangs is verkocht.

29. De Gemeenteraad stelt het volkshuisvestingsplan 1995-1998
vast en ondersteunt een motie-Van Heumen (SP), waarin wordt
opgeroepen de regering te vragen de jaarlijkse huurverhogingen af
te remmen tot maximaal het percentage van de prijsstijgingen. De
Raad besluit een uitvoeringsconvenant VINEX aan te gaan met
het Rijk, de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en
de bouwgemeenten en stelt naar aanleiding van het referendum
over de stadsprovincie Rotterdam een commissie 'Agenda voor de
Toekomst' in.

30. Burgemeester dr. A. Peper en A.R. Hirsig, de president van
Arco Chemical Company, stellen aan de Theemsweg (Botlek) de
propyleenglycol-etherfabriek (PGE) van Arco Chemie Nederland
Ltd in gebruik.

30. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mevrouw
ir. J.M. Leemhuis-Stout, opent bij de scheepvaartmaatschappij
Stena Line in Hoek van Holland een tweede 'roll on roll off- brug
en een nieuwe ontsluitingsroute voor het vrachtverkeer.

JULI

1. Amesz Oosterboekhandel herdenkt het honderdjarig bestaan
van de winkel in het pand aan de Voorschoterlaan (Kralingen).

1. Het achtste popfestival Metropolis in het Zuiderpark wordt
bijgewoond door ruim 75.000 belangstellenden.

1. Een stalen loopbrug in het Nederlands Architectuurinstituut
bezwijkt terwijl circa honderd mensen daarop in een rij staan om
een toegangskaartje te verkrijgen voor de bezichtiging van het ge-
bouw Delftse Poort van Nationale-Nederlanden NV.

2. Tijdens de Dag van de Architectuur zijn onder meer bouw-
werken op de Kop van Zuid, het woongebouw de Peperklip
(Feijenoord) en kantoorgebouwen aan het Weena te bezichtigen.
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4. De ID-NL Jaarprijs 1995 wordt uitgereikt aan Ton van den
Burg uit Alkmaar voor zijn uitvinding de 'uribag'.

4. Medegedeeld wordt dat de directeur van het Woning Bedrijf
Rotterdam (voorheen Gemeentelijk Woningbedrijf), ir. J.P.F.M.
Kuenzli, met ingang van 1 november 1995 is benoemd tot directeur
van het Projectbureau Leidse Rijn in Utrecht.

5. Bekendgemaakt wordt dat de politie deze zomer strenger zal
optreden tegen drugstoeristen en drugsrunners, hetgeen moet lei-
den tot vermindering van de overlast (Project Victor).

5. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw A. Jorrits-
ma-Lebbink, neemt in Den Haag het rapport 'RandstadRail, de fi-
les voorbij' in ontvangst, met plannen voor trein/metroverbindin-
gen tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Het rapport is
samengesteld door de Nederlandse Spoorwegen, de Rotterdamse
Elektrische Tram, De Haagse Tramweg Maatschappij en de ZWN
Groep.

5. De regioraad van de Stadsregio Rotterdam besluit de plannen
voor de bouw van 54.900 woningen in het Rijnmondgebied te steu-
nen. Door deze meerderheidsbeslissing zijn alle regiogemeenten
gehouden een bijdrage te leveren aan de financiering.

6. De popgroep Bon Jovi geeft een concert in het Feyenoord
Stadion.

6. Vijftien schilders van het failliet verklaarde schildersbedrijf
Van Linschoten Schilderwerken BV, bezetten aan de Hoofdweg
(Oosterflank) enige tijd het hoofdkantoor van de Zomerhof Muys
Groep, omdat zij nog geen vakantiegeld hebben ontvangen.

6. De zilveren penning van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas wordt postuum toe-
gekend aan oud-bestuurslid en vertegenwoordiger van de ambu-
lante handel, F.M.H. Zappeij, die op 13 januari jl. op 52-jarige
leeftijd is overleden.

6, Bekendgemaakt wordt dat B. Mari, conservator bij het
IVAM-Centre Julio Gonzalez in Valencia, met ingang van 1 no-
vember 1995 is benoemd tot directeur van het kunstcentrum Witte
de With.

6. Aan de Aristotelesstraat (Lombardijen) wordt de eerste paal
geslagen ten behoeve van de bouw van een wooncentrum voor
meervoudig gehandicapte jongeren, een gezamenlijk project van
de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk Gehandicapten
Rijnmond en Woningbouwvereniging Vreewijk-Lombardijen
(arch. Akropolis Architekten).
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10-28. Jeugdland Eldorado in het Ahoy'-complex. De opening
wordt verricht door de voetballer Gaston Taument.

11. Door een storing in een transformator komen circa honderd-
duizend huishoudens en bedrijven in het noorden en oosten van
Rotterdam gedurende anderhalf uur zonder elektrische stroom te
zitten.

11. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw A. Jorrits-
ma-Lebbink, en staatssecretaris dr. D.K.J. Tommel van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, commissaris
van de koningin in Zuid-Holland, mevrouw ir. J.M. Leemhuis-
Stout, burgemeester dr. A. Peper en L. Vleggeert, burgemeester
van Spijkenisse en voorzitter van de commissie VINEX, Ruimtelij-
ke Ordening en Grondbeleid van de Stadsregio Rotterdam onder-
tekenen in Den Haag het VINEX-uitvoeringsconvenant Stadsregio
Rotterdam dat de bouw en de financiering regelt van ten minste
53.000 woningen in de regio Rijnmond.

13. In het stadhuis van Den Haag wordt het Convenant Grote
Steden ondertekend, dat afspraken bevat tussen het Rijk en de
grote steden voor het verbeteren van economie, werkgelegenheid,
veiligheid en leefbaarheid.

14. Burgemeester dr. A. Peper en de algemeen directeur van
PTT Telecom, drs. B.J.M. Verwaayen, ondertekenen een contract
voor de modernisering van het communicatienetwerk van de Regio
Politie Rotterdam-Rijnmond.

14. Bekendgemaakt wordt dat dr. A.J.M, van Weers, tot voor
kort verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, is gekozen tot president van het Institut Inter-
national de Philosophie Politique (IIPP) te Parijs.

15. Bewoners van de Vlinderbuurt (Kralingen-West) demonstre-
ren tegen het voornemen van de deelgemeente Kralingen-Croos-
wijk om in het wijkpark een stortplaats in te richten voor de bij
de bodemsanering afgegraven vervuilde grond.

15-16. Openlucht vlooienmarkt en antiek- en verzamelbeurs op
de Müllerpier.

18. Bekendgemaakt wordt dat het verzekeringsconcern Nieuw
Rotterdam NV, als gevolg van een fusie met de Groep UAP Ne-
derland, op termijn verplaatst zal worden naar Utrecht.

18. In Den Haag wordt door de directie van het Amerikaanse
bedrijf Eastman Chemicals Inc. bekendgemaakt dat in 1996
gestart zal worden met de bouw van twee chemische fabrieken op
de Maasvlakte, die werkgelegenheid zullen bieden aan circa 300
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werknemers.
19. Bewoners van de Heemraadssingel, het Heemraadsplein en de

Claes de Vrieselaan (Middelland) demonstreren bij het kantoor van
het Riagg aan de Mathenesserlaan tegen de voortdurende overlast
van drugsverslaafden en prostituees.

19. Bekendgemaakt wordt dat de reinigingsafdelingen van de
Roteb in verband met de aanhoudende hitte tot 1 september vol-
gens een tropenrooster zullen gaan werken.

26. Medegedeeld wordt dat A.D. Hakkenberg, directeur van de
Sociaal Pedagogische Dienst Rotterdam, met ingang van 1 augus-
tus 1995 tevens is benoemd tot directeur van de Vereniging van Ge-
handicapten Organisaties Rotterdam.

27. Op rijksweg A 16 tussen Ridderkerk en de Van Brienenoord-
brug beschieten twee mannen een politie-auto, die daarbij aanzien-
lijke schade oploopt.

28. Circa vierhonderd inwoners van de wijk Spangen blokkeren
op twee plaatsen de toegang tot de wijk met het doel buitenlandse
drugstoeristen te weren.

29. Antilliaans Zomercarnaval in het centrum van de stad.
30. In een opslagloods aan de Sluisjesdijk (Waalhaven) breekt

brand uit waardoor de loods en een voorraad pinda's van Swart-
berg Levensmiddelen Fabrieken BV geheel wordt verwoest.

30. In de Stieltjesstraat (Feijenoord) vindt een plechtigheid
plaats ter herdenking van het begin van de deportaties van de Rot-
terdamse joden in de Tweede Wereldoorlog.

AUGUSTUS

1. De rechtbank verklaart Le Bateau International Concerts
failliet.

2. Bekendgemaakt wordt dat op het Noordplein (Oude Noor-
den) veel zieke iepen gerooid moeten worden.

9. De open dag van de voetbalvereniging Feyenoord in het
Feyenoord Stadion wordt bezocht door ruim 40.000 belangstellen-
den.

11. Bekendgemaakt wordt dat de brikettenfabriek Aimcor, die
vier jaar geleden in het Botlekgebied werd geopend, zal worden
gesloten.

13. De Rotterdamse hardloopster Letitia Vriesde behaalt op de
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wereldkampioenschappen atletiek in Göteborg de zilveren medail-
le voor het onderdeel 800 meter hardlopen.

13. Negende Dag van de Romantische Muziek in het Park.
16. Het passagiersschip 'Maasdam', dat een cruisereis maakt

naar het Middellandse-Zeegebied, brengt een bezoek aan Rotter-
dam.

17. De Gemeenteraad stelt een krediet beschikbaar voor de ver-
bouwing en de conservering van het Entrepotgebouw aan de Stiel-
tjesstraat (Feijenoord) en stelt het Plan op de Bejaardenoorden
1995-1998 vast.

17-20. Concours Hippique International Officiel in het Kraling-
se Bos.

18-20. Oranjeboom Straatfestival op het Plein 1940 en vier an-
dere plaatsen in het centrum van de stad. De Gouden Straatkei
wordt gewonnen door de Australische straatartiest David Cassel.

20. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van sportvereniging
Spartaan '20 vindt het 36ste voetbaltoernooi voor A-junioren, het
Maasstadtoernooi, plaats op het terrein van deze club aan de Olde-
gaarde (Zuidwijk).

21. De minister van justitie, mevrouw mr. W. Sorgdrager, in-
stalleert in het Stadhuis het Platform Criminaliteitsbeheersing
Rotterdam, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken om in-
filtraties van de georganiseerde misdaad in het bedrijfsleven te
voorkomen.

21. Wethouder J.T.C.M, den Oudendammer neemt in het be-
jaardencentrum De Mathenesser Bogert een rapport in ontvangst
over de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan zorg bij oude-
ren.

23. Een binnenvaarttanker die bij de raffinaderij van Kuwait
Petroleum aan het Calandkanaal bezig was met het tanken van
nafta wordt door een autotransportschip aangevaren, met als ge-
volg dat de Europaweg en het Calandkanaal geruime tijd worden
afgesloten in verband met explosiegevaar.

23. De Dienst Burgerzaken wordt getroffen door een compu-
terstoring, als gevolg waarvan het enige tijd niet meer mogelijk is
rijbewijzen en paspoorten uit te geven.

24. De afdeling Rotterdam van het Rode Kruis bestaat 125 jaar.
25-28. Heineken Jazz & Blues Festival in circa 75 Rotterdamse

cafés.
26. Bewoners van de deelgemeente Noord demonstreren in de

Van Maanenstraat voor het behoud van het Sportfondsenbad Rot-
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terdam-Noord, dat gesloten zal worden als het in aanbouw zijnde
zwembad in Hillegersberg gereed is.

26-27. Internationale hondententoonstelling in het Ahoy'-com-
plex.

27. Wethouder J.T.C.M, den Oudendammer opent samen met
de Amerikaanse basketballers Scottie Pippin en Anfernee Harda-
way het basketbalveld aan het Henegouwerplein, dat is vervaar-
digd van vermalen sportschoenen.

27. Atletiekvereniging PAC aan het Langepad (Kralingse Bos)
viert met een historische achtkamp het 100-jarig bestaan.

28. De directie van het Architectenbureau Van den Broek en Ba-
kema ondertekent in het Nederlands Architectuurinstituut een
contract waarmee het archief van dit architectenbureau in bruik-
leen wordt gegeven aan het Rijk. Hierna opent burgemeester dr. A.
Peper de tentoonstelling 'Een telefooncel op de Lijnbaan'.

29-30. De popgroep Rolling Stones geeft twee concerten in het
Feyenoord Stadion.

29-2 september. Het vierentwintigste International Double Reed
Festival in het Rotterdams Conservatorium en het concertgebouw
de Doelen. Het festival wordt iedere drie jaar in een plaats in
Europa gehouden.

31. Wethouder drs. R.M. Smit en mr. W.K. Scholten, hoofddi-
recteur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, presenteren plannen
voor de reconstructie van het Waal/Eemhavengebied, dat naast
grote en middelgrote bedrijven ook plaats moet bieden aan kleine-
re stuwadoorsbedrijven en waar naast containers ook stukgoed-
pakketten behandeld kunnen worden. De vernieuwing zal van de
gemeente en de rijksoverheid een investering van elk 200.000 mil-
joen gulden vergen en de nieuwe opzet zou mogelijk 4500 nieuwe
banen kunnen opleveren.

31. Ter gelegenheid van haar pensionering ontvangt mevrouw F.
Hazewinkel, hedendaags geschiedschrijfster bij de Gemeentelijke
Archiefdienst, de versierselen behorende bij de onderscheiding rid-
der in de orde van Oranje-Nassau.

31. De Gemeenteraad benoemt drs. R.J.A. Clayden, directeur
Personeel en Organisatie van de Bestuursdienst Rotterdam, met
ingang van 1 november tot algemeen directeur van de Rotterdamse
Elektrische Tram en stelt de rekening van de gemeente Rotterdam
over het jaar 1994 vast.
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SEPTEMBER

1. De directie van Europe Combined Terminals BV sluit een
contract met Siemens Nederland BV en een aantal Nederlandse
banken ten behoeve van de ontwikkeling van acht terminals op de
Maasvlakte (plan Delta 2000-8).

2. Uitgaansmarkt in het Museumpark, waar tal van culturele in-
stellingen hun programma voor het nieuwe seizoen presenteren.

4. De staatssecretaris van Justitie, mr. J. Kohnstamm, brengt
een bezoek aan Rotterdam, waar hij zich op de hoogte stelt van
de maatregelen ter bestrijding van de drugsoverlast in de oude
stadswijken.

4. De minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. ir. J.M.M.
Ritzen, woont de opening bij van het academisch jaar van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam.

4. De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, me-
vrouw T. Netelenbos, bezoekt enkele Rotterdamse onderwijsin-
stellingen om zich op de hoogte te stellen van het onderwijsach-
terstandsbeleid, de samenwerking tussen onderwijs- en wijkinstel-
lingen en de relatie van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

4. In het revalidatiecentrum voor volwassenen 'Rijndam' van de
Rijndam-Adriaanstichting aan de Westersingel worden de eerste
patiënten ontvangen.

6. Opening van het winkelcentrum Alexandrium II aan de
Hoofdweg bij het winkelcentrum de Oosterhof (Alexandrium I),
dat bestaat uit 16 ruimtes voor grootwinkelbedrijven (mega-
stores).

6. Bekendgemaakt wordt dat burgemeester dr. A. Peper een in-
terculturele manifestatie van Koerden, Italianen en Spanjaarden
die op 16 september in het Feyenoord Stadion gehouden zou wor-
den, heeft verboden uit vrees voor verstoringen van de openbare
orde.

6. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw A. Jorrits-
ma-Lebbink, geeft het startsein voor de aanleg van liften in de me-
trostations op het traject Centraal Station - Hoogvliet (noord-
zuidlijn).

6. Het Nederlands voetbalelftal wint in het Feyenoord Stadion
met 1-0 van Wit-Rusland een wedstrijd in de voorronden voor het
Europees kampioenschap.

6. Tijdens een bijeenkomst in het Nederlands Architectuurinsti-
tuut, waar hij afscheid neemt als voorzitter van de raad van
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bestuur van de Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgings-
instellingen Rotterdam, ontvangt drs. J.J.A. Wassing de versierse-
len behorende bij de onderscheiding officier in de orde van
Oranje-Nassau. Hij wordt opgevolgd door mr. B.M. Reuser, die
daarvoor werkzaam was als zelfstandig interim-manager.

8. De Rotterdamse zanger Arno Kolenbrander wint in Aalsmeer
de Soundmixshow, een zangwedstrijd die door de commerciële te-
levisiezender RTL-4 rechtstreeks wordt uitgezonden.

8-10. De Wereldhavendagen Rotterdam, met onder meer een
havendefilé, vuurwerk en demonstraties van de Koninklijke Mari-
ne, trekken naar schatting 300.000 belangstellenden.

13. Circa 3500 middenstanders en bewoners uit Rotterdam-West
demonsteren met een mars van het Heemraadsplein naar de Cool-
singel tegen de voortdurende overlast die wordt veroorzaakt door
drugverslaafden en drughandelaren in hun wijken. De massa
wordt toegesproken door burgemeester dr. A. Peper die de mani-
festatie beschouwt als een ondersteuning van zijn beleid en van de
politieactie Victor.

14. Met een galadiner in de Grote of Sint-Laurenskerk, opge-
luisterd door een concert van André Rieu en het Johann Strauss
Orkest, wordt een inzamelingscampagne afgesloten ten behoeve
van het behoud van dit kerkgebouw.

14. Enkele honderden druggebruikers demonstreren voor het
stadhuis tegen de politiecampagne Victor. De druggebruikers wil-
len niet 'opgejaagd' worden en verwachten meer effect van klein-
schalige opvangplaatsen waar verslaafden anoniem en in alle rust
drugs kunnen gebruiken.

14. In Riga (Letland) wint de voetbalclub Feyenoord met 0-7
van de Letse bekerwinnaar Dag Liepaja.

14. De Gemeenteraad bespreekt een rapport dat is gemaakt naar
aanleiding van de ontmanteling van Perron Nul, het opvangcen-
trum voor drugverslaafden aan de Conradstraat. Een door de op-
positie ingediende motie waarin de handelwijze van burgemeester
dr. A. Peper rond de sluiting van het drugopvangcentrum Perron
Nul wordt afgekeurd, krijgt geen meerderheid.

14-24. Festival R95, 'Grenzeloze stad', een intercultureel festi-
val waarmee door middel van theaterstukken, muziek, kleding en
literatuur aandacht wordt gevraagd voor minder in het oog sprin-
gende gebeurtenissen in de stad. Dit jaar is voedsel het centrale
thema van het festival.

16-17. Korfbalvereniging Het Zuiden viert het 75-jarig bestaan.
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17. De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, mevrouw
A. Latenstein van Voorst-Woldringh, reikt in het Maritiem Mu-
seum 'Prins Hendrik' aan H. Brandenburg, oud-gezagvoerder van
de Holland-Amerika Lijn en voorzitter van 'Vereniging De Lijn',
de versierselen uit behorende bij de onderscheiding ridder in de or-
de van Oranje-Nassau.

17. Bewoners van de wijk Spangen blokkeren op twee plaatsen
de toegang tot de wijk, om op die manier drugverslaafden uit
Frankrijk, België en Duitsland tegen te houden die in de wijk
drugs kopen.

18. De minister van Binnenlandse Zaken, H.F. Dijkstal, draagt
in het congres- en expocentrum van de Erasmus Universiteit het
nieuwe rampenwaarschuwingssysteem WAS over aan de burge-
meesters dr. A. Peper van Rotterdam en J.C.Th, van der Doef van
Vlissingen.

18. De voorzitter van de PvdA, F. Rottenberg, brengt een be-
zoek aan de deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Delfshaven.

19. Ruim honderd bewoners van de wijk Bospolder-Tussendij-
ken demonstreren in navolging van gelijksoortige acties in Span-
gen, tegen de voortdurende drugsoverlast in de wijk.

19. De directie van uitgeverij Reed Elsevier deelt mede dat het
bedrijf exclusief met de Perscombinatie Meulenhoff zal onderhan-
delen over de verkoop van de Dagbladunie (onder meer NRC Han-
delsblad, Algemeen Dagblad en het Rotterdams Dagblad).

21. Bekendgemaakt wordt dat de politie en het bedrijfsleven het
afgelopen jaar met diverse maatregelen hebben bereikt dat er veer-
tig procent minder roofovervallen zijn gepleegd dan in de periode
daarvoor en dat er bij die overvallen geringere bedragen zijn buit-
gemaakt.

21. Medegedeeld wordt dat mr. J.Ch.L. Kuiper met ingang van
1 maart 1996 is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur
van de Bank MeesPierson. Hij zal dr. D. van Wensveen opvolgen,
die met ingang van die datum met pensioen gaat.

21. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Peterson's Ha-
venbedrijf vindt er aan boord van het schip 'Jules Verne' een con-
ferentie plaats.

25. Een opslagtank op het terrein van de Shell-raffinaderij Per-
nis (Vondelingenplaat) scheurt open als gevolg waarvan circa 4
miljoen liter stookolie wegstroomt. Vele inwoners in Hoogvliet-
Noord klagen over stank en oliespatten op tuinmeubilair en
auto's.
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25. Wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg en Europarle-
mentariër drs. F.A. Wijsenbeek (VVD) starten op het terrein van
de Rotterdamse Elektrische Tram een proef met stadsbussen die
rijden op bio-diesel, een brandstof die gemaakt is van koolzaado-
lie.

26. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van
het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (Dijkzigt Ziekenhuis, So-
phia Kinderziekenhuis en Dr. Daniel den Hoedkliniek) in de Doe-
len, ontvangt drs. J. Barendregt uit handen van burgemeester dr.
A. Peper de Wolfert van Borselenpenning. De bijeenkomst wordt
bijgewoond door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, mevrouw dr. E. Borst-Eilers.

26. De douane en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
nemen in de Rotterdamse haven een container met 23.500 kilo-
gram marihuana in beslag.

27. H.M. koningin Beatrix opent in het World Trade Center het
congres 'Mainports in de 21ste eeuw'.

27. Een groep bewoners van Spangen wacht burgemeester dr. A.
Peper op bij zijn Rotterdamse woning aan het Weena om hem aan
te spreken over de drugsproblematiek in hun wijk.

27. Bekendgemaakt wordt dat R. Houwer, tot voor kort inte-
rim-directeur van de RET, met ingang van 4 december is benoemd
tot interim-directeur van de Roteb. Hij zal drs. H.T. Kros opvol-
gen die met ingang van 1 maart met pensioen gaat.

28. In de Sint-Laurenskerk wordt door prof. drs. A.J. van der
Staay, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Lau-
renspenning uitgereikt aan N. Emerencia, die de prijs namens de
Stichting Zomercarnaval Rotterdam in ontvangst neemt.

28. In Zeist wordt bekendgemaakt dat het project 'Verpleeg-
huiszorg' van het opvangcentrum voor daklozen Havenzicht aan
de Willem Ruyslaan (Centrum voor Dienstverlening) de Nieuw-
Hoog-Hullenprijs (kliniek Nieuw Hoog Hullen te Eelde) heeft ge-
wonnen.

28. De voetbalclub Feyenoord wint in het Feyenoord Stadion
met 6-0 van Dag Liepaja uit Riga (Letland) en plaatst zich voor de
tweede ronde van het Europa-Cup-II-toernooi (voor bekerwin-
naars).

28. De rector van de christelijke scholengemeenschap 'Henegou-
wen', H.I. van Haaren, neemt afscheid van de school waaraan hij
sinds 1975 leiding heeft gegeven. Hij wordt opgevolgd door drs.
R. Vijn.
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28. Wethouder drs. H.J. Simons slaat aan de Rosestraat de eer-
ste paal voor de nieuwbouw van het Albeda College en de Prinses
Margrietschool (arch. ir. R.A. Kruisheer van het architectenbu-
reau Kruisheer Elffers).

28. Bekendgemaakt wordt dat de 'Global Alliance', waarin de
rederijen Nedlloyd Lijnen BV, American President Lines, Mitsui
OSK Lines en Orient Overseas Container Lines samenwerken, en
de Malaysian International Shipping Company vanaf volgend jaar
een nieuwe dienst zullen starten vanaf de in aanbouw zijnde termi-
nal van Europe Combined Terminals BV op de Maasvlakte.

28. De Gemeenteraad neemt de notitie over drugs en overlast
voor kennisgeving aan. Ingediend worden 16 moties waarvan on-
der meer worden aangenomen een motie-Henderson (PvdA),
waarin wordt aangedrongen op extra politie-agenten voor de
bestrijding van de drugsoverlast, een motie-Ellenkamp (PvdA) tot
oprichting van een burgerplatform 'Drugs en Overlast', een motie-
Van Heumen (SP) tot regulering van coffeeshops en de handel in
soft-drugs, een motie-Van Middelkoop (PvdA) tot verbetering van
controle in de haven en een motie Ellenkamp (PvdA), waarin
wordt gevraagd om eerder tot ontruiming van overlast gevende
drugspanden over te gaan.

29-30. De jubilerende Aannemingsmaatschappij Gebr. Koudijs
BV uit Oud-Beijerland plaatst drie geschutskoepels in het kustver-
dedigingsmuseum 'Fort aan den Hoek van Holland'. De oor-
spronkelijke koepels zijn in de Tweede Wereldoorlog door de
Duitsers verwijderd.

30. Het ingrijpend gerestaureerde Kiefhoekcomplex (Bloemhof)
wordt op feestelijke wijze opgeleverd.

30. Burgemeester dr. A. Peper en zijn echtgenote mevrouw drs.
N. Peper-Kroes brengen een bezoek aan Spangen, waar zij met ac-
tievoerders van de Kerngroep Spangen Drugsvrij spreken over de
drugsproblematiek in de wijk.

OKTOBER

2. Na een teleurstellende wedstrijd van Feyenoord tegen PSV,
die in Eindhoven met 3-0 werd verloren, onslaat het bestuur van
de voetbalclub de trainer Willem van Hanegem.

3. Wethouder J.T.C.M, den Oudendammer reikt de Wolfert
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van Borselenpenning uit aan G.J.M. Mevis, die met ingang van 1
januari 1996 afscheid neemt als hoofd van de directie van de Dr.
J.H. Pameijer Stichting (thans Stichting Pameijer Keerkring).

5. De hoofdredacteur van NRC-Handelblad, dr. B. Knapen,
ontvangt in Berlijn, uit handen van de Duitse president R. Herzog,
het grootkruis van verdienste van de Bondsrepubliek, wegens zijn
bijdragen als publicist en hoofdredacteur voor het kweken van
meer begrip voor Duitsland in de publieke opinie.

5. De Gemeenteraad gaat akkoord met de rapportage van de
commissie 'Agenda voor de toekomst' en de voorstellen van het
college van B & W voor de vorming van een stadsprovincie Rotter-
dam. Aangenomen worden onder meer een motie-Van Middel-
koop (PvdA) betreffende de gemeentefinanciën en een motie-
Janssen (VVD) over het taken- en bevoegdhedenpakket van de
deelgemeenten.

6. Wethouder drs. R.M. Smit maakt bij de presentatie van de
begroting van de gemeente voor 1996 bekend dat het tarief voor
de onroerend-zaakbelasting met 5 procent omlaag zal gaan. Deze
verlaging is mogelijk geworden door de gestegen waarde van het
onroerend goed en de financiële discipline binnen de gemeente.

6-15. Huishoudbeurs Femina in het Ahoy'-complex. De opening
wordt verricht door de zanger Gerard Joling.

7. De Philatelistenclub Rotterdam viert tijdens de 27ste Dag
van de Postzegel in het World Trade Center het 90-jarig bestaan.

7. Voor het eerst sedert 1984 vindt in het Sportpaleis Ahoy' weer
de 'Taptoe Ahoy' plaats met optredens van acht gerenommeerde
muziekkorpsen.

7. De trainer van de Griekse voetbalclub PAOK Saloniki, Arie
Haan, bereikt met Feyenoord overeenstemming over een contract
voor twee seizoenen.

8. Drs. H.H. Horsting, oud-secretaris van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas en
oprichter en oud-voorzitter van de International Festival Associa-
tion Europe, wordt in Vancouver (Canada) benoemd tot erelid van
de International Festival Association.

8. In de Grote of Sint-Laurenskerk spreekt de econoom prof.
dr. A. Klamer een rede uit getiteld 'De waarde van de godsdienst;
over geloof en economie' (Laurenslezing).

8. In het oude gedeelte van Delfshaven vindt het muziekfestival
'Delfshaven Walst' plaats, waar - in driekwartsmaat - zowel klas-
sieke als populaire werken ten gehore worden gebracht.

72 oktober 1995



9. Het raadslid P.J. Aubert legt het voorzitterschap van de ge-
meenteraadsfractie van de PvdA neer, in verband met spanningen
tussen de fractie, de PvdA-wethouders en burgemeester dr. A. Pe-
per. Hij wordt opgevolgd door mevrouw E.L. Kuijper.

10. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mevrouw E.G. Terpstra, opent in de voormalige huishoudschool
aan de Graaf Florisstraat (Middelland) Ka Fook Mansion, een ap-
partementengebouw voor Chinese ouderen in Rotterdam.

10. In het World Trade Center vindt de slotbijeenkomst plaats
van het milieuproject 'Codenaam Future'. Behalve door circa 700
jongeren wordt de avond bijgewoond door staatssecretaris me-
vrouw E.G. Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
de Tweede-Kamerleden drs. J. Wallage (PvdA) en mr. drs. F. Bol-
kestein (VVD).

11. Wethouder J.C. Kombrink slaat op de Kop van Zuid de eer-
ste paal voor de bouw van de Wilhelminatoren (arch. Cees Dam).

11. Docenten van de Stichting Basiseducatie Rotterdam leggen
het werk een dag neer uit protest tegen het uitblijven van een
rechtspositieregeling die overeenkomt met het reguliere volwasse-
nenonderwijs.

11-12. Congres 'Een stad om in te wonen' in de Doelen. Als
sprekers voeren onder meer het woord: de staatssecretaris van Bin-
nenlandse Zaken, mr. J. Kohnstamm, de sociaal geograaf prof.
dr. R. van Engelsdorp Gastelaars, de econoom prof. dr. A. Heer-
tje en burgemeester dr. A. Peper.

12. De Indonesische minister voor Handel en Industrie, dr. Har-
tarto Sastro Soenarto, spreekt in de aula van de Erasmus Universi-
teit een rede uit over de relatie tussen Indonesië en Europa en die
tussen Indonesië en Nederland in het bijzonder (Mandeville-
lezing).

12. De voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland, H. Wie-
gel, opent bij het verpleeghuis De Hofstee aan de President Roo-
seveltweg (Ommoord) het woonproject 'De Naber', dat is bestemd
voor verpleeghuiszorg voor ouderen.

12. De Gemeenteraad gaat akkoord met de voorstellen van het
College van B & W naar aanleiding van de nieuwe Algemene
bijstandswet.

13. De ministerraad besluit in verband met de vorming van een
stadsprovincie Rotterdam in 1997, de gemeente Rotterdam op de
delen in vijf aparte gemeenten: een centrumgemeente binnen de
ruit van autowegen, Prins Alexander, Hoogvliet, Hoek van Hol-
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land en Berg en Schie (Hillegersberg, Schiebroek en Overschie).
13. De rechtbank veroordeelt de leiding van het failliet verklaar-

de afvalverwerkingsbedrijf Tanker Cleaning Rotterdam BV tot ge-
vangenisstraffen variërend van 1 tot 6 jaar in verband met illegale
lozingen en valsheid in geschrifte.

13. Burgemeester dr. A. Peper reikt in Duisburg de Wolfert van
Borselenpenning uit aan Josef Frings, naar aanleiding van diens
20-jarig ambtsjubileum als burgemeester van Duisburg.

14. De partner van staatssecretaris dr. W.A.F.G. Vermeend van
Financiën, mevrouw W.J. Plas, doopt bij de Scheurhaven (Euro-
poort) het nieuwe bevoorradingsschip 'Smit-Lloyd Fortune' van
Smit-Lloyd BV.

18. Bekendgemaakt wordt dat mr. drs. L.J.M. Verduit, team-
coördinator begrotingszaken en control bij de directie Financiën,
met ingang van 1 november 1995 is benoemd tot directeur Perso-
neel en Organisatie van de Bestuursdienst Rotterdam. Hij volgt in
die functie drs. R.J.A. Clayden op die is benoemd tot directeur
van de Rotterdamse Elektrische Tram.

18-25. Festival Latinoamericano de cine y literatura in het thea-
ter Lantaren/Venster, een manifestatie met latijns-amerikaanse
films, verhalen en gedichten, georganiseerd door het Film Festival
Rotterdam en Poetry International.

19. De televisiepresentator Martin Gaus neemt in het dierenasiel
aan de Abraham van Stolkweg het eerste exemplaar in ontvangst
van /}/ere/7£esc/zm??/>7g /?ottm/#m 730 y'tftfr, een speciale uitgave
van Dieren-Taal, onder redactie van de oud-directeur van het
asiel, drs. H.J.A.J. Heuthorst.

19. De voetbalvereniging Feyenoord speelt in Liverpool met 0-0
gelijk tegen de Engelse bekerwinnaar Everton in de tweede ronde
van het Europa-Cup-II-toernooi.

19. Aan de Lokhorst (Zuidwijk) wordt de Beukenhorst, een flat-
gebouw voor 55-plussers van de Stichting voor Volkshuisvesting
Tuinstad Zuidwijk, geopend door G. Doorns, voorzitter van de
huurdersvereniging 'De Horsten'.

19-24. Drieëntwintigste internationale wintersportvakantiebeurs
'Ski-Happ' in het Ahoy'-complex.

20. Bij een kettingbotsing op Rijksweg A 15 ter hoogte van
Overschie komt een automobilist om het leven en wordt de weg ge-
durende enkele uren afgesloten voor het verkeer.

20. Naar aanleiding van de 350ste sterfdag van Hugo de Groot
wordt in het gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam een

74 oktober 1995



colloquium gehouden. In de Gemeentebibliotheek Rotterdam aan
de Hoogstraat is een tentoonstelling met Rotterdamse archivalia
en oude drukken ingericht.

20. Mr. M.J.C. Houtkamp, gemeenteraadslid van Schiedam en
lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam, opent
aan de Prins Alexanderlaan (Prinsenland) het nieuwe gebouw van
het medisch kleuterdagverblijf De Kleine Plantage, dat in verband
met de bodemsanering uit Kralingen-West moest verhuizen.

20. In het gebouw 'Delftse Poort' van Nationale-Nederlanden
NV aan het Weena opent de voorzitter van het Verbond van Ne-
derlandse Ondernemingen (VNO), dr. A.H.G. Rinnooy Kan, het
kantoor Rotterdam-Centrum van de ING Bank.

21. Circa tweeduizend toeschouwers zijn in de tuin van het Mu-
seum Boymans-van Beuningen getuige van Barney's Grote Gebeu-
ren, een choreografische processie ter inleiding van de tentoonstel-
ling 'Pace Car for the Hubris Pill' van Matthew Barney.

21. Ter promotie van zijn boek We/vaar/. De Grortöfc/ögefl VÖT/?
/ze/ ecoA?oA77/sc7* /ztfrtcfe/eA? houdt de Amerikaanse econoom en filo-
soof Francis Fukuyama in de aula van de Erasmus Universiteit
Rotterdam een toespraak.

23. Burgemeester dr. A. Peper en de vice-president van de Euro-
pese Investerings Bank (EIB), dr. R. de Korte, ondertekenen con-
tracten voor een lening van f 350 miljoen ter financiering van het
containerproject Delta 2000-8 op de Maasvlakte.

24. Afgevaardigden van ouderenbonden stellen in de vergader-
zaal van de Gemeenteraad vragen aan het College van B. en W.
over het ouderenbeleid.

24. Spinozapremies van de Nederlandse Organisatie voor We-
tenschappelijk Onderzoek worden in Den Haag uitgereikt aan vier
wetenschappelijke onderzoekers, waaronder prof. dr. F.G. Gros-
veld, hoogleraar celbiologie aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam.

25. Bekendgemaakt wordt dat de directeur van de Gemeentelij-
ke Archiefdienst en het Historisch Museum, drs. C.O.A. baron
Schimmelpenninck van der Oije, met ingang van 1 november 1995
tevens is benoemd tot interim-directeur van het Maritiem Museum
'Prins Hendrik'.

26. Tijdens de manifestatie 'Ik = Wij' in de voormalige vertrek-
hal van de Holland-Amerika Lijn, georganiseerd door het tijd-
schrift Ocfe, wordt de Ode-trofee uitgereikt aan Jan Schildkamp,
leider van het project 'Opboxen' in Hoogvliet.
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26. In het winkelcentrum Hoogvliet (Binnenban) worden de eer-
ste Nederlandse Combishop en een milieustation geopend. Het be-
treft een werkgelegenheidsproject dat tot doel heeft het winkelcen-
trum 'schoon, heel en veilig' te houden.

26. De Gemeenteraad gaat akkoord met de nota 'Europa in Rot-
terdam' en stelt het Convenant Grote Steden Beleid vast.

27. Z.K.H, prins Bernhard onthult voor het kantoorgebouw
Blaak 333 het beeld Triomf van Kees Verkade. Het beeld, dat is
gemaakt in opdracht van de jubilerende Dura Bouw Groep (140
jaar), wordt geschonken aan de gemeente in verband met de vie-
ring van 50 jaar wederopbouw.

27. De wethouders drs. H.J. Simons en J.C. Kombrink presen-
teren plannen voor uitbreiding van het concertgebouw de Doelen
en het Ahoy'-complex. Het Ahoy'-complex zal van 20.000 tot
30.000 m2 worden uitgebreid en op het dak van de Doelen zal een
nieuw congrescomplex worden gebouwd. Eventueel zal het con-
certgebouw nog worden uitgebreid met nieuwbouw voor de Hoge-
school voor Muziek en Theater Rotterdam.

27. In de Oude Kerk te Delf shaven worden Paul Nijgh-pennin-
gen (Stichting Paul Nijgh) uitgereikt aan ds. B. ter Haar, die gedu-
rende 34 jaar in het Oude Westen werkzaam is geweest, aan me-
vrouw C. Japikse-s'Jacob, die bestuursfuncties heeft vervuld bij
de Raad voor de Kinderbescherming en de Unie van Vrijwilligers
en aan mr. O.A. Tissen, oud-secretaris van H.M. de Koningin, die
zich heeft ingespannen voor de financiering van het nieuwe Sophia
Kinderziekenhuis.

28. 'Ode aan Jaap Valkhof f' in het Luxor Theater, een herden-
kingsbijeenkomst ter ere van deze op 3 juli 1992 gestorven zanger,
accordeonist en componist.

30. Het tweede bolscharnier voor de Stormvloedkering Nieuwe
Waterweg, met een gewicht van 709 ton, wordt op de zuidelijke
oever (Rozenburgse landtong) op zijn plaats gezet.

30. Bij een schietpartij op de Putselaan worden twee mannen
doodgeschoten. De politie maakt bekend zich ernstige zorgen te
maken over het toegenomen vuurwapenbezit en het daaruit voort-
vloeiende geweld.

30. De Rotterdamse boksers Arthur Santana (lichtgewicht), An-
tonio Medina (licht-weltergewicht), Franklin Lopes (zwaar-welter-
gewicht) Wilson Thompson (bantamgewicht), Hubert Marti (half-
zwaargewicht) en Charles van Wageningen (super-zwaargewicht)
worden in de sporthal aan het Schuttersveld (Crooswijk) Neder-
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lands kampioen.
30. Wethouder J.C. Kombrink verricht de sleuteloverdracht van

het bouwproject 'Eudokia' aan de Bergweg (Liskwartier), dat be-
staat uit winkel- en kantoorruimte, een parkeergarage en 74 koop-
en 131 huurappartementen.

NOVEMBER

1. Wethouder drs. H.J. Simons neemt in het Reumaverpleeg-
huis aan de Van Beethovensingel (Molenlaankwartier) het foto-
boek Gé'&owwöfe tfcce/7/eA? in ontvangst, een uitgave van de Vereni-
ging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-
Terbregge.

2. Een handelsdelegatie van de Noordchinese havenstad Dalian,
onder leiding van burgemeester Xilai Bo, brengt een bezoek aan
Rotterdam.

2. Wethouder drs. H.J. Simons opent in het vernieuwde com-
plex 'De Veste' aan de Coolsingel de Rotterdamse vestiging van
Conrad Electronic BV.

2. De voetbalclub Feyenoord wint in de tweede ronde van het
toernooi voor Europese bekerwinnaars (Europacup II) met 1-0
van Everton uit Liverpool en plaatst zich hierdoor voor de derde
ronde.

3. De korpschef van de Regio Politie Rotterdam Rijnmond,
hoofdcommissaris R.H. Hessing, ontvangt tijdens het slot van de
viering van 100 jaar rivierpolitie, de eretekens behorende bij de on-
derscheiding ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

3. De president van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten,
mr. Pieter van Vollenhoven, opent aan de Crooswijksebocht
(Nieuw Crooswijk) het nieuwe clubhuis van de Stichting Roeivali-
datie en de roeivereniging Rijnmond.

3. Wethouder J.C. Kombrink neemt bij Boekhandel Donner
aan de Lijnbaan het eerste exemplaar in ontvangst van het foto-
boek /?0//e/ï/aA?? /jerz/eA? met historische foto's van Cas Oorthuys
en foto's van het moderne Rotterdam gemaakt door Joop Reyn-
goud.

4. Bekendgemaakt wordt dat drs. F.M. Erkens, plaatsvervan-
gend directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst, met ingang
van 1 februari 1996 is benoemd tot directeur van het Woning Be-
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drijf Rotterdam. Hij volgt in die functie ir. P.F.M. Kuenzli op.
5. Het derde Highlife Nederwiet Festival in Ahoy', georgani-

seerd door het tijdschrift ///#/?//ƒ<? Mtfg#z/>?e, trekt circa 9000 be-
langstellenden.

6. De Indiase minister van Handelsbetrekkingen, P. Chidamba-
ram, de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw A. van
Dok-van Weele, en de Indiase mannequin Manpreet Brar openen
aan de Varesestraat (Bedrijvenpark Rotterdam Noord-West) het
International Indian Marketing Centre.

7. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas
reikt wethouder drs. R.M. Smit aan de vice-voorzitter van de ka-
mer, J.N.A. van Caldenborgh, de Johan van der Veekenpenning
uit, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn onderneming
Caldic Chemie BV.

7 en 9. Algemene beschouwingen van de Gemeenteraad naar
aanleiding van de ontwerp-begroting 1996, de herijking van het In-
vesteringsprogramma 1995-1999 en de belastingverordeningen en
tarieven voor 1996. De voorzitter van de deelgemeente Delfsha-
ven, drs. T. Harreman, deelt namens de gezamenlijke deelgemeen-
ten mede dat het begrotingsvoorstel op brede steun van de deelge-
meenten kan rekenen.
De Stadspartij roept de gemeente op voorbereidingen te treffen
voor een feestelijke oud- en nieuwviering op 31 december 1999 en
1 januari 2000. De SGR (SGP, GPV en RPF) betwijfelt of Rotter-
dam voldoende aandacht schenkt aan ondernemers die zich in de
gemeente willen vestigen. Verder maakt de SGR zich zorgen over
de verruwing in het verkeer. De SP waarschuwt tegen het oneigen-
lijk gebruik van gesubsidieerde werkgelegenheid (banenpools,
jeugdwerkgarantieplan, Melkert-banen). Het gaat daarbij volgens
de SP deels om banen die door bezuinigingen zijn komen te verval-
len en nu - goedkoper - opnieuw worden ingevuld. Ook de finan-
ciële positie van deze nieuwkomers op de arbeidsmarkt baart de
SP zorgen. Uit een onderzoek is gebleken dat veel banenpoolers
schulden hebben. Solidair '93 roept op het beleid dat in Rotterdam
wordt gevoerd, te toetsen aan de in het college-akkoord vastgeleg-
de voornemens als een goede inkomensverdeling, bestrijding van
armoede, huisvesting en werkgelegenheid. De PvdA vindt de ont-
wikkeling van een duale arbeidsmarkt ongewenst: aan de ene kant
de gewone arbeidsmarkt met goedbetaalde banen en aan de andere
kant een markt van additioneel en flexibel werk, af roepcontracten
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en werk met slechte arbeidsvoorwaarden. Deze fractie pleit in ver-
band hiermede voor de invoering van een basisuitkering. D'66 ziet
in Rotterdam een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven en
betreurt het dat zo weinig ondernemingen zich daadwerkelijk in de
gemeente vestigen. De VVD ziet perspectief in het beleidsplan
'Agenda 2000' maar verlangt van het college een actieplan, waar-
door duidelijk wordt gemaakt hoe deze nota kan worden gecon-
cretiseerd. Het CDA vraagt aandacht voor de kwaliteit van de ou-
derenzorg. Gepleit wordt voor de ontwikkeling van een klachten-
regeling, cliëntenraden, een marktanalyse en een kwaliteitswaar-
borgsysteem. Groen Links wijst erop dat zorgarbeid ook een eco-
nomische waarde vertegenwoordigt. Verder pleit deze fractie er-
voor oude wijken niet te beschouwen als probleemgebieden maar
als gebieden met veel mogelijkheden.
Een toespeling van het raadslid W.G.M.T van Ginneke (CD) op
een relatie tussen de komst van Antillianen en toegenomen crimi-
naliteit is voor de helft van de Gemeenteraad aanleiding enige tijd
de vergaderzaal te verlaten.
Ingediend worden 49 moties en 22 amendementen. Aangenomen
worden onder meer een motie-Van de Scheur (Solidair '93) om de
koopkracht van uitkeringsgerechtigden en ouderen ten minste te
handhaven; een motie-Kuijper (PvdA) om te blijven investeren in
sociale processen en moderne vormen van samenlevingsopbouw;
een motie-Aubert (PvdA) om te bevorderen dat er een experiment
met produktieheffing wordt gestart; een motie-Korthuis (VVD)
om te bewerkstelligen dat het vak 'ondernemen' wordt opgenomen
in het lesprogramma van Rotterdamse scholen voor middelbaar en
beroepsonderwijs; een motie-Kneepkens (Stadspartij) tot herin-
voering van zeppelins in het luchtverkeer van en naar Rotterdam.
Hierna wordt de begroting 1996 goedgekeurd, alsmede het In-
vesteringsprogramma 1995-1999 en de belastingverordeningen en
tarieven voor 1996.

8. Tijdens de viering van de 82ste verjaardag van de Erasmus
Universiteit Rotterdam wordt een eredoctoraat uitgereikt aan de
Indonesische econoom en oud-minister prof. dr. Sumitro Djojo-
hadikusumo. De plechtigheid wordt bijgewoond door onder meer
minister-president W. Kok en burgemeester dr. A. Peper.

8. Protestbijeenkomst van politie-agenten in het Luxor Theater
gevolgd door een demonstratie op de Coolsingel tegen de cao-
voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken.

8. In aanwezigheid van de staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
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zondheid en Sport, mevrouw E.G. Terpstra, zegent de hindoe-
staanse priester W. Jaipal de eerste woongroep voor Surinaamse
55-plussers 'Sabitri Bwawan' in, die zich zal vestigen in het in aan-
bouw zijnde bejaardencomplex Humanitas-Bergweg.

8. In het restaurant van het Stadstimmerhuis (Europoint-II)
wordt het rapport 'Meewerken aan een verstaanbare leefgemeen-
schap' gepresenteerd, een verslag van een onderzoek naar het
Leeshulpproject, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut
(Utrecht).

8-10. Internationale bunkerconferentie georganiseerd door het
Gemeentelijk Havenbedrijf, die onder meer wordt bijgewoond
door de minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw A. Jorrits-
ma-Lebbink.

9. Met een fakkeloptocht van het Centraal Station naar de Pau-
luskerk herdenken circa driehonderd mensen de Kristallnacht (9
november 1939).

9. Mevrouw S.M.E. Willink-Quiël draagt een portret van me-
vrouw M. Limperg-Lopuit over aan het museum Boymans-van
Beuningen. Het portret is in 1936 vervaardigd door haar overleden
echtgenoot Carel Willink.

10. Z.K.H, prins Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan
het Openbaar Ministerie aan de Schiekade.

10. Burgemeester dr. A. Peper en voetballer Ronald Koeman
openen in het Maasgebouw bij het Feyenoord Stadion het voetbal-
museum 'Home of History'.

10-12. Ruim 25.000 belangstellenden bezoeken de Internationa-
le Poppen- en Berenbeurs in het Ahoy'-complex.

13. Wethouder J.C. Kombrink geeft het startsein voor de ver-
bouwing van pakhuis De Vijf Werelddelen op het voormalige en-
trepotterrein, dat omgevormd zal worden tot Exotic Festival Mar-
ket. Verder komen er in het gebouw appartementen, kantoren en
horecavoorzieningen.

14. De vice-president van Zuid-Afrika, F.W. de Klerk, houdt
een toespraak in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

14. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Boekhandel
Van Gennep wordt het beeld van Koos Speenhoff geplaatst in de
directe omgeving van de winkel aan de Oude Binnenweg.

14. Bekendgemaakt wordt dat de Kirstin Feireiss, oprichtster en
directeur van het Aedes Architekturforum in Berlijn, per 1 april
1996 is benoemd tot directeur van het Nederlands Architectuur-
instituut.
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15. In Den Haag vindt een hoorzitting van de Tweede Kamer
plaats over de te vormen stadsprovincie Rotterdam.

15. Als gevolg van een ongeluk op Rijksweg A 20 ter hoogte van
de afslag Centrum, waarbij een vrachtwagenchauffeur om het le-
ven komt, raakt het verkeer rond Rotterdam in de ochtendspits
volledig ontwricht en ontstaan autofiles met een totale lengte van
90 kilometer.

15. In Zeist wordt de Betonprijs van de Betonvereniging (Gou-
da) (categorie waterbouw) uitgereikt aan vertegenwoordigers van
de Nederlandse Spoorwegen NV, Gemeentewerken Rotterdam,
het ingenieursbureau Holland Rail Consult en de Bouwdienst van
Rijkswaterstaat voor de bouw van de Spoortunnel Rotterdam.

15. Wethouder J.C. Kombrink slaat in Hoogvliet de eerste paal
voor de bouw van 96 huur- en 48 koopwoningen die in de plaats
komen van gesloopte maisonettewoningen (bouwproject Rondom
Digna, arch. Hoenders, Dekkers, Zinsmeister BV).

15. In Washington (Verenigde Staten) neemt de uroloog dr.
G.J. van Steenbrugge, verbonden aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, een prijs in ontvangst van de Association for the Cure
of Cancer of the Prostate (CaP CURE). Aan de prijs is een geldbe-
drag van 150.000 dollar verbonden, dat gebruikt kan worden voor
verder onderzoek naar prostaatkanker.

17. Een tweede convenant over vermindering van de lozing van
chemische afvalstoffen in de Rijn wordt ondertekend door dr. W.
Sahm, hoofddirecteur van het Verband der Chemischen Industrie
(VCI) en wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg. De gemeen-
te en de VCI zijn overeengekomen dat - vergeleken met het jaar
1986 - in 2000 tussen de 50 en 87 procent minder verontreinigde
stoffen geloosd worden.

17. Wethouder J.C. Kombrink opent aan de Wijnhaven het mu-
seum Schepen uit Verre Landen.

17. De president-commissaris van de NV Stadion Feyenoord,
A.A. van der Louw, neemt in het Maasgebouw namens het sta-
dion de Rotterdam Promotieprijs 1994 (Club 25) in ontvangst.

17. Wethouder mr. J.H.A. van den Muijsenberg opent de nieu-
we Spoorweghavenbrug, die met de Binnenhavenbrug en de Lode-
wijk Pincoffsbrug zorgt voor de dwarsverbindingen op de Kop
van Zuid.

17. Wethouder drs. H.J. Simons reikt de Anjerfonds Chabot-
prijs uit aan de Rotterdamse beeldend kunstenares Ine Lamers, die
zich toelegt op fotografie en dia-installaties.
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17-18. Onder een verschoven blok woningen in Kralingen-West,
waar in verband met de bodemsanering verontreinigde grond was
weggegraven, wordt in allerijl duizend ton aarde aangebracht.

18. Werkconferentie 'Vluchten mag niet meer!?' in landhuis De
Oliphant aan de Kromme Zandweg (Charlois), over misverstanden
in beeldvorming over vluchtelingen en migranten. De conferentie
wordt bijgewoond door staatssecretaris mevrouw mr. E.M.A.
Schmitz van Justitie.

18-19. Beurs Pre Mama in het Ahoy'-complex.
19. In de Energiehal vindt een sportevenement plaats met de-

monstraties door gehandicapte en niet-gehandicapte sporters. De
opening wordt verricht door staatssecretaris mevrouw E.G.
Terpstra van Welzijn, Sport en Recreatie.

19. De Amerikaanse filosoof Hilary Putnam spreekt in de
Kunsthal een rede uit getiteld: 'Non-Scientific Knowledge' (zesde
Pierre Bayle-lezing).

21. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw A. Jorrits-
ma-Lebbink, opent in het World Trade Center een discussiedag
over het thema 'De Nederlandse Zeehavens - wat brengt de toe-
komst?'

21-26. Tweede Internationale Dutch Electronic Art Festival
DEAF '95 in het theater Lantaren/Venster aan de Gouvernestraat
(Oude Westen) georganiseerd door V2 Organisatie, centrum voor
Kunst en (media)technologie.

22. Circa vijftig agenten van de Rivierpolitie onderbreken het
werk gedurende enkele uren uit protest tegen het uitblijven van een
akkoord over een nieuwe ca.o. voor het politiepersoneel.

22. Bij vestigingen van de tankopslagbedrijven van Paktank
Chemicals Nederland BV en Van Ommeren Tank Terminals BV in
het Botlekgebied worden twee Rail Chemie Centers van NS Cargo
geopend, waar vier treinen tegelijkertijd beladen en zes gelost kun-
nen worden.

22. Minister mevrouw dr. E. Borst-Eilers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport brengt een bezoek aan het Dijkzigt Ziekenhuis
(Academisch Ziekenhuis Rotterdam), waar zij vragen beant-
woordt over het verwezenlijken van de zogenaamde 'Melkert-ba-
nen' in de zorgsector.

22. Wethouder ir. H. Meijer opent aan de Katendechtse Lage-
dijk (Oud-Charlois) het Sociaal Pension Zuid, een voorziening
voor thuislozen met een psychiatrische achtergrond, opgezet door
het Centrum voor Dienstverlening en de Pameijer Stichting.
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23. Bekendgemaakt wordt dat het uitgeversbedrij f Reed Elsevier
Nederland BV de Nederlandse Dagbladunie BV voor een bedrag
van f 865 miljoen heeft verkocht aan PCM Uitgevers BV (Amster-
dam).

23. Na afloop van zijn afscheidsrede 'Ademnood' waarmee hij
afscheid neemt als hoogleraar longziekten aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, ontvangt prof. dr. C. Hilvering de versierselen
behorende bij de onderscheiding ridder in de orde van de Neder-
landse Leeuw.

23. In het Maasgebouw bij het Feyenoord Stadion vindt het eer-
ste Rotterdam Business Club Diner plaats, waaraan circa 180 ma-
nagers uit de regio Rotterdam deelnemen.

23. De Gemeenteraad gaat akkoord met een fusie tussen de
Streekschool Rijnmond Noord en de Streekschool Rijnmond Zuid
met terugwerkende kracht per 1 augustus 1995 en stelt het gemeen-
telijke beleid vast ten aanzien van rolluiken in winkelstraten en fi-
atteert een stadsvernieuwingsvoorstel van het Zaagmolengebied
(Oude Noorden).

24. De Wolfert van Borselenpenning wordt uitgereikt aan de
scheidende officier van justitie en oprichter van het Bureau Halt
Rotterdam, mr. W.F.H. Hendriks.

24-26. Driedaagse Cupido Hou- en Trouwbeurs in het Ahoy'-
complex.

25. De architect Rem Koolhaas spreekt in de Doelen een rede uit
over de grenzen en mogelijkheden van het vak stedebouw (Mon-
driaanlezing). Na afloop van de lezing wordt de Sikkensprijs 1995
uitgereikt aan landschapsarchitect Adriaan Geuze van het archi-
tectenbureau West 8 en aan vertegenwoordigers van de Propreté
de Paris, de stadsreinigingsdienst van de Franse hoofdstad.

25. Het dertigste Camerettenfestival in het Luxor Theater wordt
gewonnen door de cabaretier Mumtaz Jafri, met het programma
'Nul'.

26. De Rotterdamse Dag in de Doelen, georganiseerd door de
Stichting Ons Rotterdam. Tot Rotterdammer van het jaar wordt
uitgeroepen Alaaddin Erdal, schoolbegeleider van allochtone jon-
geren.

27. De oud-burgemeester van Antwerpen, B. Cools, ontvangt
uit handen van burgemeester dr. A. Peper de versierselen behoren-
de bij de onderscheiding commandeur in de orde van Oranje-
Nassau.

27. Bekendgemaakt wordt dat de politie in de Rotterdamse ha-
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ven een partij van 27.500 kilogram marihuana heeft onderschept,
die een straatwaarde heeft van circa ƒ 95 miljoen.

29. De burgemeester van Albrandswaard, mevrouw A. Laten-
stein van Voorst-Woldringh, opent aan de Hofhoek in Poortugaal
het nieuwe bedrijfspand van de Burger Groep, een cargadoors- en
expediteursonderneming die 223 jaar in Rotterdam gevestigd was.

30. In het kader van landelijke acties voor een nieuwe cao leggen
de agenten van de Regio Politie Rotterdam-Rijnmond gedurende
zes uur het werk neer. In verband met de voorgenomen werkon-
derbreking van de politie op 3 december, verbiedt burgemeester
dr. A. Peper de voetbalwedstrijd Feyenoord-NAC.

30. De VGR-Toegankelijkheidstrofee (Vereniging van Gehandi-
captenorganisaties Rotterdam) wordt uitgereikt aan drs. A.H.
Dorresteyn, die de prijs namens de Diergaarde Blijdorp in ont-
vangst neemt.

DECEMBER

1. In het Oceaanhuis aan het Heiman Dullaertplein wordt het
nieuwe politiebureau Delfshaven geopend.

4. In Den Haag wordt door de minister van Verkeer en Wa-
terstaat, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, en door wethouder drs.
R.M. Smit een plan gepresenteerd voor gefaseerde aanleg van een
tweede Maasvlakte. Het nieuwe gebied zal uiteindelijk 2000 hecta-
re beslaan en een investering vergen van 5,2 tot 8 miljard gulden.

4. De te slopen Varkenoordsebrug over het spoorwegemplace-
ment Varkenoord wordt voor het verkeer afgesloten.

4. Wethouder ir. H. Meijer start in de perskamer van het Stad-
huis de elektronische databank FreeFlow, door middel waarvan
journalisten elektronisch kennis kunnen nemen van gemeentelijke
persberichten.

4. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen, drs. A. Nuis, reikt in het Stadhuis Pierre Bayle-prijzen (Rot-
terdamse Kunststichting) uit aan prof. dr. E. (Ed) Taverne: de
prijs voor de architectuurkritiek (1993), Bas van Putten: de prijs
voor de muziekkritiek (1994) en Hugues Boekraad: de prijs voor
de designkritiek (1995).

5. De rechtbank verklaart het Bulk Overslagbedrijf Rotterdam
BV (BOR) failliet.
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6. Mr. J. de Monchy, voorzitter van de raad van bestuur van het
handelsbedrijf M & R de Monchy NV, ontvangt in Rhoon uit han-
den van burgemeester mevrouw A. Latenstein van Voorst-Wol-
dringh, de eretekens behorende bij de onderscheiding officier in de
orde van Oranje-Nassau.

6. Een groep leerlingen van de Rotterdamse Montessorischool
geeft bij het Heiman Dullaertplein (Delfshaven) het startsein voor
het project Intensief Beheer Delfshaven. Het plan is gericht op de
verbetering van 2593 particuliere woningen in de deelgemeente.

7. Wethouder J.T.C.M, den Oudendammer reikt de Rotterdam-
se vrijwilligersprijs 1995 uit aan B. Aalbers, voorzitter van de
scoutingvereniging Impeesa, die speciaal aandacht besteedt aan li-
chamelijk gehandicapte kinderen.

7. Wethouder ir. H. Meijer maakt bekend dat de Bouwkwali-
teitsprijs 1995 (Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam) is toegekend
aan het woongebouw De Schakel in de Molièrestraat (Lombardij-
en), dat beheerd wordt door Woningbouwvereniging Vree-
wij k/Lombardijen.

7. De Gemeenteraad stemt in met wijziging van het Ambtena-
renreglement in verband met de invoering van de Wet op de onder-
nemingsraden en gaat akkoord met de deelname in een be-
heerstichting ten behoeve van de uitvoering van het Rotterdamse
Aanbodmodel Woonruimteverdeling.

8. Z.K.H, prins Bernhard opent het nieuwe onderkomen van het
Mariniersmuseum aan de Wijnhaven, in een van de panden die in
verband met de bouw van de Willemsspoortunnel afgebroken en
weer opgebouwd zijn.

9. In verband met een gaslekkage worden circa dertig bewoners
van het bejaardentehuis De Sonneburgh aan de Ravenswaard
(Groot-IJsselmonde) geëvacueerd.

10. Medewerkers van het Belgische constructiebedrijf Denys
voltooien een 800 meter lange geboorde tunnel onder de Rotte, die
gebruikt zal worden voor de levering van warmte aan het Westland
door het Electriciteitsbedrijf Zuid Holland NV (RoCa- 3-centrale).

11. De voorzitter van de deelgemeente Feijenoord, D. van Puf-
felen, legt zijn functie neer na een geschil met zijn coalitiegenoten
van PvdA, D66 en Groen Links en met de ambtenaren van de deel-
gemeentesecretarie over zijn stijl van leiding geven en de hoge
werkdruk.

11. In het Luxor Theater vindt de première plaats van de bio-
scoopfilm 'Filmpje', met in de hoofdrol de cabaretier en televisie-
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artiest Paul de Leeuw.
11. Wethouder drs. H.J. Simons start in het Informatiecentrum

Kop van Zuid aan de Stieltjesstraat (Feijenoord) het werkgelegen-
heidsproject Comfortdiensten Kop van Zuid.

12. H.M. koningin Beatrix brengt in gezelschap van de minister
van Onderwijs en Wetenschappen, dr. ir. J.M.M. Ritzen, in de
Witte de Withstraat (Cool) een bezoek aan het Project Integratie
Nieuwkomers.

12. In het World Trade Center wordt een fusie-overeenkomst
getekend tussen de havenwerkgeversvereniging SVZ en de Alge-
mene Werkgevers-Vereniging AWV. De Havenondernemersver-
eniging SVZ zal onder de historische naam Scheepvaart Vereni-
ging Zuid haar activiteiten als belangenbehartiger van stuwadoors-
bedrijven en industrieën in het havengebied voortzetten.

12. De Rotterdam Port Promotion Council (voorheen Stichting
Havenbelangen) organiseert voor circa 120 ambassadeurs, consuls
en ambassademedewerkers' een bijeenkomst aan boord van de
'Jules Verne' met als thema 'Meet the World in Rotterdam'.

12. Bekendgemaakt wordt dat de Kunsthal ten behoeve van een
tentoonstelling in 1996 op een veiling in Parijs het schilderij 'Het
laatste avondmaal', heeft verworven, dat is geschilderd door Han
van Meegeren, de imitator van Johannes Vermeer.

13. In het Stadhuis vindt de ondertekening plaats van een conve-
nant tussen de Stadsregio Rotterdam, de provincie en het Rijk
voor de ontwikkeling van nieuwe woonwijken met totaal 54.900
woningen in de zogenaamde 'Vinex-gebieden' Midden IJsselmon-
de (Smitshoek), Noordrand Rotterdam (Bergschenhoek en Berkel
en Rodenrijs), Nesselande (bij Zevenkamp). In het akkoord zijn
ook afspraken vervat over openbaar vervoer, infrastructuur,
groen, bodemsanering en bedrijventerreinen.

13. Medewerkers van de plantsoenendienst van Gemeentewer-
ken Rotterdam planten 400 kerstbomen in straten waar bewoners
zich actief bezighouden met sociale vernieuwing.

14. Het college van B. en W. zendt een brief aan de gemeente-
raad waarin wordt geadviseerd af te zien van een nieuwe luchtha-
ven in de polder Schieveen en het huidige Rotterdam Airport om
te vormen tot kleine luchthaven voor het zakelijke verkeer, waar
tussen 23.00 en 6.00 uur geen vliegtuigen mogen opstijgen of lan-
den.

14. Burgemeester dr. A. Peper overhandigt in het Stadhuis aan
landschapsarchitect ir. Adriaan Geuze van het bureau West 8 de
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Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten 1995 (Stichting
Rotterdam-Maaskant).

14. De ambassadeur van Indonesië, J.B. Soedarmanto Kadaris-
man, opent in het Museum voor Volkenkunde de tentoonstelling
'Power and Gold, sieraden uit Indonesië'.

15. Aan de Sevillaweg (Bedrijvenpark Rotterdam Noord-West)
opent wethouder J.C. Kombrink een nieuw kantoorpand van de
Bataafse Aanneming Maatschappij BV en NIB Elektrotechniek
Rotterdam BV.

15. Op de Coolsingel worden de lichtjes ontstoken van de Noor-
se kerstboom, die de stad Oslo dit jaar voor de 45ste keer aan de
gemeente schenkt.

16. De commandant van het Korps Mariniers, generaal-majoor
R. Spiekerman van Weezelenburg, draagt op de Coolsingel het
korpscommando over aan generaal-majoor E.C. Klop. Aanslui-
tend neemt Z.K.H, prins Willem-Alexander een defilé af, dat
wordt gehouden ter gelegenheid van het 330-jarig bestaan van het
korps.

16. Burgemeester dr. A. Peper opent op de Hoogstraat een nieu-
we vestiging van Bram Ladage Verse Patat BV.

18. Een delegatie van de Tweede-Kamer brengt op initiatief van
het kamerlid G.J.W. van Oven (PvdA) een bezoek aan de wijk
Nieuw-Engeland (Hoogvliet-Noord) om kennis te nemen van de
problemen en mogelijkheden rond de opvang van jonge Antillia-
nen.

18. Bekendgemaakt wordt dat 3047 personen zijn aangehouden
sinds de start van het politie-offensief Victor dat gericht is tegen
de overlast van drugverslaafden.

19. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd neemt dijkgraaf A.C. van Nes met een receptie in Ridder-
kerk afscheid van het Waterschap IJsselmonde. Hij is per 7 de-
cember jl. opgevolgd door ing. T. Beishuizen.

20. Bekendgemaakt wordt dat de regering een bedrag van ƒ 4
miljoen heeft gereserveerd voor de strafrechtelijke opvang van
overlastgevende drugverslaafden in Rotterdam.

20. De voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs Rotterdam, ds. A.J. Janssens, ontvangt ter gelegenheid
van zijn afscheid de Wolfert van Borselenpenning uit handen van
wethouder drs. R.M. Smit.

20. Het tankschip 'Stainless Commander' van de Griekse rederij
Adriatic Tankers wordt bij een veiling opgekocht door de beman-
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ning, die het schip met winst hoopt te verkopen, om zo het achter-
stallige salaris te compenseren.

20-21. In het Maasgebouw (bij het Feyenoord Stadion) vindt de
vakbeurs voor vervoerders en verladers 'Freight Select '95' plaats.

21. De Gemeenteraad stemt in met het voorstel om het Gemeen-
telijk Havenbedrijf voor een periode van ten minste 11 jaar te
huisvesten in het op de Kop van Zuid te bouwen World Port Cen-
ter.

22. Bekendgemaakt wordt dat het overslagbedrijf Hanno Rot-
terdam BV de stuwadoorsafdeling van het Nederlands Transport
Bureau BV heeft overgenomen. Het NTB gaat in afgeslankte vorm
zelfstandig verder onder de naam NTB Agencies.

23. De Rotterdamse bokser Regilio Tuur verdedigt in Amster-
dam met succes tegen de Italiaan Giorgio Campanella zijn wereld-
titel in het supervedergewicht (WBO).

28. De hardloopster Letitia Vriesde en de bokser Regilio Tuur
worden uitgeroepen tot sportvrouw en sportman van het jaar
1995. De tafeltennisvereniging FVT krijgt de titel sportploeg en
hockeyspeelster Florien Cornelis die van talent van het jaar 1995.

28. Bekendgemaakt wordt dat het Opvang- en Drugverlenings-
centrum Odyssee en de Stichting De Bulldog met ingang van 1 ja-
nuari 1996 fuseren. De nieuwe instelling, waar circa 150 mensen
werkzaam zullen zijn, krijgt als naam 'Stichting Symbion, cen-
trum voor verslavingszorg Rijnmond'.

28-30. Rotterdamse Pianodriedaagse in de Doelen. Het con-
cours wordt gewonnen door Mignon Gotsch uit Goes en Madeleen
te Winkel uit Ens.

29. De uitgeversmaatschappij Elsevier draagt de aandelen van
de Dagbladunie, uitgever van onder meer NRC Handelsblad, het
Algemeen Dagblad en het Rotterdams Dagblad, over aan PCM
(Amsterdam).

29. Tijdens de traditionele oudejaarsbijeenkomst van de Haven-
vereniging Rotterdam maakt burgemeester dr. A. Peper bekend
dat er in 1995 in de Rotterdamse haven 294,6 miljoen ton goederen
zijn overgeslagen: 0,2 procent meer dan in 1994. De burgemeester
vindt dat de haven meer ruimte nodig heeft om de concurren-
tiestrijd met andere havens aan te kunnen en dat daarover snel
beslissingen moeten worden genomen.
De overslag van containers is met 4,9 procent toegenomen tot 52,5
miljoen ton. De overslag van ertsen en schroot steeg met 2,9 pro-
cent tot 47,3 miljoen ton. Droog massagoed nam met 15,4 procent
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toe tot 9,9 miljoen ton. De overslag van kolen groeide licht (17,7
miljoen ton) en de hoeveelheid aangevoerde ruwe olie bleef met
95,7 miljoen ton ongeveer op hetzelfde niveau. Een daling ver-
toonde de overslag van olieprodukten (13,8 procent tot 16,9 mil-
joen ton), veevoeders en granen (6,1 procent tot 15,8 miljoen ton)
en stukgoed (5,7 procent tot 10,6 miljoen ton).

31. In de haven zijn het afgelopen jaar aangekomen 29.283 zee-
schepen (in 1994 30.156) met een tonnage van 375.170.000 brt. (in
1994 355.162.000).
Het aantal passagiers dat via de Luchthaven Rotterdam reisde, be-
droeg 437.152 (exclusief transito), in 1994 335.341. Er werd 5.690
ton vracht vervoerd tegen 5.441 in 1994. Het aantal 'overland-
vluchten' bedroeg 41.967 tegen 37.105 in 1994. De cijfers over
1994 zijn gecorrigeerd.

december 1995 93


