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De man die Oldenzaal uit het ei liet kruipen
De geboren Groninger Herman Delicaat verruilde het Brabantse Cuijk, waar hij
directeur gemeentewerken was, in 1960 voor Oldenzaal. Voor deze stad precies
het goede moment. Delicaat liet Oldenzaal in zijn functie van directeur openbare
werken als het ware uit het ei kruipen. Zijn uitermate energieke levensinstelling
betekende voor veel stadgenoten een stimulans.

De deze week overleden oud-directeur openbare werken en commandant van de
brandweer liep over van energie en plannen. Zo’n man kon Oldenzaal goed gebruiken.
De stad stelde midden en eind jaren vijftig namelijk niet veel meer voor. Oldenzaal
kon zich pas na de annexatie van Zuid-Berghuizen (voorheen Losser) verder
ontwikkelen.

Delicaat vervulde bij de groei van de stad een belangrijke rol. Zo was hij betrokken
bij de ontwikkeling van de wijken Zuid-Berghuizen, De Thij en De Essen, bij de
totstandkoming van de industrieterreinen De Eekte, Elsmors en Hazewinkel, bij de
verdiepte rondweg, het singelplan, ja, waar had Delicaat eigenlijk geen vinger in de
pap?

Niets was hem teveel om Oldenzaal, dat hij al snel in zijn hart sloot, voort te stuwen
in de vaart der volkeren. Om Amerikaanse zakenlieden te overtuigen van al het
goede dat Oldenzaal te bieden had charterde hij een vliegtuigje en vloog met ze over
de stad. Terloops wees hij ze, naar korte tijd later bleek met succes, op de plaats
waar ze hun bedrijfspand zouden kunnen bouwen.

Herman Delicaat had daarnaast een uitermate creatieve geest. Uit zijn koker en die
van anderen waarmee hij zijn geestdrift deelde kwamen futuristische plannen voort
als Terra Luna, een soort ruimtevaartcentrum dat in Het Hulsbeek moest komen en
als toeristentrekker bij uitstek diende te gaan fungeren.

Delicaat liet de toenmalige burgemeester De Vries als publiciteitsstunt zelfs twee
raketten met postzegels afschieten. Terra Luna kwam er nooit, maar de naam
Oldenzaal ging door het hele land. Toen hij voor het eerst las over de kartsport zette
Delicaat een medewerker aan het werk, en jawel, Oldenzaal kreeg zijn kartingbaan.

Herman Delicaat kreeg 11 november 1987 eervol ontslag uit de gemeentedienst. De
laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de steek. De directeur van openbare werken
was medeoprichter van de Lions Club in Oldenzaal en een groot liefhebber van de
mensport. In die hoedanigheid was hij vele jaren een van de drijvende krachten
achter Horse Driving.

Een belangrijk kenmerk van Delicaat was dat hij zijn medewerkers graag liet meedenken
en hen uitnodigde als er iets te vieren viel. Het gemeentepersoneel heeft die houding
altijd zeer gewaardeerd en naar hem en zijn vrouw Marga aan de Enschedesestraat
een plantsoen vernoemd.
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