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Voorwoord

‘Het jaar van …’, wie kent ze niet. Jaarlijks kijken velen reikhalzend uit naar
een boekwerk met per maand gesorteerde gebeurtenissen en foto’s van het
desbetreffende jaar. Hoe vaak zijn er geen plakboeken met krantenknipsels
gemaakt. We zijn verslaafd aan feiten. Historische feiten en nieuwsfeiten. Feiten
om de geschiedenis vast te houden. Oudheidkundige Vereniging Herderewich
doet dit jaarlijks. Ook over het jaar 2015. Opnieuw is er een bloemlezing
gemaakt van feiten en gebeurtenissen die Harderwijk en Hierden zijn
gepasseerd. Het is niet moeilijk alle feiten bij elkaar te rapen. Het is wel moeilijk
om een selectie daarvan te maken. U kunt genieten en de gebeurtenissen aan
de hand van deze kroniek weer even voor de geest halen.
De kroniek van Harderwijk 2015 is een uitgave van Oudheidkundige Vereniging
Herderewich en bevat een selectie van het nieuws uit Harderwijk en Hierden in
het jaar 2015. Teksten zijn ontleend aan De Stentor, Harderwijker Courant en Het
Kontakt.
Foto’s zijn beschikbaar gesteld door Gemeente Harderwijk, Anneke Immink en
Ton Pors.
De Kroniek van Harderwijk wordt uitgegeven sinds 1231, toen de vesting
Stadsrechten kreeg van Graaf Otto II van Gelre. De eerste eeuwen ging men
met grote stappen door de geschiedenis. Van 1231 tot 1931 verscheen een
gebonden boek. Sinds 1981 wordt de Kroniek jaarlijks gemaakt door vrijwilligers
van Herderewich die hiervoor kranten uitpluizen. Er wordt geput uit diverse
nieuwsbulletins, zoals regionale bladen en nieuwsbronnen via internet.
Veel leesplezier!
Namens Herderewich,
de samenstellers
Matty Moggré
Wietse Hummel

Kroniek 2014
In de kroniek van Harderwijk 2014 is bij de datum 19 maart een foutieve uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen vermeld. De uitslag van deze verkiezingen was als
volgt:
1. ChristenUnie 6 zetels
2. CDA 6 zetels
3. Stadspartij Harderwijk Anders 4 zetels
4. VVD 4 zetels
5. PvdA 4 zetels
6. GemeenteBelang 3 zetels
7. D’66 2 zetels

Kroniek 2015
In 2015 herdenkt Nederland dat het 75 jaar geleden is dat de Duitsers ons land
bezetten en wordt gevierd dat het land 70 jaar geleden bevrijd is. Ook viert het
Dolfinarium haar 50ste verjaardag.

Januari 2015
1 januari
- Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg,
voor delen uit de AWBZ-zorg en voor de zorg voor mensen met een uitkering.
Dit jaar moeten deze drie transities geïmplementeerd worden. De gemeente
Harderwijk heeft zich hier goed op voorbereid en ziet kans om deze
veranderingen en bezuinigingen goed door te voeren.
- Het aantal inwoners is 45.776.
- In Harderwijk verliep de jaarwisseling rustig.
- Eind 2014 werd duidelijk dat de bouw van de eerste woningen in het
Waterfront forse vertraging opliep. Het werk lag sinds september stil en pas
nu zijn gemeente en projectbureau daarmee naar buiten gekomen. Er zouden
problemen zijn met de buitengevels.
- Broer Arnold en zus Brenda Posthumus hebben besloten het familiebedrijf
“Hotel Monopole” van hun moeder over te nemen en de hotelfunctie voort te
zetten. Sinds de dood van haar man beheert Dittie Posthumus het bedrijf. Vanaf
heden draagt ze het stokje over aan haar twee kinderen, die begonnen zijn met
het hotel een flinke opknapbeurt te geven.
- Dit jaar gaan de drie cultuurpodia Catharinakapel, Estrado en het Theater
Harderwijk samenwerken via de in december opgerichte Stichting Cultuurpodia
Harderwijk. Voor het Theater Harderwijk wordt het een spannend jaar.
3 januari

- Aan de traditionele Nieuwjaarsduik vanaf het strand van het Zuidereiland deden
146 mensen mee. Het was vier graden met een straffe zuidwestelijke wind.
- Wel 150 mountainbikers reden het rondje om de Watertoren, een van de zes
mountainbikewedstrijden in de Veluwse Wintercup.
- Aan de Kolbaanweg opende Basic-Fit haar deuren en de Open Dag trok veel
publiek. Basic-Fit is een goedkoop sportcentrum met 116 vestigingen in
Nederland.

- Dick van de Brink heeft de Zilveren Schuiver ontvangen, omdat hij vrijwilliger
zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor Harderwijk op IJs.
- Harderwijker Jan van der Spoel (75) heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van
VVOG een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen uit handen
van burgemeester Harm-Jan van Schaik. De Harderwijker is al ruim 40 jaar actief
als vrijwilliger bij de Harderwijker voetbalvereniging.
6 januari
- Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Botterstichting maakte voorzitter Rob
Spierenburg bekend dat de besturen van de Stichting Aaltjesdagen en de
Stichting Visserijdagen hebben besloten om de beide activiteiten, de Aaltjesen Visserijdagen gezamenlijk te organiseren in het tweede weekend van juni.
Schipper en bootsman van de HK21 Henk de Bruin kreeg tijdens de receptie de
Zilveren Botter opgespeld.
- Wim Wassenaar is de eerste winnaar van de Piet Dijkstraprijs, die vorig jaar is
ingesteld na het overlijden van de heer Piet Dijkstra.

Wim kreeg de prijs vanwege zijn inzet sinds 2005 als vrijwilliger in de
nachtopvang van dak- en thuislozen bij Iriszorg en ook wegens zijn
betrokkenheid bij de bewoners van Sonnevanck.
8 januari
- Nederland is geschokt door een aanslag op 7 januari in Parijs op het
redactiekantoor van Charlie Hebdo, een Frans satirisch tijdschrift. Hierbij zijn
12 personen doodgeschoten. Net als in andere plaatsen in ons land vond er in
Harderwijk op de Markt een herdenking plaats als steunbetuiging en werd om
18.00 uur door een groot aantal aanwezigen (zoals afgevaardigden van diverse
kerken en de moskeeën) een moment van stilte in acht genomen.
9 januari
- De Harderwijker Molenstichting heeft afscheid genomen van Evert ten Hove, die
23 jaar bestuurslid is geweest van de stichting. Hij was een bestuurslid van het
eerste uur en het is -in grote mate- zijn verdienste dat de molen is gebouwd. Hij
is benoemd tot erelid.

- Het Dolfinarium is overgegaan van het Franse bedrijf Compagnie des Alpes,
dat sinds 2001 eigenaar was, naar het Spaanse concern Aspro Parks. Dit bedrijf
is eigenaar van vier andere dolfinaria. De directeur van het Harderwijker
Dolfinarium, Martin Foppen, is blij met de overname en rekent op een mooie
samenwerking.
12 januari
- Het college heeft ingestemd met een parkeerproef voor een periode van een
jaar vanaf 23 maart 2015. Gedurende dat jaar geldt voor twee parkeerlocaties,
de Houtwalgarage en Westeinde, dat de eerste twee uren parkeren gratis is.
14 januari
- MTN-Qhubeka, de wielerploeg van Theo Bos, heeft een wildcard gekregen voor
de Tour de France. Of de sprinter uit Hierden wordt opgenomen in de Tourploeg
is nog niet bekend.
18 januari
- Mevrouw M. Diederiks-Koster is honderd jaar geworden. Ze woont in
Sonnevanck en krijgt een felicitatiebezoek van burgemeester Harm – Jan van
Schaik.
- De nieuwe promotie-website www.harderwijkaltijdwelkom.nl is officieel
de lucht in gegaan. Deze site is een nieuwe poging om Harderwijk beter
op de kaart te krijgen, o.a. door samenwerking te bevorderen tussen
de vele organisaties die evenementen en activiteiten organiseren, het
centrummanagement, recreatie en toeristische organisaties en bedrijven. De
verbinding moet gelegd worden door de Stichting Het Verhaal van de Stad.
19 januari
- Gemeenteraadslid Laurens de Kleine (PvdA) heropent Nels Kledingservice aan
de Landbouwlaan. Nels Kledingservice is er voor mensen met de kleine beurs.
Zij kunnen er tegen minimale vergoeding kleding en andere materialen krijgen.
22 januari
- In het kader van de Nationale Voorleesdag las burgemeester Harm - Jan van
Schaik in het Dolfinarium een groep peuters een verhaal.
- Veluwse gemeenten, inclusief Harderwijk, hebben besloten de toeristische
marketing en promotie uit te besteden aan Visit Veluwe, dat onderdeel is van
het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen.
28 januari
- De gemeente heeft ingestemd met de uitbreiding van de natuurtuin in
Stadsweiden, bij de fietsbrug. De Natuurtuin wordt sinds 1996 beheerd door
De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu en wordt onderhouden door
vrijwilligers.

Februari 2015
29 januari

- De fietsbrug in Drielanden heeft de FSC Keten Award 2014 gewonnen. FSC
Nederland is een netwerkorganisatie met als doel sociaal, economisch en
ecologisch verantwoord bosbeheer wereldwijd.
- In december zijn restanten aangetroffen van een geallieerd vliegtuig, dat
vlak voor de bevrijding is neergehaald. Deze week zijn de uiterst zorgvuldig
voorbereide bergingswerkzaamheden uitgevoerd. Er zijn geen niet-gesprongen
explosieven aangetroffen.
30 januari
- Gemeente Harderwijk sluit aan bij de Stichting Jeugdcultuurfonds
Gelderland. Wethouder Gert Jan van Noort ondertekende als eerste de
samenwerkingsovereenkomst met de Stichting. Kinderen van wie de ouders
onvoldoende geld hebben om culturele activiteiten te betalen, kunnen nu toch
deelnemen aan cultuurlessen.
- Burgemeester Harm – Jan van Schaik heeft in de aula van het CCNV de
Gemeentelijke Erespeld uitgereikt aan Marinus van Steenwijk (83 jaar). Al een
halve eeuw speelt hij een belangrijke rol in het Harderwijker muziekleven.
Hij gaf jaarlijks een pianorecital in het theater, dit jaar voor de laatste keer. De
heer Van Steenwijk heeft zich uitermate ingezet voor het muziekonderwijs aan
jongeren en volwassenen.

1 februari
- De film “Jasmijn, een beeld van een hospice” is deze week in première gegaan.
Deze film is gemaakt in het kader van het tienjarig bestaan van dit hospice bij
verpleeghuis Sonnevanck.
3 februari
- De nieuwe eigenaar van De Zwaluwhoeve, Gert v.d. Steen, heeft het wellnesscentrum grondig verbouwd. Het vernieuwde centrum is officieel heropend met
een feestelijke receptie onder leiding van de RTL4-coryfee John Williams.
5 februari
- In de commissie samenleving is met de culturele instellingen gediscussieerd
over de toekomst van het huidige theater. De toekomst van het theater is
nog onbeslist en blijft de gemoederen bezig houden. De vraag is of het wordt
verbouwd of is de stad als podium een voldoende alternatief?
- De laatste van 13 beeldbepalende beukebomen, 30 meter hoog en 200 jaar oud,
op het landgoed De Essenburgh worden geveld. De wortels zijn aangetast en
het is niet langer verantwoord de bomen te laten staan. Er zullen weer beuken
worden teruggeplaatst.
10 februari
- Visverwerker Foppen Paling en Zalm wordt onder verscherpt toezicht gesteld
door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. De minister dreigt met
sluiting, als het bedrijf de regels van de voedselveiligheid niet strikt naleeft.
- De gemeente heeft, samen met de regiogemeenten, een nieuwe
huisvestingsverordening 2015 vastgesteld, waarmee de toewijzing van
huurwoningen volgens andere regels gaat plaatsvinden. Het puntensysteem
wordt afgeschaft.
- Jaap Vlijm nam afscheid als voorzitter van de Vereniging Groei en Bloei en kreeg
tijdens de jaarvergadering uit handen van de burgemeester een Koninklijke
onderscheiding. Hij werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jaap is 45 jaar lid
en bestuurslid en 30 jaar voorzitter van de vereniging geweest. Hij was al die
jaren een stuwende kracht voor de vereniging. Zo organiseerde hij lezingen,
gaf workshops, was bloemschikcoördinator Midden Nederland en zaalmeester
Nederlands Kampioenschap bloemschikken.
13 februari
- Firma Wuestman maakte bekend dat het fuseert met DND projectinrichting in
Zwolle. Wuestman, leverancier voor kantoor en vergaderruimten, viert dit jaar
zijn 145e verjaardag en mag zich hofleverancier noemen.
14 februari
- Het Dolfinarium opende haar deuren voor het nieuwe seizoen. Zoals alle jaren
hielden ook dit jaar een twintigtal activisten van de dierenrechtenorganisatie
Bite Back, stop Dierenleed Nederland, een protestactie bij de ingang van het
dierenpark.

Maart 2015
16 februari
- De discussie over de koopzondag laait weer op. De raadsfractie van D66 wil een
motie indienen, waarmee ze het college vraagt de koopzondag te regelen in de
verordening winkeltijden. De centrummanager Renate Slokker raadde de motie
af en wil een onderzoek naar draagvlak onder de ondernemers. Ze belooft
begin juni de resultaten van dat onderzoek te presenteren.
- De chef-koks van Basiliek, Ratatouille, ’t Nonnetje en De Boterlap verzorgen in
het restaurant van het Bouw- en Infrapark een maaltijd voor de cliënten van de
voedselbank, met ruim 250 tevreden gezichten, waaronder 60 kindergezichtjes,
als beloning.
17 februari
- In het Stadsmuseum wordt het allereerste Erfgoedcafé gehouden. Het
erfgoedcafé is een initiatief van de gemeente in samenwerking met het
Stadsmuseum en Herderewich. Iedereen is uitgenodigd om met de gemeente
te praten over lokale vraagstukken op het gebied van erfgoed.
28 februari
- Het Christelijk Hierdens Mannenkoor viert haar 35-jarig jubileum met een
concert in de Dorpskerk in Hierden.

2 maart
- Met een ferme karateslag opende wethouder Christianne van der Wal in
sporthal De Sypel de voorjaarseditie van Sportwijzer 2015. Met het project
kunnen alle kinderen in het basisonderwijs kennis maken met alle takken van
sport.
- Platform Techniek organiseert een kunstwedstrijd voor leerlingen van groep
7 van basisscholen. Dit platform is een stichting van 40 bedrijven om jeugd te
enthousiasmeren voor techniek.
- Er is een convenant gesloten tussen bedrijvenkring Harderwijk en de gemeente
over camerabewaking op bedrijventerreinen.
4 maart
- De herinrichting van het stationsgebied is van start gegaan. Er is begonnen met
de verplaatsing van het (fiets)pad dat parallel loopt aan het station naar het Jan
van Nassaupark. De gemeente is in samenwerking met NS en ProRail gestart
met de bouw van een tunnel bij het station. Er komt een nieuw stationsgebouw
en het gehele stationsgebied zal worden verbeterd. In plaats van de bestaande
spoorwegovergang bij de Weisteeg komt daar een tunnel naar de wijk
Drielanden.
6 maart
- Bert Kaasschieter is uitgeroepen tot Harderwijker van het jaar 2014. Uit handen
van directeur van het Dolfinarium Martin Foppen kreeg hij in Hotel Baars de
prijs uitgereikt. Bert Kaasschieter is de drijvende kracht achter de jaarlijkse
Sinterklaasintocht. Daarnaast is hij ook actief bij de Oranjevereniging. Verder is
hij betrokken bij de organisatie Harderwijk Winterstad en het pas opgerichte 4
mei-comité.
- Er is een spreeuwenplaag op de Strandboulevard.
10 maart
- Tijdens het Businessevent 2015 zijn restaurant Ratatouille en Maartenz Catering
uitgeroepen tot beste ondernemers 2015 in respectievelijk de categorieën MKB
& Detailhandel en Jonge Ondernemer. Het bedrijf Eszet Handelsgroep werd
uitgeroepen tot beste ondernemer in de categorie Industrie & Dienstverlening.
11 maart
- Na een spannende eindstrijd van de negende editie van de Kontakt Kennis Quiz
mag Ruud Mantingh zich voor een jaar de slimste Harderwijker noemen.
- Wijkvereniging Drielanden viert dit jaar haar tienjarig bestaan met allerlei
activiteiten. De wijkvereniging had grote invloed op de bouw van de fietsbrug
over de A28.
- Wendy Siccama neemt als voorzitter afscheid van het Jeugdtheater Harderwijk.
Deze stichting gaat op in de nieuwe Stichting Podia Harderwijk.

April 2015
- NS laat weten niet mee te werken aan een intercitystop in Harderwijk. Ook
staatssecretaris Wilma Mansveld kan dit niet veranderen. Zij zegt dit naar
aanleiding van Kamervragen van de fractie van de P.v.d.A.
20 maart
- Café Maatjes aan de Vijhestraat gaat stoppen. Het café geniet grote bekendheid
in Harderwijk. Vader en dochter Co en Monique Maatjes runden jarenlang de
kroeg. De nieuwe uitbater Gert Boonen zal het etablissement omdopen tot Café
Ome Co als eerbetoon aan de vroegere eigenaar.
21 maart
- Op zaterdag 21 maart overleed Harderwijker Hannes Jansen. Hij was een begrip
in de wijk Zeebuurt. Samen met zijn vrouw Woutje beheerde hij bijna vijftig jaar
de speeltuin en het naastgelegen gebouw ‘Het Haventje’.
23 maart
- Smit Reizen en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten over
toeristenvervoer. Daarmee verdwijnt het rood-gele treintje van de Boulevard
Express.
27 maart
- Voorzitter Nol Hollander van atletiekvereniging Athlos neemt na 11 jaar
afscheid en wordt opgevolgd door Nico Verzijl. De vereniging is in zijn periode
uitgegroeid van 350 naar 800 leden.
28 maart
- De bijzondere tentoonstelling ‘Rembrandt in zwart wit’ in het nieuwe
Stadsmuseum werd geopend door televisiepresentator en historicus Hans
Goedkoop en de eigenaar van de etsen Jaap Mulders.
- Scheperij Veluvia aan de oude haven biedt voorlopig de rondvaarten aan op
haar kleine boot, nu de grote rondvaartboot Stad Harderwijk verkocht is en
in Terneuzen ligt. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe ondernemer met
rondvaarten begint. De onduidelijkheid wordt veroorzaakt door de huurder van
de kade en de ontwikkelingen van het Waterfront.
30 maart
- In de Harderwijker Vissershaven is het startsein gegeven voor de bouw van
de visafslag en botterloods naast de ophaalbrug en de molen De Hoop. De
stichting heeft de financiering bijna rond.

5 april
- Een groep van 450 scouts waren het paasweekend te gast bij Ragay Redoz. Het
was de 60e keer dat dit festijn in de bossen van Harderwijk werd georganiseerd.
9 april
- Vishandel Dries van den Berg kwam met de gemeente een nieuwe locatie
overeen: de Stephensonstraat, tussen de N302 en het bedrijventerrein
tegenover woonwinkel Leen Bakker.
- Peter Sels is de nieuwe voorzitter van de Oranjevereniging Harderwijk. Hij
neemt het stokje over van de huidige wethouder Jeroen de Jong.
13 april
- Martin Foppen neemt na 25 jaar afscheid van het Dolfinarium, waar hij sinds
2009 directeur was. Hij ontvangt de Erespeld van de gemeente. Onder zijn
leiding is de relatie tussen het Dolfinarium en de gemeente sterk verbeterd. Hij
wordt directeur van het Spoorwegmuseum in Utrecht.
14 april
- De Stichting DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) zet 850.000 jonge
glasalen uit in het Wolderwijd en het Veluwemeer om uitsterven tegen te gaan.
15 april
- Het zeeleeuwentheater in het Dolfinarium krijgt een overkapping. De ingreep is
nodig om te voorkomen dat toekomstige bewoners van het Waterfront hinder
hebben van het lawaai tijdens de voorstellingen.
17 april
- Op 18 april dit jaar was het precies 70 jaar geleden dat de West-Veluwe werd bevrijd
door de geallieerde Canadezen. De Stedelijke Harmonie voert in dat kader van een
belevingsconcert uit, met o.a. muziek uit de films van Anne Frank en Schindler’s List.
18 april
- In het Stadsmuseum is op 18 april een expositie geopend over Harderwijk en
Hierden in de Tweede Wereldoorlog.
- Er vindt een benefietconcert plaats in de Grote Kerk met medewerking van
diverse koren ten bate van kinderen uit de Oekraïne.
- Scheperij Veluvia en hotel Van der Valk zijn toegevoegd als nieuwe
trouwlocaties. Kasteel De Essenburgh, de Catharinakapel, het voormalige
stadhuis en het huidige stadhuis waren al bestaande trouwlocaties.
- Burgemeester Harm-Jan van Schaik reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan
de mantelzorger Anneke van Hijum-Bos in Sonnevanck.
27 april
- Burgemeester Harm – Jan van Schaik heeft tijdens de traditionele lintjesregen
een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer W. van den Brink,
mevrouw S. van de Kamp-van Wilgenburg, mevrouw E. Klaassen-Veth, mevrouw
J. Knoester-Luiten, de heer J. van der Kolk, de heer W. Metzlar, de heer B. van
Panhuis en de heer J. van der Sluis.

Mei 2015
2 mei
- Aan de Gelreweg opent recreatiebedrijf Adventure een zgn. escaperoom, een
nieuw adventurespel, Het concept houdt in dat een groep mensen wordt
opgesloten in een kamer en met behulp van een aantal aanwijzingen binnen
een bepaalde tijd moet zien te ontsnappen.
4 mei
- De jaarlijkse dodenherdenking vindt weer plaats op de begraafplaats
Oostergaarde.
5 mei
- Om zeven uur ’s ochtends breekt er brand uit in het Rookerijtje aan de
Strandboulevard. Het restaurant wordt volledig verwoest. De nabijgelegen
gebouwen, waaronder de Vischpoort, liepen gevaar, maar de brandweer wist
schade te voorkomen. De Strandboulevard werd bedekt door een dikke laag
rook, waardoor de weg voor het verkeer werd afgesloten. Bezoekers moesten
aan de Flevoweg parkeren. De brandweer is tot ver in de middag bezig geweest
met blussen. De schade loopt in de miljoenen.
- Bevrijdingsdag is uitbundig gevierd. De 82-jarige Jacob Haklander had om
0.45 uur uit handen van de burgemeester van Wageningen het vrijheidsvuur
overgenomen. Samen met lopers van Athlos brachten zij het via een
estafetteloop naar Harderwijk. Om 11.00 uur droegen twee kinderen de vlam
over aan de burgemeester van Harderwijk, die hem op een stellage plaatste. Er
waren diverse activiteiten georganiseerd, waaronder concerten en optredens.

- In de middag raasde er een kort, maar hevig noodweer over Nederland. Ook
boven Harderwijk was het kort maar zeer hevig. De brandweer verklaarde
het podium bij het oude raadhuis onveilig, waardoor de muziekoptredens
afgeblazen werden en het bevrijdingsvierders uitgeblazen.

7 mei
- De walrus Olivia verhuist van het Tierpark Hagenbeck in Hamburg naar het
Dolfinarium in Harderwijk, in het kader van de samenwerking en het daaruit
voortvloeiende uitwisselingsprogramma.
8 mei
- Wethouder Teeninga heeft samen met medewerkers van Gresbo/Inlcusiefgroep
en Kringloopwinkel Het Goed de eerste BESTzakken ingezameld. Met deze zak
kunnen inwoners van Drielanden boeken, klein elektrisch spul, speelgoed en
textiel inleveren, dit om te zorgen voor minder restafval en meer hergebruik.
9 mei
- Vanwege de werkzaamheden voor de ondertunneling van het station en van de
spoorwegovergang aan de Weisteeg rijden er het weekend geen treinen. Het
perron wordt verwijderd en er wordt een noodperron aangelegd, er worden
kabels en leidingen aangebracht en de damwanden worden getrild. Later
in het jaar zullen er nog enkele weekenden geen treinen rijden vanwege de
werkzaamheden.
- Om half drie komen plm. 60 voormalige evacués aan bij de Catharinakapel.
Het zijn 75-plussers, die op 10 mei 1940 uit Barneveld, Nijkerk en Hoevelaken
moesten vluchten, vanwege de inval van de Duitsers. Deze plaatsen lagen
in de schootsvelden en de burgerbevolking liep groot gevaar beschoten te
worden. Op 16 mei 1940 konden de mensen weer naar huis, maar troffen veel
vernielingen aan. Wim Buitenhuis presenteerde zijn boek “Zij die moesten
vluchten” en organiseerde in samenwerking met de oudheidkundige
verenigingen en de gemeenten de herinneringstocht.
14, 15 en 16 mei
- Voor het eerst vindt het festival De Nieuwe Hanze plaats in Harderwijk. Op
verschillende locaties zijn activiteiten georganiseerd. Vrijdag en zaterdag is het
koud en regenachtig weer. De verwachte drukte blijft uit.
18 mei
- Het Theater Harderwijk presenteert zijn nieuwbouwplannen. De kosten zijn € 2,5
miljoen. Dat is precies het bedrag dat de gemeente beschikbaar wilde stellen
aan het project: “De Stad als Podium”. In dat project gaat de gemeente ervan uit
dat voor € 2,5 miljoen meerdere locaties geschikt kunnen worden gemaakt voor
culturele voorstellingen.
- De basisschool Het Kompas aan de Lovinkstaat rondt de verbouwing af met
zes nieuwe lokalen. Daarmee is de school klaar voor de opvang van nieuwe
leerlingen die verwacht worden uit het Waterfront. Bovendien groeit het
onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, het zgn. Leonardo-onderwijs, dat aan
deze school gegeven wordt in zgn. Plusklassen.

Juni 2015
20 mei
- In de nieuwbouwwijk Hoge Varen in Hierden start de verkoop van 18 nieuwe
woningen.
23 mei
- Mevrouw Erica Stoffer-Mouw ontvangt in Zwolle uit handen van burgemeester
Harm – Jan van Schaik de Koninklijke onderscheiding en benoeming tot lid in
de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor kinderen in Oost-Europese
landen. Ze geeft nog steeds trainingen en cursussen, zodat er in die landen
leidinggevenden opgeleid zijn om het kinderwerk handen en voeten te geven.
24 mei
- De 14-jarige paralympisch zwemster Lisa Kruger komt na het internationale
pinkstertoernooi in het Duitse Neheim thuis met drie keer goud, vijf keer zilver
en eenmaal brons.
28 mei
- De eerste woningen in het Waterfront worden opgeleverd en de eerste
huiseigenaren krijgen de sleutel. Successievelijk worden de komende weken 46
woningen opgeleverd.

29 mei
- Dierenarts Bakker neemt na 27 jaar afscheid. Zijn praktijk wordt voortgezet door
de Sterkliniek aan de Gelreweg.
29 en 30 mei
- Het LalaLand Festival vindt plaats op de Stille Wei. Het festival staat in de top 5
van 1300 kleinschalige festivals.

3 juni
- Ondanks de regen werd voor het eerst het zogenaamde Culihoppen
georganiseerd. Ongeveer 370 liefhebbers beleefden een culinaire
ontdekkingstocht langs restaurants Klein Parijs, De Bank, Basiliek, De Boterlap,
Tommy’s, Dolle Griet en Ratatouille.
4 juni
- De gemeente heeft met alle kioskeigenaren (op een na) aan de Strandboulevard
overeenstemming bereikt over de aankoop en herbestemming van de
kiosken. Daarmee heeft de gemeente bijna alle benodigde gronden voor
de herontwikkeling van het Boulevardgebied, als onderdeel van het plan
Waterfront, minnelijk verworven. De gemeente zet de gesprekken met de laatst
overgebleven eigenaar voort om ook deze benodigde gronden en opstallen
langs de minnelijke weg te verwerven.
6 juni
- Mevrouw Jane van der Kooi-Gulden, geboren in Andel en nu wonend in het
zorgcentrum Weideheem is 104 jaar geworden. Mevrouw Van der Kooi is
lichamelijk beperkt, maar volgt het nieuws nog op de voet. De burgemeester
bracht haar een felicitatiebezoek.
12 en 13 juni
- Dit jaar reden voor het eerst jaar de Aaltjesdagen en Visserijdagen gehouden.
13 juni
- Harderwieker en oud-visserman Aalt Jansen heeft bij de opening van de Aaltjesen Visserijdagen uit handen van zijn dochter De Zilveren Botterspeld uitgereikt
gekregen vanwege zijn sterke binding met de activiteiten van de Harderwijker
Botterstichting, die hem deze speld toekende.
18,19 en 20 juni

Juli 2015
- Onder grote belangstelling werd op 18, 19 en 20 juni op het Kloosterplein het
podiumspektakel Stadsgezichten succesvol opgevoerd. De voorstelling werd
gerealiseerd met een cast van meer dan 100 acteurs en vertelde het verhaal van
Harderwijk aan het begin van de 20e eeuw, over de nadagen van het Koloniaal
Werfdepot.
19 juni
- Met de komst van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander werd
alvast aandacht geschonken aan de 10e landelijke Burendag op 26 september.
Dit gebeurde door het onthullen van een bord speciaal gemaakt voor de
feestelijke 10e Burendag. Het Oranjefonds was vorig jaar onder de indruk van de
Burendag in wijkcentrum Drielanden, aan het Triasplein, en wilde daarom hier
de officiële aftrap organiseren.

De koning sprak met een aantal initiatiefnemers uit straten waar Burendag
wordt gevierd.
24 juni
- Tijdens de 10e Harderwijker Haringparty heeft een vaatje Hollandse Nieuwe
een bedrag van € 30.100 opgebracht. De opbrengst gaat naar een aantal goede
doelen.
26 juni
- Sporthal Hierden viert met een receptie haar 25-jarig bestaan. Voorzitter
Jan Landman, bestuursleden Evert Jacobs, Lies van Nijhuis en Jan Kevelam
vormen al 25 jaar het bestuur. Jan Boonen, bestuurslid van het eerste uur
is in 2010 overleden, nieuw zijn Gerrit Franken (2010) en Henk Hop (2014).
Locoburgemeester Pieter Teeninga heeft tijdens deze receptie een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan mevrouw E. van Nijhuis-uit de Bosch, vanwege
haar vrijwilligerswerk voor de sport. Daarnaast is zij op tal van andere terreinen
actief als vrijwilligster.

1 juli
- Een nieuw pand aan de Vijhestraat is op feestelijke wijze opgeleverd. In
2006 had de gemeente de bouw ervan al goedgekeurd, maar door de
economische crisis heeft de fa. Krijco Vastgoed de bouw nooit gestart en
in 2014 de grond verkocht. Bouwmaatschappij Kroon uit Nijkerk heeft
het appartementencomplex gebouwd volgens plan. De bouwplannen
veroorzaakten veel commotie.Het wordt door veel Harderwijkers “de bunker”
genoemd.
3 juli
- De meest talentvolle sporters zijn door wethouder Christianne van der
Wal gehuldigd. Er zijn 9 sportpenningen uitgereikt. Steef van Montfoort is
uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het seizoen 2014/2015 en het team Meisjes
a1 van Volleybal Vereniging Harderwijk is benoemd tot jeugdsportploeg van het
jaar.
4 juli
- Wegens de verwachte hitte (35 tot 40 graden) wordt het programma voor de
regionale Veteranendag ingekort. De oude militaire voertuigen zullen om half
drie Harderwijk binnenrijden. Op het stadhuis vindt het gebruikelijke defilé
plaats. De voertuigen zullen niet op de Stille Wei blijven, maar regelrecht
terugrijden naar de kazerne.
- Ook de Boerenmarkt in Hierden ging vanwege de hitte niet door.
6 juli
- In de week van 6 tot 13 juli organiseert de gemeente
voorlichtingsbijeenkomsten over hennep om te waarschuwen voor de gevaren
van de hennepteelt en voor de gevolgen als de kwekerij ontdekt wordt.
8 juli
- Theo Bakker presenteert ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het
Dolfinarium zijn boek “Vijftig jaar Dolfinarium”. Hij heeft dit samengesteld
en geschreven in samenwerking met Maria Baron, die jarenlang een archief
heeft bijgehouden. Alle kaartjes, folders en krantenberichten zijn systematisch
bewaard, waardoor er een omvangrijk archief beschikbaar is.
20 juli
- Met een tijd van 5 minuten, 1 en 61 honderdste seconden tikte zwemster
Lisa Kruger ruim boven haar tijd aan en eindigde uiteindelijk als 12de. Met
drie gezwommen finales en voor drie afstanden een nominatie te hebben
gezwommen voor de Paralympische spelen 2016 in Rio de Janeiro, mag Lisa
Kruger terugkijken op een waar droomdebuut. Kruger zal het komende jaar
(tot en met juni 2016) vormbehoud moeten tonen, om een startbewijs voor Rio
2016 af te dwingen.

Augustus 2015
22 juli
- De zomermarkt is terug van weggeweest. Vorig jaar waren er door
omstandigheden geen zomermarkten georganiseerd, maar deze woensdag was
het weer gezellig druk in het winkelgebied.
25 juli
- Er raasde een heftige zomerstorm over Nederland, die ook in Harderwijk veel
schade heeft aangericht. Meerdere bomen zijn ontworteld en omgevallen en de
wegen waren bezaaid met takken.
29 juli
- Het voltallige bestuur van voetbalvereniging VV Hierden stapte op wegens
onenigheden met het bestuur van de Veluwade.

1 augustus
- Met een gewicht van 6,8 miljoen kilo is onder grote belangstelling van
bewoners en pers een grote tunnelmoot bij het station op de plek geschoven
waar volgend jaar een onderdoorgang voor fietsers en auto’s moet komen. Door
de plaatsing was het treinverkeer een weekend lang stilgelegd.

- Monique Govers werd directeur- bestuurder van Omnia Wonen. Zij volgde
Gerard van de Ven op.
4 augustus
- Gemeente Harderwijk koopt na een intensieve onderhandeling de laatste van
de gele kiosken aan de Strandboulevard op. Daarmee kan de gemeente starten
met de uitvoeringsvoorbereidingen van dit deel van het Waterfront in deze
omgeving.
8 augustus
- In Hierden is de 39e editie van de Veluwade gehouden, een jaarlijks festival met
muziek en sport.
11 augustus
- De Harderwijker verzamelaar Jaco Treurniet stopt met het verzamelen van
voorwerpen die op de een of andere manier verbonden zijn met de Olympische
Spelen van 1928 in Amsterdam. Zijn collectie wordt geveild.
15 augustus
- Ondanks de regen en wind is het eerste Mosselfeest op het Strandeiland
gehouden. Ruim 400 aanwezigen konden kiezen tussen verschillende soorten
mosselgerechten. De opbrengst van het feest is bestemd voor de financiering
van de bouw van de visafslag en botterloods naast de molen bij de oude haven.

September 2015
17 augustus
- Het Amerikaanse fietsconcern vestigt zich op het Bouw & Infrapark aan de
Ceintuurbaan. De opening valt samen met Trek World Benelux, een speciaal
promotioneel evenement.
21 augustus
- Stadsbeiaardier Freek Bakker sluit een concertreeks op de beiaard van de Grote
kerk af. Het is een laatste concert van zes zomeravondconcerten.
- Anneke Immink krijgt uit handen van burgemeester Harm – Jan van Schaik de
Erespeld van de gemeente Harderwijk uitgereikt. Zij kreeg de speld wegens haar
uitmuntende bijdrage aan de samenleving gedurende de afgelopen 40 jaar.
24 augustus
- Met een ontbijt voor genodigden en een korte fietstocht voor belangstellenden
opende wethouder Pieter Teeninga de nieuwe fietstunnel aan de Weisteeg bij
de wijk Drielanden. De fietstunnel is een onderdeel van de herinrichting van de
stationsomgeving.
25 augustus
- Maar liefst 500 basisschoolleerlingen hebben deelgenomen aan het jaarlijkse
Huttenfeest. Op het terrein aan de Parkweg konden de kinderen van pallets en
met echt gereedschap hun droomhut bouwen.
27 augustus
- Harderwijker Co Schaftenaar ontvangt uit handen van burgemeester Harm – Jan
van Schaik de Erespeld van de gemeente Harderwijk. De buurtbeheerder van
woningcorporatie UWOON kreeg de speld als blijk van waardering en erkenning
voor inzet, ook voor de Postduivenvereniging De Eendracht.
29 augustus
- De Harderwijker Botterstichting was met twee botters vertegenwoordigd bij
SAIL Amsterdam 2015. Met een voldaan gevoel heeft de bemanning, bestaande
uit de heren Dick van den Brink, Henk de Bruin, Evert Mazier, Bernard Munneke,
Henk Stijkel en Fred Zoer de Amsterdamse Oranjehaven verlaten en vervolgens
koers gezet naar de thuishaven Harderwijk.
30 augustus
- Basisschool De Bron bestaat 25 jaar. De leerlingen werden getrakteerd op een
dagje Dolfinarium.

1 september
- Popschool Harderwijk verhuist naar het oude Stadhuis op de Markt. Het
voormalige pand van de Muziekschool Noordwest -Veluwe kwam vrij doordat
de muziekschool afgelopen jaar failliet ging. De kelders van het pand zijn
geschikt gemaakt voor de muzieklessen en de popschool kan ook tijdelijk
gebruik maken van de andere ruimten.
- Vijf leerlingen van het Christelijk VMBO Harderwijk hebben aan de leden van de
Tweede Kamer laten zien wat zij via 3d animaties maken en leren bij hun vak
Design & Innovation. Er werd ook een film gemaakt door andere leerlingen.
Deze film werd geplaatst op de Facebookpagina van de Tweede Kamer.
2 september
- De Ouderwetse Bakkerij, één van de oudste bakkerijen van Nederland, is
uitgeroepen tot Koninklijke Hofleverancier. Het bedrijf is door Zijne Majesteit de
Koning gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier.

- Kabelexploitant CAI Harderwijk is volgens de Consumentenbond bestempeld
als één van de meest snelle internetaanbieders van het land. Harderwijk wordt
door de consumentenorganisatie zelfs een internetwalhalla genoemd.
3 september
- Tijdens het televisieprogramma “Sterren op het Doek” kiest de voormalige
televisiepresentator Ria Bremer een schilderij van Harderwijker Henk Jan
Sanderman. In dat programma laten bekende Nederlanders zich telkens door
drie schilders portretteren.
- De gemeenteraad stemt in met het Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan. Dat
plan gaat over inzameling, transport en zuivering van ‘gebruikt’ kraanwater en
over hoe we om gaan met regenwater en grondwater. Met dat plan gaat de

gemeente Harderwijk samenwerken met de gemeenten Ermelo en Putten en
Waterschap Vallei en Veluwe. Voorheen maakte iedere gemeente zijn eigen plan.
Het nieuwe plan komt in de plaats van het wettelijk verplichte gemeentelijk
rioleringsplan (GRP).
4 september
- De culturele organisaties van Harderwijk openen het culturele seizoen met
UITHarderwijk. Jong en oud krijgen een diversiteit van het culturele aanbod
voor het komende seizoen voorgespiegeld.
- Na heel veel discussie is er overeenstemming over de uitkijktoren met de
“toekan”, in de nabijheid van de Harderwijkse vestiging van het Van der
Valkconcern. Nu het reclamebeleid is vastgesteld mag de toren volgens de
regels geplaatst worden langs de A 28. De KNNV(Vereniging voor Veldbiologie)
gaat hiertegen in beroep bij de Raad van State, omdat dit een verkleining
betekent van het gebied Natura 2000.
- Ziekenhuis St Jansdal zet zich, in samenwerking met betrokken instellingen, in
voor een betere opvang van mensen met een verstandelijke beperking. Het is
bijvoorbeeld belangrijk dat zij niet hoeven te wachten in een wachtkamer. Dat
maakt hen onrustig en maakt de behandeling moeilijk tot onmogelijk.
5 september
- Bar Nicky’s Inn en Beachclub De Boterlap organiseren op het Strandeiland de
14e editie van het Nicky’s Inn Beach Volleyball Event. Het team Landwaard won
voor de zevende keer de titel.
8 september
- Met het instemmen met de ontwerpstructuurvisie Drielanden-West door het
college van B&W heeft het toekomstige wijkdeel ook een naam gekregen:
Harderweide.
11 september
- Met een “155 cent”-jubileumactie viert Bakkerij Wegerif haar 155-jarig bestaan.
12 september
- De gemeente Harderwijk, NS Stations, ProRail en aannemerscombinatie
Reef/Strukton organiseren een Open Dag op de bouwlocatie bij het station
Harderwijk. Er waren veel bezoekers.
14 september
- Wethouder Pieter Teeninga heeft samen met de leerlingen en de locatieleider
van de basisschool De Veste de zonnecentrale op het dak van de Daltonschool
officieel in gebruik genomen.
- CBS De Bron krijgt het ISO-certificaat 9001 toegekend. CBS De Bron is de tweede
school van Nederland én de eerste school van Harderwijk die aan deze ISO norm voldoet.

17 september
- Het college van B&W heeft besloten een intentieovereenkomst aan te
gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om begin 2016 een
asielzoekerscentrum te realiseren voor 800 asielzoekers op het terrein
Kranenburg-Noord. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Harderwijk
eerder ook een AZC gehad, toen in het voormalige defensiegebouw aan het
tegenwoordige Jan van Nassaupark.
- Dominee Rob Visser opent in het Stadsmuseum de tentoonstelling “Van
Dokkum naar Harderwijk”. Tot 17 januari 2016 zijn daar de tekeningen en
schilderijen van Marius van Dokkum te zien.
18 september
- Op het voormalige kazerneterrein Kranenburg werd voor het eerst in Harderwijk
een foodfestival gehouden onder de naam “Blije Bietjes Festival”. Voor jong en
oud waren er diverse lekkernijen en specialiteiten te proeven, gemaakt van
lokale producten.
25 september
- De oude eik die in het afgelopen jaar in het stationsgebied werd verplaatst in
verband met de komst van de tunnel en het nieuwe stationsgebouw wordt
alsnog gekapt. De boom heeft de verplaatsing, mede door de aanwezigheid van
de eikenspintkever, niet overleefd.
26 september
- De Harderwijker wethouders Christianne van der Wal en Gert Jan van
Noort openen de jaarlijkse Veluwe Games 2015. Tijdens het evenement van
initiatiefnemer Steef van Montfoort kunnen mensen die in een maatschappelijk
moeilijke positie verkeren meedoen aan diverse sportactiviteiten. Dit jaar waren
er 180 aanmeldingen.
- In het kader van de zaterdagse Shopping Experience is de jaarlijkse Stilettorun
gehouden. Een aantal dames bond in de strijd met elkaar aan in een
hardloopwedstrijd op hoge hakken in de Smeepoortstraat.

Oktober 2015
1 oktober
- Van de Harderwijker historicus Liek Mulder verscheen het boek “Frans-Duitse
oorlog 1870-1871”.
2 oktober
- Tijdens de jeugdsponsoractie van Boni Supermarkten heeft de jeugd van
de Stedelijke Harmonie een concert gegeven midden in het winkelcentrum
Stadsdennen.
3 oktober
- Galerie Arneri organeerde de lokale variant van “Sterren op het doek”. De
bekende zanger Koos Alberts uit Hierden, die dit jaar op het doek werd
vastgelegd, heeft uit drie portretten het schilderij van Diana Eldering uit
Hierden uitgekozen als mooiste schilderij. Het was dit jaar de tweede editie van
“Sterren op het Doek”, waarbij de lokale bekende personen worden vereeuwigd.
Op de overige schilderijen zijn biedingen gedaan en de opbrengst daarvan is
naar een goed doel gegaan.
7 oktober
- Presentator Paul van Wijk van het programma Seniorenplus van Harderwijk
FM heeft uit handen van Greetje Smid van Alzheimer NW Veluwe de
solidariteitssticker gekregen. Hij kreeg deze prijs voor de inspanningen voor een
dementievriendelijke benadering.
12 oktober
- Het kantoor van welzijnsorganisatie ZorgDat verhuist van de Gelreweg naar
de Deventerweg. Hiermee is de fysieke toegankelijkheid van de organisatie
verbeterd.
17 oktober
- Met groot succes werd dit jaar de Pasar Malam in Sportcomplex De Sypel
gehouden.
19 oktober
- Accountant Dian van Gelder wint het Harderwijker Dictee. Op de tweede en
derde plaats eindigden respectievelijk Jaap Tiggelaar en Peter Sels. Er werd geld
ingezameld voor het project Boekenpret van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe.
21 oktober
- Wethouder Jeroen de Jong reikt aan de leerlingen van de basisschool De Parel
in Hierden een beker uit omdat zij de meeste fietsen hadden, die goedgekeurd
waren door de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. In totaal werd 72% van
alle fietsen goedgekeurd.
27 oktober
- Het college van B&W kiest voor een beweegbare brug van de stad naar het
Dolfinariumeiland. In de nieuwe plannen voor het Waterfront komt het
Dolfinarium op een soort schiereiland te liggen.

- Het Christelijk VMBO Harderwijk heeft een nieuwe naam: Morgen College.
Daarmee wil de school illustreren dat zij midden in de moderne samenleving
staat.

- Met een goed gemikt schot loste wethouder Christianne van der Wal bij
Schietvereniging Willem Tell het startschot voor een nieuwe sportwijzer. Met
de sportwijzer kunnen kinderen van basisscholen kennismaken met de diverse
soorten sport.

November 2015
1 november
- Met zes medailles keerde de 15-jarige Harderwijker zwemster Lisa Kruger terug
van de Open Nederlandse Paralympische Kampioenschappen zwemmen korte
baan.
3 november
- De chef-kok van het restaurant ’t Nonnetje, Michel van der Kroft, is volgens de
toonaangevende GaultMillau Gids uitgeroepen tot ‘Chef van het jaar’.
5 november
- Wethouder Jeroen de Jong heeft bij de basisschool Het Kompas het startsein
gegeven voor het project ’Veilige schoolomgeving’. Met dit project worden de
schoolpleinen en het gebied rond de scholen veilig gemaakt.
- Geboren Harderwijker luitenant-generaal Mr. Harry van den Brink heeft in
Den Haag het commando over de Koninklijke Marechaussee gekregen. De
commandant heeft ook de titel Gouverneur van de Residentie.
10 november
- De Harderwijker ondernemers hebben de handen ineen geslagen om een
welkomstpakket samen te stellen voor de te verwachten asielzoekers die later
naar Harderwijk komen.
13 november
- De leerlingen van het speciaal onderwijs De Lelie uit Harderwijk brachten een
ontbijt bij burgemeester Harm – Jan van Schaik op het stadhuis in de week van
het Nationaal Schoolontbijt.
14 november
- Aan de haven van Harderwijk werd Sint Nicolaas met zijn Pieten door de
burgemeester van harte welkom geheten.

16 november
- Kabelexploitant CAI Harderwijk heeft tijdens het EU Broadband Event in Brussel
de Europese Innovatieprijs ‘European Broadband Award 2015’ toegekend

gekregen. Directeur Edo Kweldam ontving de prijs uit handen van Europees
commissaris Günther Oettinger.
17 november
- Het college van B&W heeft besloten het voormalige bedrijventerrein van
conservenfabrikant Struik aan te kopen ten behoeve van tijdelijke woningen.
22 november
- Oud-stadsdichter van Harderwijk Michel Martinus heeft zijn nieuwe
poëziebundel gepresenteerd. Het boek met de titel Mystery Tour is een resultaat
van een samenwerking tussen fotografe Leny Bravenboer en Michel Martinus.
25 november
- Cultuurkust wordt de nieuwe bewoner van het oude Stadhuis. Deze organisatie
zal samen met de Popschool Harderwijk zoveel mogelijk ruimte bieden voor
culturele evenementen.
26 november
- Op de Markt is er weer een ijsbaan gelegd. Tot 2 januari 2016 kan er weer
door de schooljeugd geschaatst worden. De ijsbaan is een onderdeel van het
evenement Harderwijk Winterstad.

December 2015
2 december
- Voormalig wethouder De Kleine begint een Bed en Breakfast in een vroegere
stadsboerderij aan de Weiburglaan.
3 december
- De gemeenteraad steunt de motie van D66 om de elementen met bijzondere
cultuurhistorische waarde op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord
toe te voegen aan de gemeentelijke Monumentenlijst.
4 december
- Burgemeester Harm – Jan van Schaik legt samen met de voorzitter van
het bestuur van De Kiekmure de eerste steen voor de nieuwbouw van het
wijkcentrum. Tijdens de verbouwing blijft het centrum geopend. Een deel van
het gebouw is afgebroken; op de parkeerplaats wordt de nieuwe Kiekmure
gebouwd.
12 december
- In de Harderwijker binnenstad vindt de SantaFunRun plaats, een loopronde
van 2,5 tot 5 km in de Harderwijker binnenstad. Verkleed als Kerstmannen
lopen, wandelen of sjokken mannen, vrouwen en kinderen door de verlichte
binnenstad. Het goede doel is dit jaar het Jeugdsportfonds Harderwijk.
14 december
- De laatste woningen in het renovatietraject van UWOON in de Zeebuurt zijn
opgeleverd. De 48 woningen zijn opgeknapt en energetisch verbeterd. De
Zeebuurt heeft haar historische uitstraling behouden.
15 december
- De Harderwijker winkelgebieden in de binnenstad, aan de Deventerweg, het
Triasplein en het P.C. Hoof tplein komen samen als schoonste winkelgebied in
de provincie Gelderland uit de bus! In de ranglijst van Nederlandse gemeenten
is de stad als zevende geëindigd.
- Van 13.45 tot 15.00 uur doen de leerlingen van Het Baken in zwembad de
Sypel een bootcamp voor het goede doel van Serious Request. In de weken
voorafgaand aan deze inspanning hebben zij sponsoren gezocht die hen
steunen bij deze actie. Hun streefbedrag is € 800,--.
- Op 15, 16 en 17 december brengt Le Roy Theaterproducties in samenwerking
met Theater Harderwijk en Harderwijk Winterstad het unieke Kersttheaterdiner
“Musical Scrooge” naar Harderwijk, met leden van het college van B&W op het
podium. 17 december
- Na acht jaar in het bestuur van Alzheimer Nederland afd. Noordwest-Veluwe
actief te zijn geweest, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, zitten de twee
termijnen voor Albert Buring erop. Hij wordt opgevolgd door Dick Bosman.
- HK13 zendt voor het eerst een live programma uit: een concert met meerdere
koren in de Bethelkerk aan de Wittenhagen.

18 december
- Op deze vrijdagochtend hebben het Buurtcomité ‘Houd Stadsweiden groen’ en
andere belanghebbenden bij de burgemeester de aandacht gevraagd voor de
gevolgen van de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km op de A28.
Het college van B&W heeft het Rijk verzocht af te zien van de verhoging en eerst
het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu af te wachten.
- Het Stadsmuseum, Oudheidkundige Vereniging Herderewich en het Platform
Historisch Harderwijk tekenen een intentieverklaring waarmee ze uitspreken
dat ze gezamenlijk het Historisch Kenniscentrum Harderwijk vorm gaan geven.
Er zal in de plannen voor de verbouwing van het Stadhuis ruimte gevraagd
worden voor een historische studiehoek.
20 december
- Lisa Kruger zwom dit weekend zeven afstanden, waarvan vijf persoonlijke
records, en ze verbrak het wereldrecord op de 200 meter rugslag.
22 december
- De Verenigde Veluwse Koren zijn precies 50 jaar geleden opgericht.
29 december
- De drie Harderwijker voetbalclubs organiseren een jeugdtoernooi op Sportpark
Mheenzicht in Hierden. Hiermee wordt een oude traditie weer nieuw leven
ingeblazen: het Piet van Beek-toernooi, een zaalvoetbaltoernooi dat in de
sporthal plaatsvond. Nu wordt er buiten op het kunstgras gespeeld.
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