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Kroniek van Harderwijk 2017
Samengesteld door Matty Moggré en Wietse Hummel

Het jaar lijkt lang als het vele nieuws vanaf dag één voorbijkomt. De ene 
gebeurtenis staat bij menigeen nog helder op het netvlies, terwijl de 
andere naar de achtergrond is verdrongen. Kronieken zijn belangrijk. 
En zo biedt het jaar 2017 ook weer een bonte verscheidenheid aan 
markante gebeurtenissen.

Twee gebeurtenissen springen voor Herderewich in het oog. De eerste 
is de benoeming van onze voorzitter, Matty Moggré, tot Harderwijker 
van het jaar 2016. De tweede die de gemoederen bezighield, was het 
verdwenen bastionblok. Hieronder het stadsgezicht daarover:

Het verdwenen bastionblok

Het was ineens weg, alsof een vijand 
de kans had waargenomen om een muur 
te slechten. Tijd brokkelt aan verleden,
maar de resten blijven aan ons leven

kleven. Als een stilzwijgend geweten.
We zien met lede ogen verbeelding
met pek en veren ingesmeerd worden 
als gedagvaarde in een oude tijd.

Is het gezonken in lethargie of
is een laatste rest van ons fundament 
ruw vervreemd, als vissers die voorgoed door
een verwoestende zee verdwenen zijn?

Aan de voet van getekende leegte
vuren ogen van verbijstering en 
overgave doelloos en blind pijlen 
naar het bastion van ons geheugen.

Wietse Hummel 
Harderwijk, 15 september 2017



De kroniek van Harderwijk 2016 is een uitgave van Oudheidkundige 
Vereniging Herderewich en bevat een selectie van het nieuws uit 
Harderwijk en Hierden uit het jaar 2017. Teksten zijn o.a. ontleend aan De 
Stentor, Harderwijker Courant, Het Kontakt en Harderwijkse zaken.
Foto’s zijn beschikbaar gesteld door de Gemeente Harderwijk, Anneke 
Immink, Ton Pors, de Harderwijker Courant, Harderwijkse Zaken en 
individuele personen. Verder leverden Leen Karssen en Kees van Loon. 
Er is geput uit diverse nieuwsbulletins, zoals regionale bladen en 
nieuwsbronnen via internet.

De Kroniek van Harderwijk beschrijft de gebeurtenissen vanaf 1231, 
toen de vesting stadsrechten kreeg van Graaf Otto II van Gelre. De 
geschiedenisbeschrijving gaat de eerste eeuwen gaan met grote stappen 
door de tijd. De Kronieken van 1231 tot 1931 zijn verschenen in een 
boek dat is uitgegeven ter gelegenheid van 700 jaar stad Harderwijk. 
Van 1931 tot 1981 is een tweede deel verschenen, ter gelegenheid van 
750 jaar Harderwijk. Vanaf 1981 wordt de Kroniek jaarlijks gemaakt door 
enkele vrijwilligers van Herderewich die hiervoor de bovengenoemde 
nieuwsbronnen uitpluizen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens Herderewich,
de samenstellers
Matty Moggré
Wietse Hummel

Januari 2017

 1  j a n u a r i
- Het aantal inwoners telt 46.352 Het aantal inwoners dat uit Harderwijk vertrok 

is hoger dan het aantal dat in Harderwijk kwam wonen, het aantal geboorten is 
hoger dan het sterftecijfer. 

- Geert Jansen, commissaris van de Koning in Overijssel, is gevraagd om 
onderzoek te doen naar de samenwerkingsmogelijkheden in het kader van de 
RNV, Regio Noord Veluwe. Hij raadde aan om het huidige RNV-verband op te 
zeggen en te zoeken naar een nieuwe vorm. Het RNV functioneert niet, aldus de 
kwartiermaker. Daarom wordt er in 2017 toegewerkt naar beëindiging ervan per 
1-1-2018.

- De jaarwisseling van zaterdag op zondag is opvallend rustig verlopen. Het 
regende, waardoor veel mensen binnen bleven of weer snel naar binnen 
gingen. Werkers van de gemeente hadden de binnenstad al vroeg schoon, 
inwoners van Harderwijk konden vuurwerkafval inleveren aan de Parkweg, 
waarvoor ze € 1, - per kilo kregen.

 4  j a n u a r i
- Ruim 40 mensen plantten hun kerstboom bij Stichting Rietmeen aan de 

Ouverturebaan, in het zgn. Kerstbomenhotel, om hem aan het eind van het jaar 
weer op te halen. Het was een gezellige middag met muziek, warme drankjes en 
kniepertjes.

- De nieuwjaarsreceptie vond plaats in het café van de ijsbaan op de Markt. 
Burgemeester Harm Jan van Schaik hield zijn jaarlijkse toespraak en reikte 
de Piet Dijkstraprijs uit aan Gerrit van der Luit, die zich inzet voor diverse 
maatschappelijke activiteiten en voor goede doelen in de samenleving. Als zeer 
betrokken en actieve vrijwilliger is hij een inspirerend voorbeeld voor anderen, 
aldus de burgemeester 

 



 7  j a n u a r i
- Onder ijskoude omstandigheden, gevoelstemperatuur van –7° en een 

harde wind, doken 200 deelnemers vanaf het strandeiland het water in 
voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik. Het gebeuren werd opgeluisterd met het 
nieuwjaarsfestival Kantje Boord in de strandtent Walhalla.

- Deze zaterdag konden de laatste rondjes gereden worden op de kunstijsbaan 
op de Markt. Jan Riemer kreeg als dank voor zijn geweldige inzet voor het laten 
slagen van de tiende editie van de Harderwijkse baan de zilveren schuiver 
uitgereikt. 

 8  j a n u a r i 
- In zowel de Stadsdennenkerk als de Nieuwe Kerk zijn de laatste diensten 

gehouden. Beide kerken zijn verkocht en gaan plaats maken voor woningbouw. 
 9  j a n u a r i

- Het ziekenhuis St. Jansdal opent 6 nieuwe operatiekamers. De oude 
operatiekamers zijn afgeschreven. In 2016 zijn er plm. 14.000 chirurgische 
ingrepen uitgevoerd. 

 1 4 / 1 5  j a n u a r i
- Lisa Kruger won alle paralympische tijden tijdens de winterkampioenschappen 

zwemmen. 
 1 5  j a n u a r i

- In een bijzondere kerkdienst zijn alle leden van de PKN van de voormalige 
Stadsdennenkerk, Veldkampkerk en Nieuwe Kerk bij elkaar gekomen in de 
Plantagekerk, die voortaan het centrale gebouw voor de PGH (Protestantse 
Gemeente Harderwijk) zal vormen.

 1 9  j a n u a r i
- De leden van de commissie Samenleving vergaderden ruim vier uur over de 

vraag of de verbouwing van het Theater aan de Stationslaan een haalbare kaart 
zou zijn of dat er gekozen zou moeten worden voor De Stad als Podium, de zgn. 
SaP-connectie, een formule waarbij diverse plekken in Harderwijk als podium 
voor theateractiviteiten ingezet worden. De commissieleden vroegen tenslotte 
opnieuw om een onderzoek, waarmee de besluitvorming weer drie maanden 
werd uitgesteld.

- De Voedselbank Harderwijk hield een bezinningsavond over 10 jaar 
voedselbank. Is het een vreugde of een schande dat er al tien jaar een 
voedselbank actief is in Harderwijk?

 1 9 ,  2 0  e n  2 1  j a n u a r i
- Underground zorgde opnieuw voor 

spectaculaire lichteffecten in de 
Harderwijkse binnenstad. Diverse 
gebouwen werden in een ander 
licht gezet en in het Plantagepark 
stonden mooie lichtbeelden. 

- Cultuurkust organiseerde voor de 
tweede keer het donkere dagen 
festival. Ook dit jaar stelden 
15 huiseigenaren rondom de 
Vischmarkt hun huiskamer open 
voor het publiek om er te luisteren naar diverse optredens. 

  2 0  j a n u a r i
- Het College B&W maakte bekend, dat ze een streep zet onder het 

voortbestaan van het Centrummanangement. Een aantal ondernemers 
heeft de reclamebelasting, waaruit het centrummanagement betaald werd, 
aangevochten bij de Raad van State en hun gelijk gekregen. Het College mocht 
die gelden niet innen en kon dus het beleid niet voortzetten.

 2 1  j a n u a r i
- Dit weekend reden er opnieuw geen treinen door Harderwijk vanwege 

werkzaamheden aan de spoorwegovergang die wel gesloten is, maar nog niet 
afgewerkt. 

 2 6  j a n u a r i
- Voor het laatst heeft Stichting SOS een gestrande bruinvis die weer herstelde, 

naar zee gebracht. Het Dolfinarium heeft de samenwerking met de Stichting 
SOS per 1-1-2017 beëindigd. Een nieuwe opvang is nog niet gevonden.

- De burgemeester ziet zich genoodzaakt Coffeeshop Liberty om strafrechtelijke 
redenen te sluiten. 

 2 8  j a n u a r i
- De dooi zet in. Ook dit jaar kon er niet geschaatst worden op de ijsbaan.
- De boekenmarkt die van oudsher in de Nieuwe Kerk gehouden werd, vond dit 

keer plaats in en om de leegstaande Veldkampkerk.
- Evenals vorig jaar zijn honderd muzikanten naar Harderwijk gekomen, naar de 

Stedelijke Harmonie, voor de jaarlijkse Winterplay.



Februari 2017

 1  f e b r u a r i
- Netwerkorganisatie Harderwijk Hierden verwelkomt in de filmzaal van Kok 

Experience het 750ste lid. De netwerkorganisatie is twee jaar geleden door 
de Harderwijkse José Maas opgericht en organiseert eens per kwartaal een 
netwerkbijeenkomst voor mensen die wonen en werken in Harderwijk.

- De bedrijventerreinen Pasteurhaven en Lorentz I, II en III kregen tijdens een 
ondernemersontbijt in lunchroom Yoolz het Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen toegekend. Ondernemers, gemeente, politie, brandweer, 
Securitas en Bedrijvenkring Harderwijk zien gezamenlijk toe op een veilige 
omgeving op de terreinen.

 5  f e b r u a r i
- De markante Harderwijker dakloze zwerver Jan Alferink is overleden. Hij werd 

62 jaar.
 7  f e b r u a r i

- De gemeente Harderwijk ondertekende met de lokale energiecoöperatie 
Endura een samenwerkingsovereenkomst om inwoners te helpen bij het treffen 
van maatregelen om minder energie te verbruiken.

 1 7  f e b r u a r i
- De Harderwijkse Matty Moggré wordt uitverkozen tot ‘Harderwijker van het 

Jaar’. Zij is o.m. voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich 
en van de Stichting Voedselbank Harderwijk. Verder is ze politiek en 
maatschappelijk actief. 

 
 2 2  f e b r u a r i

- In het Amsterdamse hotel Krasnapolsky kreeg de Harderwijker 
basisschooldocent Aukje Sinte Maartensdijk uit handen van de Nederlandse 
zanger Wolter Kroes een prijs voor haar vrijwilligerswerk als intermediair voor 
het Jeugdsportfonds. Het fonds helpt gezinnen die te weinig geld hebben om 
hun kinderen te laten sporten. Aukje kreeg een geheel verzorgd bezoek aan het 
WK atletiek in Londen.

 2 4  f e b r u a r i
- Uit handen van burgemeester Harm -Jan van Schaik kreeg Hierdenaar Cees de 

Wolf een Koninklijke onderscheiding voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten, zoals 
de totstandkoming van de Nijkerkse Diabetes Challenge.

- Burgemeester Harm -Jan van Schaik mocht het paradepaardje van de 
Harderwijkse Botterstichting te water laten. De HK172 was de afgelopen 
wintermaanden flink opgeknapt. 

  2 9  f e b r u a r i
- Het college van B&W stemde in met nieuwe afspraken over 

natuurontwikkelingen in het gebied de Mheenlanden. Door veranderde 
regelgeving hebben de gemeente en Natuurmonumenten eerder gemaakte 
afspraken herzien. Het gebied moet de groene verbinding worden tussen de 
‘droge’ Veluwe en de rivieren en randmeren. Na 12 jaar ruzie en procederen 
is er overeenstemming bereikt over de natuurcompensatie in de Hierdense 
Mheenlanden



Maart 2017

 1  m a a r t
- Voor de 20ste keer heeft het Dorpshuis in Hierden het kinderbingo in de 

voorjaarsvakantie georganiseerd. 160 kinderen deden dit jaar mee en hoopten 
in de prijzen te vallen. 

 3  m a a r t
- Benamar start een nieuwe sportschool in de Luttekepoortstraat / Vuldersbrink, 

Bodyworld genaamd, een circuit fitnessapparaten voor een zware crossfit 
training. 

 7  m a a r t
- In de Vijhestraat woedde rond 13.00 u een korte, felle brand in het café van 

ome Co. Drie brandweerauto’s en een hoogwerker hadden het vuur snel onder 
controle. Het café zelf heeft niet veel schade opgelopen, de ruimte erachter des 
te meer. 

- De Commandant van de Landstrijdkrachten Leo Beulen bezocht de opleiding 
Veiligheid en Vakmanschap van MBO Landstede. In 2010 startte deze opleiding 
met 40 studenten, nu zijn er ruim 500.

 1 5  m a a r t
- 83,6 % van de inwoners van Harderwijk is naar de stembus gegaan voor de 

Tweede Kamer verkiezingen, een onverwacht hoog aantal. De nieuwe partij 
Denk kreeg in Harderwijk 4% van de stemmen. Het tellen van de stemmen 
moest handmatig gebeuren en op de meeste stembureaus is tot diep in de 
nacht geteld. 

 1 6  m a a r t
- Er komt een einde aan de strijd tussen bewoners van de recreatieparken en 

de gemeente over de legalisatie van het wonen op een vakantiepark. Vier 
parken hebben toestemming om een bestemmingsplanwijziging aan te vragen 
om zo te switchen naar een woonwijk. Er komen twee fondsen: een fonds 
Stimuleringsregeling Vitale Vakantieparken, waar de eigenaren leningen kunnen 
aanvragen voor de kosten die ze maken om hun park om te zetten naar een 
woonwijk. En een fonds voor de ontwikkeling van die parken die recreatiepark 
willen blijven. 

 1 7  m a a r t
- Leerlingen van het Morgencollege werden tweede in de landelijke 

vakwedstrijden voor laatstejaars vmbo, de Skill Talents, in de categorie ICT. 
 1 8  m a a r t

- Volleybal Vereniging Harderwijk viert haar 50-jarig bestaan met een 
jubileumdag in de Vischafslag. 

 

 2 3  m a a r t
- Wethouder Gert Jan van Noort opende de permanente expositie over het leven 

van de Joodse Harderwijkers die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd 
en vermoord. Anton Daniels heeft 13 jaar gezocht naar verhalen en foto’s. In 
de gang van de bovenverdieping van de voormalige synagoge heeft hij foto’s 
opgehangen van huizen en panden waar Joodse Harderwijkers woonden. Tegen 
de foto’s heeft hij portretten geplaatst van de omgebrachte bewoners. 

 
 3 0  m a a r t

- Tijdens de jaarvergadering van de buurtvereniging Hierden is Jan uit de Bosch 
door het bestuur in het zonnetje gezet. Hij is namelijk al 25 jaar bestuurslid. 
Daarom is Jan benoemd tot erelid van de Buurtvereniging. 

 3 1  m a a r t
- De 70 jarige Ab de Haas heeft het 10 jarig bestaan van zijn radioprogramma El 

Mundo gevierd. Het programma wordt niet alleen uitgezonden door Harderwijk 
FM maar ook door RTV Zoo in Zwolle en RTV Deventer. De jubileumuitzending 
vond plaats vanuit het Stadsmuseum. 

- De laatste galerie van Harderwijk, Galerie Arnerie, is gesloten. Arnold en Joke 
van Slooten hebben ervaren dat het moeilijk is om op de Veluwe met kunst 
verkopen je brood te verdienen. Ze gaan vanaf 30 april kleding verkopen. 



April 2017

 1  a p r i l
- Anton Vos, eigenaar van juwelier Schaftenaar, heeft een eigen horloge 

ontworpen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Catharinakapel heeft hij de 
horloges gepresenteerd. 

- Nadat de raad de komst van een regenboogpad afgestemd heeft, heeft in de 
nacht van 1 april een onbekende alsnog het zebrapad bij de parkeergarage 
Houtwal in regenboogkleuren gezet. 

 3  a p r i l
- In de het Oude Stadhuis aan de Markt hebben leerlingen van basisscholen een 

uitvoering gegeven, nadat ze 10 weken geoefend hadden op een door hen 
gekozen en geleend muziekinstrument. Het optreden van een eerste leerorkest 
is daarmee een feit. 

 5  a p r i l
- Ongeveer 3.500 ambtenaren uit heel Nederland hebben meegedaan aan de 

jaarlijkse NK veldloop voor ambtenaren die dit jaar in Harderwijk gehouden is. 
Ze konden 6, 9 of 12 kilometer wandelen of hardlopen door de natuur rondom 
De Strokel. De gemeente Amsterdam won de wedstrijd. 

 6 - 9  a p r i l
- Paralympisch zwemster Lisa Kruger heeft tijdens de Swim Cup Eindhoven op 

vier afstanden onder het WK-limiet van Mexico-City 2017 weten te zwemmen. 
 7  a p r i l

- De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen heeft aan Harderwijker Tjerk 
Seijffert een medaille toegekend voor zijn bijzondere verdienste bij redding 
van iemand die in verdrinkingsgevaar verkeerde. Burgemeester Harm-Jan van 
Schaik reikte hem de gouden medaille uit.

 1 0  a p r i l
- Na 31 jaar sluit Gijs Brouwer op 80 jarige leeftijd zijn Potterij, een winkel in 

de Hondegatstraat, waar veel hobby-kunstenaars terecht konden voor hun 
materialen. Jarenlang heeft Gijs Brouwer een potterbakkerij gehad op de 
Vischmarkt en later dus in de Hondegatstraat. Nadat zijn vrouw Ida met 
pensioen gegaan was, hielp ze haar man in de winkel. Maar nu stoppen beiden. 

- De wijk Drielanden is de laatste weken geconfronteerd met een golf van auto-
inbraken. 

- De verbouwing van het Stadhuis is nog niet voltooid, maar de vernieuwde 
stadswinkel, Plaza, werd al in gebruik genomen.

- De politie heeft een ondergrondse hennepkwekerij gevonden bij het 
winkelcentrum Stadsdennen. Hierdoor zijn funderingen aangetast. Enkele 
winkels moesten wegens instortingsgevaar tijdelijk hun deuren sluiten.

- Wijkvereniging Stadsdennen/Frankrijk, De Kiekmure en ZorgDat hebben in een 
samenwerkingsovereenkomst afgesproken samen activiteiten aan te bieden. 

 2 0 - 2 1  a p r i l
- De brugdelen voor de bruggen bij de Haven van de te vernieuwen boulevard 

zijn geplaatst. Het archeologisch gevonden bolwerk is door het slaan van 
damwanden zo beschadigd, dat er herstelmaatregelen genomen moeten 
worden. 

 2 1  a p r i l
- De locatie Alfons Ariens in Drielanden heeft een nieuwe naam gekregen: 

Wolderweide. De naam is bedacht door Eva Lit, leerling van de school.
- Burgemeester Ham -Jan van Schaik heeft aan 11 veteranen het Draaginsigne 

“Nobelprijs VN Militairen” uitgereikt. 
 2 6  a p r i l

- Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft aan 10 inwoners van Harderwijk 
een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde niet in het Stadhuis, 
vanwege de verbouwingswerkzaamheden, maar in De Kiekmure en in Ons Huis 
in Ermelo. Pé Sijsma kreeg de Ridderorde en negen personen werden lid in de 
orde Van Oranje Nassau. 

 
 2 7  a p r i l

- De kleedjesmarkt en andere activiteiten op Koningsdag zijn met een koude, 
maar zonnige ochtend begonnen, maar rond 14.00 u ging het hard regenen, 
waardoor o.a. het botterslepen dat voor de eerste keer georganiseerd was, werd 
afgelast.

 2 9  a p r i l
- Rondom de moskee is voor de derde keer een drie daags Turks Cultureel Festijn 

georganiseerd. 
- Het vijfde elftal Zwart Wit vierde hun seizoenskampioenschap.



Mei 2017

 1  m e i
- De schaapherder Grinwis heeft op het Beekhuizerzand en het Cyriasische 

veld zijn schapen weer laten grazen, zodat vergrassing van dit gebied wordt 
tegengegaan. 

 3  m e i
- Titus Mennen is in het zonnetje gezet door het Dolfinarium wegens zijn grote 

verdienste als bondscoach nationale jeugdzwemmers. Hij heeft inmiddels 
afscheid genomen van de zwembond. 

 4  m e i
- Met de plaatsing van de laatste brug tegenover de Vischpoort zijn er drie 

bruggen op de boulevard aangebracht. Op een later tijdstip zullen de 
verschillende bruggen in gebruik worden genomen. 

- Er is weer een stille tocht gehouden over de begraafplaats Oostergaarde 
in Harderwijk, langs de graven van verzetsmensen, jonge militairen en 
burgerslachtoffers van de twee wereldoorlogen, gevolgd door twee minuten 
stilte en de kranslegging. 

 6  m e i
- Honderd motorrijders reden mee in de demonstratierace voor klassieke 

motoren in Hierden. Hard rijden en demonstreren, de organisatie moest zoeken 
naar de balans tussen beleven en veiligheid. 

- Fotoclub Iris bestaat 65 jaar en heeft dit jubileumjaar geopend met de 
onthulling van een tijdelijke informatiezuil in het Plantagepark, die werd 
verricht door wethouder Gert Jan van Noort. Er staan meerdere activiteiten op 
het programma, zoals de foto exposities in de Heemtuin en aan het eind van het 
jaar in de Catharinakapel. 

 1 0  m e i
- Klas 2 van het Technasium van de RSG Slingerbos/Levant heeft de Eureka!Cup 

gewonnen in een door Defensie landelijk georganiseerde ontwerpwedstrijd. 
Dit keer was de opdracht: ontwerp een middel waarmee gecommuniceerd kan 
worden met de lokale bevolking in oorlogsgebieden.

 1 3  m e i
- De voetbalclub VVOG viert zijn 90ste verjaardag met een receptie. VVOG werd in 

1927 als zondagclub opgericht, omdat de leden op zaterdag moesten werken. 
Er werd toen een omheining van stoflappen om het veld gezet, omdat de 
gemeente zondagssport eigenlijk verbood. 

 1 8  m e i
- De laatste tien huizen op het Zuidereiland gaan in de verkoop. Het eiland is 

volgebouwd en de huizen zijn verkocht.
 2 0  m e i

- De protesten blijven klinken voor het Dolfinarium. Deze zaterdag stonden er 
weer 70 actievoerders langs de toegangswegen.

 2 2  m e i
- Een dag vol activiteiten: de Dag van de watersport, Molendag en Open Dag 

Woningen Noordereiland, maar ook de jaarlijkse Multi – Cultidag. 
- De directeur van het museum Booijmans van Beuningen, Sjarel Ex, heeft de 

expositie over de oud Hierdense kunstenaar Vilmos Huszar, in het Stadsmuseum 
geopend. Huszar was in 1917 een van de oprichters van de kunstgroep De Stijl. 
Hij is van Joodse afkomst en in Hongarije geboren, maar in zijn latere leven 
werkte en woonde hij in Hierden. 

 
 2 3  m e i

- Naomi Ramaker, de junior stadsdichter, heeft een gedichtenbundel uitgegeven: 
“Dansen met woorden”.

- Ondernemers hebben een ultimatum gesteld aan de gemeenteraad: redding 
binnenstad in ruil voor koopzondag. De koopzondag wordt echter niet 
ingevoerd. 

 2 4  m e i
- De eerste brug in het project Waterfront, de brug over de vissershaven is 

officieel en feestelijk geopend door Frank Brouwer (gemeentelijk directeur 
Waterfront) en Robert Jan Feijen, directeur Mobilus, het bedrijf dat de bruggen 
bouwt. Aanvankelijk verliep het gebruik nog haperend. De andere twee 
bruggen zullen later in gebruik genomen worden. 

- Vier fijnproevers, Marcel Schippers, Bert van den Brink, Ernst Admiraal en 
Wessel Hees zijn met een eigen gebrouwd bier gekomen, zij hebben daarmee 
de brouwershistorie van Harderwijk nieuw leven in geblazen. De Stichting Het 
Brouwhuys Harderwijk start met de verkoop van vijf poortenbieren, verwijzend 
naar de vijf poorten die Harderwijk rijk was. 

- Op 26 mei 2017 om 20.58 uur is er een dolfijntje geboren in het Dolfinarium te 
Harderwijk. “We zijn verheugd te kunnen melden dat moeder en jong het goed 
maken” luidde het geboortebericht. 

 



 2 6  m e i
- Op het terrein van De Stille Wei is het jaarlijkse Lalalandfestival geopend. Mede 

door het mooie weer zijn er meer dan 5000 bezoekers die aan een uitgebreid 
programma kunnen deelnemen. Nieuw is het podium met een “silence 
performance”.

 2 7  m e i
- Het zwerfafvalproject Wijkhelden is van start gegaan tijdens het Lala festival 

met de twee super wijkhelden Wendy en Wouter. Wijkhelden houden een 
bepaalde wijk schoon. Kinderen krijgen daar € 2,50 voor per opruimsessie, 
volwassenen krijgen een dank je wel.

 2 9  m e i
- Wegens het verwachte noodweer werd de avondvierdaagse deze dag afgelast. 

Het noodweer bleef uit. De volgende avonden kon er goed gewandeld worden. 
- Aan de Goede Reede hebben dierenartsen de eerste steen gelegd voor een 

te bouwen grote praktijkruimte voor Animal Care. In dit centrum gaan 9 
dierenartsen uit Putten, Ermelo en Harderwijk samenwerken. 

 3 1  m e i
- Ongeveer driekwartjaar na de opening van het nieuwe station wordt in het 

nabijgelegen Jan van Nassaupark de speelplek “De Oude Eik” geopend. De 
naam herinnert aan de 150 jaar oude eik die plaats moest maken voor de 
stationsomgeving. 

 
- Slagerij uit de Bosch bestaat 85 jaar en dat vierden zij met een open dag die 

helemaal in het teken stond van de BBQ.

Juni 2017

 1  j u n i
- Coffeeshop Liberty moet inderdaad sluiten vanwege illegaal bezit van drugs. 

Omwonenden maakten bezwaar tegen de sluiting. De gemeente stelde nieuw 
beleid vast: er zal (opnieuw) één coffeeshop worden gedoogd, maar er is 
gekozen voor een niet commerciële coffeeshop. De eigenaar van Liberty gaat 
verder als gewone horeca ondernemer. 

 2  j u n i
- Wethouder Christianne van der Wal heeft met de onthulling van een 

renovatiebord het startsein gegeven voor de revitalisering van sportpark de 
Sypel. Eind 2019 zal het werk afgerond worden. Tot die tijd is er overlast. De 
fractie van het CDA maakte bezwaren tegen het sluiten van het fietspad daar.

 3  j u n i
- In de dierenweide in de wijk Stadsweiden wordt het Schaapscheerdersfeest 

gehouden.
 5  j u n i

- Het Stadsmuseum heeft haar 65ste verjaardag gevierd door iedere Harderwijker 
die op die dag zijn 65ste verjaardag vierde, te trakteren op koffie met gebak. 

 6  j u n i
- Mevrouw Jane van der Kooi-Gulden is door burgemeester Harm Jan van Schaik 

gefeliciteerd met haar 106e verjaardag, ze is daarmee (nog steeds) de oudste 
inwoonster van Harderwijk. 

- De brug over de Hierdense Beek is door de gemeente onbegaanbaar verklaard. 
De brug wordt gesloten voor gemotoriseerd verkeer en zal vervangen worden. 

 8  t / m  1 1  j u n i
- De aaltjesdagen / visserijdagen zouden starten met een kermis op de Stille Wei. 

Vanwege het stormachtige weer met kans op onweer werd de opbouw een 
dag uitgesteld. Het evenement zou dit jaar vier dagen duren. Er vonden diverse 
activiteiten plaats: kermis-foodfestival op de Stille Wei, braderie op zaterdag. 
Ook werd de tijdelijke parkeerplaats op het Waterfront gebruikt voor diverse 
sportactiviteiten. 

- Stadsdichter Wietse Hummel draagt tijdens de herdenking bij het beeld “de 
vissersvrouw met kind” bij de haven zijn stadsgedicht voor ter nagedachtenis 
aan de omgekomen vissers.



 8  j u n i  
- Cas Hofstee is door burgemeester Harm Jan van Schaik geïnstalleerd als de 

nieuwe Stadsomroeper/Stadsgastheer van Harderwijk. Hij kon meteen aan 
de slag, want hij kondigde de uitgave van een Hanze Special aan. Dat blad is 
op initiatief van Herderewich samengesteld in verband met de internationale 
Hanzedagen in Kampen. De voorzitter van Herderewich, Matty Moggré, reikte 
vervolgens het blad uit aan de burgemeester en aan wethouder Christianne 
van der Wal. Junior stadsdichter Naomi Ramaker droeg haar gedicht “Het 
Hanzepaardje” voor. 

 
 1 0  j u n i

- De vereniging Groei en Bloei is verantwoordelijk voor de inrichting en het 
onderhoud van de Hortustuin. Met de start van de Tuinweek heeft de vereniging 
een boekje gepresenteerd met alle 27 namen van de plantensoorten. In mei 
heeft de gemeente er een waterpomp geplaatst die het water op 10 meter 
diepte uit de grond pompt. 

- De Molenstichting heeft zijn 25 jarig bestaan gevierd. Op 9 juni 1992 is de 
Molenstichting opgericht. Op vrijdag 11 juni om 15.00 u startte Jeroen de Jong 
het ”25 uur draaien avontuur”. De wieken van de molen zijn 25 uren achter 
elkaar draaiende gehouden door de vijf molenaars.

 1 4  j u n i
- Het was de eerste keer dat de haringparty op het Strandeiland werd gehouden. 

De vorige edities vonden altijd plaats op de Vischmarkt. Het Strandeiland bleek 
een prima locatie. De opbrengst van het eerst geveilde vaatje was € 50.000. 
Arbodienst Perspectief werd de eigenaar van het vaatje. De opbrengst is 
verdeeld onder diverse goede doelen. De party werd afgesloten met vuurwerk. 

- Het Dolfinarium is gestart met de bouw van een Waterpark, het park komt op 
het terrein van het Dolfinarium maar krijgt een eigen toegang. 

 1 8  j u n i
- De Turkse moskee heeft een Iftar maaltijd verzorgd voor alle asielzoekers in het 

AZC. Samen eten, samen delen was het motto.
 2 1  j u n i 

- Wethouder Pieter Teeninga heeft het startsein gegeven voor de bouw van het 
eerste deel van de laatste bouwplannen in Drielanden, de wijk Harderweide met 
380 woningen. Als Harderweide volgebouwd is, is er geen bouwruimte meer in 
Drielanden. 

 2 9  j u n i
- Voor de tweede keer kunnen Harderwijkers drie avonden lang genieten 

van een Podium Spektakel. Het spektakel ging dit keer over Harderwijk als 
opvang van gevluchte Belgische soldaten en hun leven in het zgn. Belgisch 
interneringskamp.

 



Juli 2017

 9  j u l i
- De Harderwijker zwemster Lisa Kruger wint twee keer goud, drie keer zilver en 

één keer brons tijdens de World Series Paralympisch Zwemtoernooi in Berlijn. Zij 
zwom ook nog eens zeven persoonlijke records, waaronder een wereldrecord 
en een nationaal record.

 1 2  j u l i
- Leerlingen en ouders van leerlingen en leraren van de Dominicus Savioschool 

schenken een bedrag van € 5.540,00 aan de Voedselbank Harderwijk.
 1 3  j u l i

- In bijzijn van wethouder Christianne van der Wal hebben 76 nieuwe 
Nederlanders in Harderwijk een participatieverklaring ondertekend. Vanaf 
1 oktober is het verplicht voor alle nieuwe Nederlanders deze verklaring te 
ondertekenen.

 1 7  j u l i
- De Hongaarse ambassadeur András Kocsis bracht een bezoek aan het 

Stadsmuseum, naar aanleiding van de expositie van werk van de Hongaarse 
kunstenaar Vilmos Huszar. 

 
 1 9  j u l i

- Tijdens het Europese Kampioenschap voetbal vrouwen, dat in Nederland wordt 
gehouden, verblijft het nationale elftal van IJsland in Ermelo. Zij maken gebruik 
van de faciliteiten van voetbalclub VVOG.

 2 5  j u l i
- Harderwijk komt in het landelijk nieuws met het project ‘Geluksroute’. Chronisch 

zieken en mensen met een beperking die een laag inkomen hebben kunnen 
een bedrag krijgen om hun passie uit te oefenen.

Augustus 2017

 2  a u g u s t u s
- Het warenhuis Blokker is verhuisd naar het voormalig pand van Scheer en 

Foppen in de Donkerstraat. Veel winkels redden het niet meer en moeten hun 
deuren sluiten. De gemeente en de binnenstadondernemers zijn met elkaar in 
gesprek over de vraag hoe de Harderwijker binnenstad haar aantrekkelijkheid 
kan behouden. De invoering van de koopzondag is daarbij volgens de 
ondernemers van cruciaal belang. 

 4  a u g u s t u s
- Drie vakantieparken in Harderwijk hebben aangegeven mee te willen werken 

aan de omvorming naar een woonwijk. De Woudstee heeft dit besluit nog 
niet genomen, veel bewoners van de Woudstee eisen van het bestuur dat ze 
alles in het werk stellen om mee te gaan in het project “Vitale vakantieparken”, 
waardoor ze legale bewoners worden.

 2 3  a u g u s t u s
- Na de zomervakantie zijn de werkzaamheden aan de Boulevard in volle kracht 

hervat. De komende maanden wordt de gracht met de ligplaatsen voor boten 
gegraven. Die werkzaamheden moeten in mei 2018 voltooid zijn.

 2 4  a u g u s t u s
- In de Raad is een dramatisch verlopen debat gevoerd over het voortbestaan van 

Het Theater Harderwijk. Als er een theater in Harderwijk gevestigd wordt, dan 
wordt dat het huidige theater, aldus de coalitiepartijen, die een kwartier voor de 
raadsvergadering met dit persbericht kwamen. Daarmee is het collegevoorstel 
en het plan van wethouder Gert Jan van Noort om met de SaP connectie in 
de voormalige bibliotheek een theater te vestigen verworpen. Op die plaats 
moeten woningen komen Het voorstel van de wethouder om de subsidierelatie 
met het bestuur van het Theater te beëindigen is in de motie blijven staan. Er 
moet een nieuwe exploitant gevonden worden. Op 14 september wordt er een 
definitief besluit genomen. 

 2 5  a u g u s t u s
- Tijdens een receptie is er afscheid genomen van Jessica Kroeske, directeur van 

het Theater. Het was voor haar en iedereen een bizar moment na de emotionele 
raadsvergadering. Zij vertrekt per 1 september 2017 en meldt dat het vertrek 
niets te maken heeft met de perikelen rondom het theater in relatie tot de 
plannen “Stad als Podium”.

 2 6  a u g u s t u s
- Tennis Vereniging Hierden bestaat 25 jaar en vierde dit met een reünie van 

leden en oud-leden.



September 2017

 1  s e p t e m b e r
- Ruim 250 Harderwijkers hebben zich ingeschreven voor het project “Harderwijk 

in de zon”. Zij kopen gezamenlijk zonnepanelen in. De gemeente had de 
randvoorwaarden geschapen voor dit project. Veluwe Duurzaam ondersteunt 
het. 

- Vanaf deze dag is het voor bezoekers mogelijk om gebruik te maken van het 
zogenaamde belparkeren. Met gebruik van een smartphone kan ook nu in 
Harderwijk digitaal betaald worden voor het parkeren van een auto in de 
binnenstad.

- Boskalis is begonnen aan het uitgraven van de parkeerterreinen aan de 
Boulevard. Er zullen dagelijks 30 man actief zijn op het terrein, elke 2 ½ minuut 
rijdt er een kiepauto met zand naar het zgn. overloopterrein. Er moet zeker 90 
duizend kubieke meter zand worden afgegraven. Ruim 20 man zitten achter de 
tekentafel te werken aan de werkzaamheden.

- Na 70 jaar is het familiebedrijf Livera van de familie Willemsen overgegaan in 
andere handen. Dochter Renate heeft een tijd meegewerkt, maar ziet voor 
zichzelf geen toekomst in het bedrijf. 

 2  s e p t e m b e r
- Het voormalige Stadhuis opende na een flinke renovatie opnieuw de deuren. 

Het Huis van de Stad, zoals dat nu heet, heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Het publiek kon tijdens de Open Dag de vernieuwing bekijken. Er 
zijn flexplekken gekomen en de kantoren hebben een heel open karakter. Ook 
de bibliotheek is er vanaf dat moment gehuisvest. 

 
- Reukema Recycling vierde hun 100 jarig bestaan met een aantal activiteiten, 

waaronder de uitvoering van het theaterspektakel “En nu?”
 

 4  s e p t e m b e r
- Het mozaïek kunstwerk, dat in de voormalige Groen van Prinstererschool 

stond, heeft een nieuwe plek gekregen aan de Hoofdweg, waar de school heeft 
gestaan. Wethouder Gert Jan van Noort heeft het opnieuw onthuld. 

 5  s e p t e m b e r
- B&W verkoopt bosgrond aan hotel v.d Valk. Voorlopig kan het hotel niet 

uitbreiden wegens de aanwezigheid van de zwarte specht, die daar in het bos 
zijn territorium heeft. De zwarte specht is een beschermde vogel.

- Het ziekenhuis St. Jansdal kreeg het kwaliteitskeurmerk de NIAZ accreditatie 
uitgereikt. 

 8  s e p t e m b e r
- Christel v.d. Stouw (31) is de nieuwe voorzitter van de Stichting Aaltjesdagen. Ze 

volgt Henk Vermeer op.
 9  s e p t e m b e r

- Het Ziekenhuis Sint Jansdal organiseerde een geboortezorgmarkt. Bezoekers 
konden informatie vinden over alles wat met zwangerschap en geboorte te 
maken heeft. 

- In het weekend is de bostoren op de voormalige vuilnisbelt vernield. De 40 
meter hoge toren betekende sinds 1994 voor veel Harderwijkers een leuk 
uitstapje in het bos. 

 1 4  s e p t e m b e r
- De raad heeft definitief besloten geld beschikbaar te stellen voor de 

verbouwing van het Theater aan de Stationslaan. Daarmee komt een einde 
aan een meer dan tien jaar lange discussie over het voortbestaan van het 
Stadstheater. Maar de subsidie wordt niet aan het huidige bestuur toegekend, 
maar aan de zgn. SaP connectie, de Samenwerkende Podia. De voorzitter 
van het bestuur van de Stichting Podia Harderwijk deelde terstond mee dat 
de stichting haar werkzaamheden per 1-1-2018 zal stoppen. (Later is deze 
mededeling ingetrokken en zal de Stichting Podia actief blijven).

 1 6  s e p t e m b e r
- Voor de eerste keer is ook in Harderwijk een vredeswandeling gehouden. 
- De gemengde zangvereniging Zanglust uit Hierden vierde haar 70 jarig bestaan. 

Jannetje Beelen was vanaf de oprichting lid en kreeg hiervoor een aandenken. 
Het was de laatste keer dat de leden bij elkaar waren, want er is besloten om 
Zanglust op te heffen o.a. wegens een afnemend aantal leden. 

 2 1  s e p t e m b e r
- Sonnevanck heeft op de jaarlijkse familiedag een nieuwe afdeling geopend: De 

Vlindertuin
 2 2  s e p t e m b e r

- Voor de zesde keer worden de Veluwe Games gehouden. Er deden ongeveer 
100 deelnemers mee aan diverse sportdisciplines.



 2 3  s e p t e m b e r
- De Hierdense Klazien Kleermaker werd Nederlands Kampioen mennen met haar 

paard Fleur
 2 4  s e p t e m b e r

- Er is brand uitgebroken bij palingrokerij Dries van den Berg aan de 
Burgemeester de Meesterstraat. De brand was snel onder controle, maar de 
roetschade bleek groot en de zaak moest tijdelijk sluiten. 

 2 5  s e p t e m b e r
- De buurtbewoners rond het voormalige Monutapand aan de van Beetsstraat 

hebben bezwaar aangetekend tegen de bestemmingswijziging van 
bedrijfsterrein naar woningbouw op deze plek. In een informatieavond kregen 
ze van wethouder Jeroen de Jong en architect v.d. Veen de garantie dat ze bij de 
plannen betrokken zouden worden.

 2 6  s e p t e m b e r
- VVD wethouder Christianne v.d. Wal is gekozen tot partijvoorzitter van de 

landelijke VVD. Daarnaast blijft ze beschikbaar voor de functie wethouder in 
Harderwijk. 

- De Harderwijkse Uitdaging organiseerde een bijeenkomst ‘Ondernemen(d) in 
het maatschappelijk veld’ met drie sprekers en drie thema’s. 

 2 8  s e p t e m b e r
- De discussie over de koopzondag laait weer op. 24 december valt op een 

zondag. Dat betekent dat de winkels drie dagen gesloten zullen zijn. De 
winkeliers vrezen een toeloop naar steden waar de winkels op zondag wel 
open zijn. De raad houdt vast aan haar programma: geen koopzondag in deze 
raadsperiode. 

- Van den Berg Glas bestaat vijftien jaar. Dat hadden Richard en Evelien van den 
Berg jaren geleden niet gedacht. 

 2 9  e n  3 0  s e p t e m b e r
- Op initiatief van Evert van de Meer organiseerde de Vischafslag een expositie 

van foto’s over het visserijverleden van Harderwijk. Rond de 235 bezoekers 
bezochten de expositie. 

 3 0  s e p t e m b e r
- Ruim 150 geïnteresseerden waren aanwezig bij de officiële ingebruikname van 

de nieuwe Klinische Operatieafdeling en de Centrale Sterilisatie Afdeling van het 
ziekenhuis St Jansdal. Na een inhoudelijk symposium kon de zaal door middel 
van een live verbinding meekijken naar de openingshandeling die plaatsvond 
op het nieuwe complex.

Oktober 2017

 3  o k t o b e r
- Het college van B&W heeft ingestemd met het aangaan van een collectieve 

samenwerkingsovereenkomst met Visit Veluwe voor de promotie van de 
Veluwe.

- Het stadsgesprek tijdens de Maand van Burgerschap vond plaats in de 
Rietmeen. Na het welkomstwoord van burgemeester Harm -Jan van Schaik 
deden ongeveer 50 inwoners mee aan de gesprekken. In het kader van het 
thema ‘Bruggen slaan naar de toekomst’ droegen de deelnemers onderwerpen 
aan over hun leefomgeving.

 4 o k t o b e r
- De gemeente heeft de subsidiering van Stichting Noah stopgezet. Het was een 

particulier initiatief van de heer de Graaf, voor de opvang van daklozen zonder 
psychiatrisch ziektebeeld. Voorlopig heeft de Stichting De Ontmoeting de zorg 
overgenomen. Deze Stichting hoopt op voortzetting van de subsidie. 

 7 o k t o b e r
- Zwemster en paralympisch kampioen Lisa Kruger wordt in Eindhoven met een 

Nederlands record Europees kampioen.
 9  o k t o b e r

- Wethouder Jeroen de Jong reikte namens Veilig Verkeer Nederland een prijs uit 
aan leerlingen van Het Startblok. Van de gecontroleerde fietsen noteerden zij 
een score van 83% veilige fietsen. Die werden beloond met de OK sticker.

 1 2  o k t o b e r
- Met de tweede editie van de Beursvloer heeft de Harderwijkse Uitdaging 

een ambitieus doel weten te bereiken. Op de beursvloer komen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over wat zij voor elkaar 
kunnen betekenen. De aanwezige bedrijven en maatschappelijke organisaties 
wisten met 47 matches met een gesloten beurs wel tot een waarde van € 68.000 
te verhandelen.

 1 4  o k t o b e r
- In het Stadsmuseum Harderwijk werd in samenwerking 

met Uitgeverij Thomas Rap het boek ‘Polderkoorts, 
hoe de Zuiderzee verdween’ van Emiel Hakkenes 
gepresenteerd. De schrijver heeft zich in de geschiedenis 
van de inpoldering van de Zuiderzee verdiept en was 
gefascineerd door de rol van Eibert den Herder. 



November 2017

 2  n o v e m b e r
- Doordat Joop v.d. Veere van Gemeentebelang een afwijkend standpunt innam  

en vóór de proef met de koopzondagen stemde, zullen de winkels op zondag 
3 december en op zondag 24 december open zijn. Dit gebeurde tijdens een 
tweede stemming in de gemeenteraad, (de vorige stemming was 12 voor, 12 
tegen, waardoor opnieuw gestemd moest worden).

- Burgemeester Harm-Jan van Schaik ondertekende een convenant met CAI 
Harderwijk voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Harderwijk moet 
dan voor 100% aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk. 

- Het ziekenhuis Sint Jansdal kwam opnieuw  op plek 16 in de AD(Algemeen 
Dagblad) Ziekenhuis top-100.

 3  n o v e m b e r
- De woningcorporaties, de gemeente, ZorgDat en de politie hebben opnieuw 

een overeenkomst ondertekend, waarmee het project:  “de vrijwillige 
buurtbemiddeling”  wordt voortgezet. 

 8  n o v e m b e r
- Cabaretier Youp van ’t Hek reikt toneelmeester Maurice Portier de Gouden 

Krommer uit, omdat hij al 40 jaar toneeltechnicus is. Maurice Portier is sinds 
2016 toneelmeester in Harderwijk, in het Stadstheater.

- De gemeenteraad stemde unaniem in met  een motie om het convenant voor 
een Regenbooggemeente te ondertekenen. Hiermee verbindt de gemeente 
zich om beleid te ontwikkelen voor sociale acceptatie van LHBTI’ers. 

 9  n o v e m b e r
- Het Dolfinarium heeft het bijna tien meter hoge bouwwerk in het ontworpen 

waterpark weggehaald. Bewoners hadden bezwaar tegen de kleurrijke, erg 
nadrukkelijk aanwezige speelobjecten, die volgens hen de horizon vervuilden. 
De gemeente erkende dat er geen vergunning was verleend, maar ook het 
Dolfinarium zelf was niet tevreden over het resultaat. Er komt een aangepast 
ontwerp.

- De gemeente heeft grond verkocht en geld beschikbaar gesteld aan de 
Harderwijkse Molenstichting voor een aanbouw aan de molen. In de aanbouw 
zal een bakkerijmuseum gevestigd worden.

- In het verbouwde stadhuis, het Huis van de Stad, is een wand onthuld met 
portretten van oud burgemeesters, in het bijzijn van oud-burgemeesters: John 
Berends en Jan de Groot. De echtgenoten van de overleden burgemeester van 
Boeijen was ook aanwezig. 

 1 8  o k t o b e r
- Bij werkzaamheden in het gebied Waterfront is een vijf eeuwen oud  

bastionblok van 6 meter lang en 2,5 meter breed op onverklaarbare wijze 
verdwenen. 

 
 2 3  o k t o b e r

- Wethouder Pieter Teeninga maakt bekend dat hij zich na de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar wil stellen als wethouder. 
Teeninga is ongeveer 25 jaar politiek actief geweest. Eerste als raadslid van de 
ChristenUnie en later als wethouder namens die partij.

 2 8  o k t o b e r
- Hospice Jasmijn, gehuisvest in de locatie van Verpleeghuis Sonnevanck, bestaat 

dit jaar 12,5 jaar. Dit wordt met nabestaanden van hen die daar zijn verpleegd, 
gevierd met een lichtjesavond.

 3 1  o k t o b e r
- Harderwijk FM gaat fuseren met  Veluwe FM. 
 



 2 2  n o v e m b e r
- Met twee graafmachines werd een doorgang gemaakt in de dam die het 

Wolderwijd nog scheidde van de nieuwe havens aan de boulevard. De 
doorbraak naar de Oude Haven volgt. Dan ligt het Dolfinarium op een eiland. 

 2 3  n o v e m b e r
- De politiek stemt,  onder bepaalde voorwaarden, in met de verkoop van grond 

aan het hotel-restaurant van der Valk. Van der Valk wil zijn hotel uitbreiden. 
 2 5  n o v e m b e r

- Swinging Squaebble,  pop en musicalkoor, vierde het 20 jarig bestaan met een 
groot concert in het Stadstheater. 

- Wethouder Christianne van der Wal is op het VVD congres gekozen tot 
voorzitter van de landelijke VVD. 

 2 9  n o v e m b e r
- Burgemeester van Schaik reikte het jeugdlintje uit aan de 19 jarige Lisanne 

Spaander. Lisanne vocht jarenlang tegen de ziekte kanker en hielp  om de ziekte 
bespreekbaar te maken en steunde  velen die met dezelfde ziekte te maken 
kregen. 

 3 0  n o v e m b e r
- Het is de Stichting Harderwijk op IJs opnieuw gelukt om een ijsbaan op de 

markt te krijgen. Harderwijkers kunnen weer schaatsen tot 6 januari. IJsprins 
Dani Mons (6 jaar) opende de baan.

 1 1  n o v e m b e r
- Op initiatief van Ruud Slangen is er ook in Harderwijk een Remembrance day 

gehouden ter herdenking aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. 
Ongeveer 25 belangstellenden en veteranen waren aanwezig bij de 
kranslegging door wethouder Teeninga.  

- Het is precies 25 jaar geleden dat Edwin Derks een schoenenzaak aan de 
Donkerstraat begon: JD Schoenmode. De vader van Edwin, Jan Derks had een 
zaak aan de Vijhestraat. In 1936 begon de opa van Edwin een schoenmakerij in 
het pand aan de Donkerstraat, dat al dateert van 1452.

  1 3  n o v e m b e r
- Het CDA heeft bekend gemaakt dat zij in haar nieuwe verkiezingsprogramma 

heeft opgenomen om de koopzondag niet koste wat het kost tegen te zullen 
houden. Het CDA blijft wel tegenstander van de koopzondag, maar zal zich niet 
verzetten tegen een plan daartoe. De  CU vindt dat koopzondagen ongewenst 
zijn.

 1 4  n o v e m b e r
- De Rechtbank Gelderland heeft de omwonenden van de Boekhorstlaan 

in het gelijk gesteld en de vergunning vernietigd die de gemeente aan 
de projectontwikkelaar had toegekend. De Rechtbank oordeelde dat er 
onvoldoende is onderzocht of de plannen voor een fast-foodrestaurant, klimbos 
en leisure wel haalbaar zijn en wat de gevolgen zijn voor de verkeersstromen en 
de luchtkwaliteit.

 1 5  n o v e m b e r
- De Johannieterlaan zal van kantorenlaan veranderen in een woonstraat. Het 

kantoor van de GGZ zal als eerste omgebouwd worden. Ook het postkantoor zal 
worden afgebroken en plaatsmaken voor woningen.

 1 8  n o v e m b e r
- De drie Pop & Rockkoren van Karin Petersen bestaan 10 jaar. Dat is in het 

Dolfinarium gevierd met een uitvoering door 250 koorleden van diverse 
nummers. 

 1 9  n o v e m b e r
- Het gebouw van Cultuurkust aan het Kloosterplein is weer omgetoverd tot 

dé logeerplek voor de Sint en zijn Pieten. Ook dit jaar zullen er ondanks de 
discussie weer zwarte pieten in Harderwijk aankomen.

 2 0  n o v e m b e r
- Hockeyclub De Mezen geeft obligaties uit voor de bouw van een nieuw 

clubhuis. Ze hopen daarmee € 80.000,- bij elkaar te halen. 
- Wethouder de Jong fietste het eerste rondje met de KeoBike, een nieuw 

vervoerssysteem van de busonderneming Syntus. Bij vier bushalten staat 
inmiddels een carrousel met fietsen, die je met een app kunt ontgrendelen en 
gebruiken om verder te reizen. 



 1 4  d e c e m b e r
- De eerste paal is geslagen voor de bouw van een bio-energiecentrale. Deze 

centrale, die op het terrein van de rioolzuivering komt,  moet 12,5 miljoen 
biogas gaan produceren. 

- Wethouder Pieter Teeninga gaf het startsein voor de bouw van 39 woningen in 
het ontwikkelingsgebied Het Waterfront. 

- Animal Care, een praktijk voor dierenartsen aan de Groene Zoomweg, 
opende zijn deuren.  Op 15 en 16 december zijn de negen dierenartsen en 27 
medewerkers naar dit nieuwe centrum verhuisd.

 1 8  d e c e m b e r
- Groen Links heeft besloten om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 

in 2018. Stadspartij Harderwijk Anders gaat verder onder de naam Harderwijk 
Anders.

 2 0  d e c e m b e r
- Stichting Underground organiseerde rondom de Officiersmess op Kranenburg 

het Heilige Boontjesfestival.
 2 7  d e c e m b e r

- De 17 jarige Lisa Kruger heeft tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen 
zwemmen van 21 t/m 23 december in het 25 meter bad in Hoofddorp een 
topwedstrijd gezwommen. Een Wereldrecord en vijf Europese records vielen ten 
prooi aan de Harderwijkse zwemster. 

 3 0  d e c e m b e r
- Frank Brouwer vertrekt als directeur van het Waterfront. Het project nadert zijn 

einde, tijd voor hem om iets anders te gaan doen. Frank heeft ruim tien jaar aan 
het roer van het project gestaan. 

December 2017

 1  d e c e m b e r
- Ahmet Nazigul heeft na vijf jaar voorzitterschap van de Turkse Moskee het 

stokje overgedragen aan Volkan Ficanci. Ahmet heeft veel bijgedragen aan de 
openheid en transparantie van de Moskee binnen de Harderwijker samenleving. 

 3  d e c e m b e r
- Deze dag was de dag van de eerste koopzondag in de geschiedenis van 

Harderwijk. Het was druk in de winkelstraat. 
 7  d e c e m b e r

- De gemeenteraad heeft ingestemd met de mogelijkheid om de vier 
vakantieparken: Ceintuurbaan, Slenck&Horst, Onze Woudstee en De 
Dennenhoek om te vormen tot woonwijk. De vakantieparken moesten daar 
gezamenlijk 4,7 miljoen euro voor op tafel leggen. 5% van de huizen mocht de 
recreatieve functie behouden. 

 8  d e c e m b e r
- In een overvol Hotel Baars werd Steven van Geelen verkozen tot de Harderwijker 

van het Jaar. Hij is een van de initiatiefnemers van Underground en richtte 
Village House op, een ontmoetingsplek voor homo’s en lesbiennes. Anton 
Daniels en Geertje de Roo waren de twee andere genomineerden. 

 
 1 1  d e c e m b e r

- Sneeuwval en hagelbuien maakten Nederland onbegaanbaar. Scholen sloten 
voor de middag hun deuren om iedereen de kans te geven tijdig thuis te 
komen. 

 1 3  d e c e m b e r
- Voor de eerste keer is het Joodse Chanoeka feest gevierd. De Menora werd op 

de Vischmarkt aangestoken en in synagoge werd dit lichtfeest voortgezet met 
muziek en toespraken van de burgemeester en Anton Daniels.
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