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Buurtpark Finsterwolde heet voortaan
Harm Luppenspark
Met de onthulling van het bouwbord op de hoek van de Siemon
Wiesenthalstaat en de E.E. Napweg werd vrijdagmiddag 7 april
de naam bekend voor het nieuwe
buurtpark in Finsterwolde: het
Harm Luppenspark. Door deze
officiële starthandeling krijgt het
park een naam die aansluit bij
de historie van Finsterwolde en
de "Verzetsbuurt". Het park ligt
centraal in de buurt waarin alle
straten zijn vernoemd naar in de
oorlog opgepakte en omgekomen
communisten/verzetsmensen.
Met de naamgevingvoor het park
is nu ook de naam het laatste
slachtoffer verbonden aan de
buurt: Harm Luppens. Hij werd
in 1942 opgepakt en overleed
in een concentratiekamp
in
Duitsland.
Door samen stevig aan de touwtjes te trekken valt het kleed van
het bouwbord om het ontwerp
van het park en de naam zichtbaar te maken. Dit werk werd
verricht door wethouders Bard
Boon en Ricky van den Aker van
de gemeente Oldambt, Jacqueline de Miliano directeur van
Landschapsbeheer Groningen en
Antje Norda namens Acantus. Zij
werden geholpen door de leden
van de werkgroep Verzetsbuurt:
Gretha Volders en Hans Sprik.
Onder belangstelling
van veel
buurtgenoten
en genodigden
verscheen: Hier komt het Harm
Luppenspark, De buurt is aan zet.
Daarvoor keek wethouder van
den Aker, in dichtvorm, terug
in de tijd. Hier, op de rand van
water en land, ontstond bos en

gingen bewoners aan de slag en
ontstond Finsterwolde. In het dorp,
in de Verzetsbuurt, komt nu een
park met een ontmoetingsplaats
voor jong en oud. Zij sloot af met
de gedachte dat je hier nog eens
rustig terug kunt denken aan
de geschiedenis van deze plek
en mensen als Harm Luppens.
Namens de buurtwerkgroep
gaf Gretha Volders aan dat deze
middag de afronding is van een
periode van plannen maken,
een financiële onderbouwing
opstellen en veel overleg. Bijzonder is dat de bewoners van
de Verzetsbuurt
zelf een plan
maakten om de leefbaarheid
van de buurt te verbeteren. De
werkgroep van de buurtbewoners heeft met ondersteuning
van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij en met hulp
van de gemeente Oldambt en
woningcorporatie
Acantus gezorgd voor de financiering van
het plan. Ook werd een subsidie

beschikbaar gesteld door Leader,
door de provincie Groningen en
de Rabobank.
Op deze middag werd het contract
ondertekend door de gemeente,
Acantus en de buurt over de aanleg
en het beheer van het park. De
uitvoering wordt begeleid door
Landschapsbeheer
Groningen
en gerealiseerd door het bedrijf
Boven uit Finsterwolde. De speelplek en de ontmoetingsplaats,
een groot en uit natuurlijke materialen opgetrokken prieel, is
ontworpen door de Finnerwolmer "OmGeefMij" Ger de Wilde.
Bewoners maakten zelf een plan
om dit gebied in te richten tot
een mooi park. Met voetpaden,
een ontmoetingspiek
voor jong
en oud en een speelplek voor de
kinderen. Veel bewoners hebben
zich opgegeven om te helpen met
de aanleg en onderhoud van het
park. De Buurt is aan zet om hier
echt hun eigen buurtpark van
te maken.

