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24 
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Het inwonertal van de provincie Utrecht is in het nu ver
streken jaar gestegen met 7.022 en bedraagt bij de aanvang 
van dit jaar 885.756. Het inwonertal van de gemeente 
Utrecht daalde in het verstreken jaar met 6.215 zielen en 
bedraagt nu 241.704. 
De Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst en de Dienst 
Openbare Werken, beide te Utrecht, houden op te be
staan. Zij zijn ingaande heden samengevoegd tot de Dien
stenstructuur Ruimtelijke Ordening, Openbare werken en 
Volkshuisvesting Utrecht, afgekort als Dienstenstructuur 
R.O.V.U. 
In Nieuwegein gaat de Gemeentelijke Muziekschool van 
start. Tot directeur is de heer F. H. Wolfkamp (29) be
noemd. 
Een plotseling opstekende en ongewoon zware onweers
bui, gepaard gaande met sneeuw, hagel, regen en zware 
windstoten heeft zowel in de stad Utrecht als elders in de 
provincie aanzienlijke schade veroorzaakt. Zo werden in 
Tienhoven, Maarsseveen en Maartensdijk verschillende 
boerderijen geheel of gedeeltelijk vernield. In de Ridde-
roordse bossen werden tientallen bomen ontworteld. 
Burgemeester en wethouders van Utrecht besluiten voor
lopig niet te zullen streven naar doortrekking van de rail
lijn, vanuit Nieuwegein naar het Smakkelaarsveld, naar 
Zeist en Lunetten. 

Op 90-jarige leeftijd overleden de heer J. Bommeljé. Hij 
was een bekende figuur in uitgeverskringen en was tot het 
laatst toe directeur van de Boekhandel Erven J. Bijleveld 
b.v. 
Dr. D. Grosheide neemt afscheid als bibliothecaris van de 
Rijksuniversiteit. 
In Nieuwegein wordt een nieuwe autobusgarage door het 
streekvervoerbedrijf West Nederland in gebruik genomen. 
De garage zal te zijner tijd als tramremise dienst gaan doen 
voor de tramstellen, die op de raillijn Utrecht-Nieuwegein 
zullen worden ingezet. 
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26 De raad van Utrecht besluit het huis Oudaen aan de Oude-
gracht te laten restaureren en om dat gebouw na restaura
tie te bestemmen tot culturele toonzaal. 

februari 13 Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Utrecht, opent aan 
de Rubenslaan te Utrecht een bloedbank. 

15 De Stichting Het Utrechts Monumentenfonds besluit tot 
aankoop van de percelen Hardebollenstraat 5, gelegen op 
de hoek van de Breedstraat, Oudegracht 319-321 en Geer-
testraat 1. 

18 Na een voorbereiding, die vier jaren vergde, stellen Provin
ciale Staten een streekplan Utrecht-Oost vast. 

23 Prof. dr. W. H. C. Tenhaeff (84) viert zijn zilveren jubileum 
als bijzonder hoogleraar in de parapsychologie en neemt 
als zodanig afscheid. Tot zijn opvolger is benoemd prof. dr. 
H. van Praag te Wageningen. 

23 Het Sint Antonius ziekenhuis te Utrecht ontvangt toestem
ming om in 1979 in Nieuwegein met de bouw van een 
nieuw ziekenhuis een aanvang te maken. 

maart Hotel Hes in de Maliestraat is verkocht aan Europlan bv te 
Wassenaar, welke vennootschap reeds eerder eigenaresse 
werd van het hotel des Pays Bas. 

foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 



9 Door de Commissaris der Koningin wordt het nieuwe pro
vinciekantoor aan de Galileïlaan te Utrecht officieel in ge
bruik gesteld. 

10 Nieuwegein schrijft haar 30.000 inwoonster in. 
17 Prof. dr C. W. van Unik, hoogleraar in het Nieuw Testa

ment en de oud-Christelijke letterkunde en voorzitter van 
het Nederlands Bijbelgenootschap te Bilthoven overleden 
in de leeftijd van 67 jaar 

22 Zeventien beeldende kunstenaars ontvangen de sleutels 
van de gerestaureerde woningen, die deel uitmaakten van 
de Br eij er s earner en aan de Gasthuisstraat en de Wittevrou-
wensingel. De woningen zijn thans ingericht als atelier-wo
ningen. 

28 Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten 
van Utrecht bracht 79,9% van de kiesgerechtigden hun 
stem uit. Als gevolg van deze verkiezing zal het aantal poli
tieke partijen, waarvan vertegenwoordigers in de Staten 
zitting hebben, dalen van 11 naar 6. De zetelverdeling in de 
Staten wordt: PvdA + PPR 18 (19); CDA 21 (17); VVD 13 
(15); D'66 4(1); SGP 2 (2) en PSP 1 (1). 
De PPR zal niet langer als afzonderlijke partij aan het sta-
tenwerk deelnemen, terwijl de vertegenwoordigingen van 
het GPV, DS'70, CPN en de Boerenpartij in de nu komen
de zittingsperiode niet zullen terugkeren. 

april 2 Het zwem- en strandbad J. T. van Ede te Maarssen wordt, 
na tachtig jaren te hebben bestaan, opgeheven. 

15 Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Na-
tuurvriendenwerk bestaat vijftig jaar. 

25 Het Departement Utrecht van de Nederlandse Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel bestaat 200 jaar. 

mei 1 Het gebouw van de voormalige Emmakliniek aan de Kon
ingslaan te Utrecht wordt door brand grotendeels ver
woest. 

11 In het gemeentelijk archief te Utrecht wordt de tentoon
stelling Kijk op Utrecht opengesteld (tot en met 12 juni). De 
tentoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van het 
tweede lustrum van de gemeentelijke fotodienst. 

11 Nabij Vreeswijk wordt de laatste sectie in de nieuwe Lek-
brug gelegd. De brug zal deel gaan uitmaken van een nieu
we rijksweg nr. 27, tussen het verkeersplein Lunetten en 
Lexmond. 

13 Het Waterschap Kromme Rijn neemt een nieuw kantoor
gebouw te Houten officieel in gebruik. 
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/ / mei foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 

18 Provinciale Staten stellen een streekplan Utrecht-west 
vast. De voorbereiding van dit plan heeft - evenals bij het 
streekplan Utrecht-oost - vier jaren gevergd. 

19 De gemeenteraad van Nieuwegein besluit definitief tot de 
aanleg van stadsverwarming in een viertal nieuwbouwge-
bieden. De stadsverwarming zal worden aangesloten op 
het PEGUS-net te Utrecht. 

21 Na een ruim anderhalfjarige restauratieperiode wordt de 
Leeuwenberghkerk opnieuw in gebruik genomen. 

22 Het Nederlands Spoorwegmuseum stelt een derde perron 
in gebruik. 

25 De gemeenteraad van Utrecht besluit af te zien van door
trekking van de raillijn van het Smakkelaarsveld naar De 
Uithof, Zeist en Lunetten. 

31 Verkiezingen voor de gemeenteraden vinden plaats. De 
opkomst van de kiesgerechtigden varieert in de provincie 
van 66,4% in de gemeente Utrecht tot 90,7% in de gemeen
te Willeskop. 

juni Provinciale Staten van Utrecht herkiezen alle zittende le
den van het college van Gedeputeerde Staten voor een 
nieuwe vier-jarige ambtsperiode. 
De Utrechtse Klokkenspel Vereniging herdenkt haar vijf
tig-jarig bestaan met een bijeenkomst in de Michaelskapel 
van de Domtoren. 
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10 

14 

22 

2H 

De Stichting het Utrechts Gevelteken Fonds kwijt zich van 
haar eerste in het openbaar zichtbare taak door (her
plaatsing) van een beeldje van keizer Hendrik IV aan de 
gevel van het hoekhuis Mariastraat-Mariaplaats. Dit beeld 
van één van de stichters van het kapittel Maria Maior 
(1081) werd vervaardigd door Evert van Kooten Niekerk. 
In het plantsoen langs de Mississippidreef wordt een door 
Leo Jungblut vervaardigd tufstenen beeld, voorstellende 
een steenhouwer, geplaatst. 
Een staking tegen door de regering voorgenomen salaris
maatregelen voor amtenaren legt het stadsbusvervoer en 
de huisvuilophaaldienst in de gemeente Utrecht lam. 
In het Universiteitsmuseum wordt een tentoonstelling, ge
wijd aan Anna Maria Schuurman geopend (tot 10 augus
tus). 

10 juni foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 
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juli 14 Oud-notaris mr. J. A. M. Koch (75 jaar) en Utrechts oudste 
inwoonster (103 jaar) mevrouw G. J. Bliekendaal-Schoon-
hoven overleden. 

22 Te Driebergen overlijdt de beeldhouwer W. Harzing (79 
jaar). Hij was onder meer bekend door zijn pleidooien voor 
de restarauratie van belangrijke monumenten te Drieber-
gen-Rijsenburg. 

27 In Melbourne komt Willem van Otterloo bij een auto-on
geval om het leven (70 jaar); in hem verliest Nederland en 
in het bijzonder het U.S.O. een groot dirigent en musicus. 

augustus 1 In de nieuwe centrale brandweerkazerne aan de Vliegend 
Hertlaan wordt, hoewel de kazerne nog niet voltooid is, de 
centrale meldkamer voor Utrecht, Nieuwegein, Maartens
dijk en De Meern in gebruik genomen. 

1 De voormalige meelfabriek De Korenschoof aan de Kaats-
straat is na maandenlange sloopwerkzaamheden verdwe
nen. Begonnen wordt met de sloop van de voormalige 
melkfabriek van de U.M.C. De vrijkomende terreinen zul
len onder meer voor woningbouw worden gebruikt. 

5 In het Zeister raadhuis wordt de na de brand geheel her
stelde raadzaal weer in gebruik genomen. 

15 De heer F. J. Hermsen wordt tijdelijk opgevolgd door de 
heer W. A. Fibbe als burgemeester van Nieuwegein. 

25 De Noorderkerk aan de Rooyaards van den Hamkade 
wordt door de Gereformeerde Gemeente in Utrecht ver
kocht aan de Pinkstergemeente Samuel. 

29 Het bestuur van het Bartholomeï Gasthuis ontvangt van 
het rijk toestemming tot volledige modernisering van het 
bejaardenhuis aan de Lange Smeestraat. 

september 1 Bij het 225-jarig bestaan biedt de b.v. Koninklijke Tabaks-
fabrieken en Koffiebranderijen Douwe Egberts de ge
meente Utrecht een geschenk van ƒ 100.000,- aan voor 
een nader te bepalen culturele bestemming. 

1 De drie Utrechtse roeiverenigingen Triton, Orca en Viking 
nemen een nieuwe roeisport-accomodatie, gelegen aan de 
Vaartsche Rijn, in gebruik. 

5 De Maartensdijkse Vrijwillige Brandweer herdenkt haar 
vijftig-jarig bestaan. 

5 In alle 48 Utrechtse gemeenteraden vinden wethouders
verkiezingen plaats. 

11 Het waterschap Lopikerwaard herdenkt het feit dat Bis
schop Jan van Diest 650 jaar tevoren het Hoogheemraad
schap De Lekdijk Bovendams instelde. Tijdens deze her
denking werd het vierde deel van het De geschiedenis van 
het Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams ten doop ge
houden. 
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foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 

12 

12 

15 
16 

De Minister van Onderwijs geeft toestemming voor het 
bouwen van een nieuw Academisch Ziekenhuis in De Uit
hof. Het nieuwe ziekenhuis zal 800 bedden krijgen en zal 
tevens huisvesting gaan bieden aan het Wilhelmina Kin
derziekenhuis en het Ooglijders Gasthuis. 
Op aandrang van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging 
wordt besloten het Nieuwjaarsluiden van de Domklokken 
af te schaffen. 
De Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh bestaat 125 jaar. 
De geheel gerestaureerde Nicolaïkerk wordt opnieuw in 
gebruik genomen. 
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22 

25 

30 

30 

In de expositiezaal van Kunstliefde aan de Nobelstraat 
wordt een overzichtstentoonstelling van het werk van de 
graficus Hans van Dokkum, die hiermee zijn zeventigste 
verjaardag viert, geopend. 
Te Mijdrecht wordt een nieuw gemeentehuis officieel in 
gebruik genomen. 
Na een grondige restauratie wordt het in de zestiende eeuw 
door Gerrit Peters gebouwde orgel van de Jacobikerk op
nieuw in gebruik genomen. 
De delicatesse-winkel van Klokke in de Korte Jansstraat 
en de banketzaak De Hoog Boots aan het Oudkerkhof 
sluiten, na respectievelijk 120 en 150 jarig bestaan, hun be
drijven. 

oktober 

14 

Op het industrieterrein Lage Weide wordt een overslagsta
tion voor huishoudelijk- en ander afval door de n.v. Afval 
Verwerking Rijnmond in gebruik genomen. 
De Algemene Bank Nederland verhuist van de statige pa
triciërshuizen aan het Janskerkhof en de Drift naar het in
wendig geheel verbouwde voormalige bedrijfspand van de 
firma Wijers aan de Neude te Utrecht. 
De Koninklijke Utrechtse PTT-Brasband (de vroegere 
PTT-Fanfare Onder ons) viert zijn 75-jarig bestaan. 

3 oktober 
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14 Ingaande heden vindt de zaterdagse (middag-)bloemen-
markt niet meer plaats op het Vredenburg maar langs de 
westzijde van de Oudegracht tussen de Zakkendragers-
steeg en de Bakkerstraat. 

18 Nadat eerder dit jaar al een verlegging van de vaargeul van 
de Eem bij De Zeldert onder Baarn was tot stand gekomen 
is nu ook een (grotere) bochtafsnijding bij De Grote Melm 
onder Soest voor de scheepvaart opengesteld. 

27 De heer R. A. Hoogland (88) biedt de burgemeester het 
eerste exemplaar aan van het boek Kroniek van Utrecht, 
waarin de geschiedenis van de stad Utrecht in jaartallen is 
weergegeven van 47-1940. 

november 4 De Utrechtse kunstschilder Roland Schier wordt het Kon
inklijk subsidie voor de schilderkunst toegekend. 

10 Het U.S.O. geeft een eerste proefconcert in het nieuwe 
Muziekcentrum aan het Vredenburg. 

17 De Koningin slaat de eerste Unie rijksdaalder in de Rijks
munt. Deze rijksdaalders zullen worden uitgegeven ter ge
legenheid van de herdenking van de Unie van Utrecht (23 
januari 1979). 

29 Nadat een grondige restauratie heeft plaatsgevonden 
wordt de uit ongeveer 1735 daterende stellingkorenmolen 
De Ruiter, eigendom van de cv . P. Schuurman en Zonen, 
te Vreeland weer in gebruik genomen. 

10 november foto : Fotodienst Gemeente Utrecht 
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20 december 

december 

20 

foto: Fotodienst Gemeente Utrecht 

De MIT-(Match Ice Tennis-) banen nabij Fort De Bilt be
staan 50 jaar. 
De waarnemend-voorzitter van de Raad van State ver
klaart het beroep niet ontvankelijk dat was ingesteld tegen 
de door burgemeester en wethouders van Utrecht op 26 
juli van dit jaar verleende machtiging tot sloop van de villa 
Groenewoude aan de Mereveldseweg. 
Het nieuwe VVV-kantoor en het eveneens nieuwe Infor
matiecentrum van de gemeente Utrecht, beide onderge
bracht in de noordelijke vleugel van het Muziekcentrum, 
worden officieel geopend. 
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