Activiteitenverslag
juni 2013

In het renovatieplan voor het marktplein te Emmen is de muziekkoepel niet opgenomen.
De muziekkoepel, eigendom van de ondernemervereniging, leidt naar de mening van
wethouder Sleeking een deplorabel bestaan en heeft geen bestaansrecht. Dit bericht leidt
tot verontwaardiging op facebook. Er ontstaat een initiatiefgroep "Keep de Koepel" en een
Facebook-pagina.

juli 2013
Op facebook onstaat een storm van protest: de muziekkoepel is een van de laatste
karakteristieke historische bouwwerken in het centrum van Emmen. De pagina wordt in
grote getale bezocht en gevolgd. Binnen enkele dagen volgen honderden reacties en
duizenden bezoekers. De lokale politiek begint zich ook uit te spreken voor behoud van de
koepel. Er wordt contact gezocht met de ondernemersvereniging en de gemeente.
augustus 2013 Door de ontstane commotie wordt het plan bijgesteld: de muziekkoepel moet verplaatst
worden naar het mensenpark en als dat niet mogelijk blijkt zal daar een nieuwe koepel
worden gebouwd. Een dure oplossing die bovendien de koepel laat verdwijnen van zijn
karakertistieke plaats. Een brandbrief wordt door de initiatiefgroep aan college van B&W
gestuurd om in gesprek te komen.
september 2013 Op 3 september vind een inloopmiddag plaats over de plannen voor het marktplein. Die
ochtend is de koepel in wit folie ingepakt. Velen komen naar de inloopmiddag en laten hun
zorg over de toekomst van de muziekkoepel blijken via de reactiekaart.
De initiatiefgroep spreekt in tijdens de raadscommissievergadering en wordt vervolgens
door de gemeente uitgenodigd voor een eerste gesprek.
Op 17 september neemt het college van B&W het besluit de initiatiefgroep een plan te
laten maken voor behoud en gebruik van de muziekkoepel!
oktober 2013
Een eerste plan van aanpak wordt gemaakt en aan de gemeente overhandigd.
november 2013
december 2013 Veiling van kinderschilderijen door Vluchtelingenwerk Nederland
Het plan van aanpak wordt aan de ondernemersvereniging en de gemeente overhandigd
februari 2014
en de initiatiefgroep krijgt groen licht haar plannen ten uitvoer te brengen. De gemeente
draagt bij door een startsubsidie van € 10.000.
Op 8 mei wordt de stichting muziekkoepel Emmen centrum opgericht om de koepel veilig
mei 2014
in eigendom te krijgen.
juni 2014
De stichting bereidt de overdracht van de muziekkoepel en renovatie voor. Het wachten is
januari 2015
op bekrachtiging van het besluit door de ondernemersvereniging. Dit gebeurt in januari
2015. De renovatie van het marktplein is gestart.
maart 2015
Op 27 maart vind de notariële overdracht van de muziekkoepel aan onze stichting plaats
april 2015

mei 2015

juni 2015

De website www.muziekkoepel-emmen.nl gaat live.
De stichting mobiliseert lokale ondernemers om met behulp van leerlingen de koepel te
renoveren.
De muziekkoepel wordt gebruikt tijdens de herdenkingsplechtigheid op 4 mei. Op 5 mei
wordt de koepel gebruikt bij het DJ festival.
In de gemeenteraad wordt een voorstel aangenomen om een verbinding te leggen tussen
de raad en jong talent in het kader van culturele hoofdstad. De koepel wordt hierbij als
podium genoemd door diverse fracties.
De renovatie wordt gestart.
13 juni vind de feestelijke heropening van de gerenoveerde muziekkoepel plaats door oudwethouder Sleeking en wethouder Wilms.
De gemeentedichters dragen twee gedichten voor gemaakt voor de muziekkoepel.

Programma
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015

Een actueel programma is te vinden op de website www.muziekkoepel-emmen.nl
The Bake Shop tijdens C'est la Vie festival
Podium tijdens Full Colour
Podium tijdens MM Culinair
Swing Inn, workshop muziekinstrumenten maken

