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Scholieren
bij training
Superbikes

Buiter (30) runt sinds zeven
jaar een muziekschool in een
rijtjeswoning in de wijk An-
gelslo. Daar is ook een muziek-
studio aanwezig waar arties-
ten cd-opnames kunnen laten
maken. De Emmenaar heeft
het gevoel de afgelopen jaren
op de huidige plek uit het jasje
te zijn gegroeid. De zoektocht
naar een nieuwe locatie leidde
naar het businesspark Meer-
dijk, het bedrijventerrein rond
het stadion van FC Emmen.

Buiter spreekt van een toplo-
catie, die uitermate goed be-
reikbaar is. Om optimaal te
kunnen werken, is het volgens

bekend wil maken, heeft al
een aantal bedrijven aangege-
ven zich graag in het nieuwe
mediacentrum te willen vesti-
gen. "Een van de investeerders
neemt binnenkort contact op
met CQ, de vroegere muziek-
school. Het zou natuurlijk fan-
tastisch zijn als we zo’n grote
instelling ook voor het initia-
tief weten te interesseren."

CQ is gevestigd in de Kapel-
straat nabij het Emmer cen-
trum, volgens de leiding van
CQ geen ideale plek. Studen-
ten van de Stenden Hoge-
school vragen binnenkort alle
media- en muziekgerelateerde
bedrijven in een straal van 50
kilometer rond Emmen wat zij
van de plannen vinden.

hem goed om meerdere bedrij-
ven die actief zijn op het ge-
bied van muziek, media en
communicatie bij elkaar te
huisvesten. "Op die manier
ontstaat er een soort kruisbe-
stuiving, waardoor bedrijven
optimaal van elkaar kunnen
profiteren. Wat ik voor ogen
heb is een soort bedrijfsverza-
melgebouw zonder interne
concurrentie. De naam is er al:
Mediacentrum Drenthe."

De Emmenaar heeft al een
optie op een stuk grond bij het
stadion genomen. Het gaat om
een perceel in een van de hoe-
ken van het stadion, aan de
kant waar voorheen de kanti-
ne van Sportclub Angelslo
stond. "Ik werk samen met en-
kele investeerders die echt ge-
loven in dit concept. Blijkt uit
onderzoek dat dit levensvat-
baar is, dan zijn zij bereid om
minimaal één miljoen euro ei-
gen geld hierin te steken. Dat
geld is nu al gewoon beschik-
baar. De mogelijkheden in die
hoek van het stadion zijn
groot. Het bestemmingsplan
laat de bouw van vijf bouwla-
gen toe. Ook prettig: bij FC Em-
men komen ook veel sponsors
en andere zakenmensen. Ook
daar kun je je voordeel mee
doen."

Volgens Buiter, die de na-
men van de investeerders niet

Media- en muziekcentrum bij stadion
Door Jan Willem Horstman

emmen � In een van de
hoeken van het stadion
van FC Emmen verrijst
mogelijk een groot me-
dia- en muziekcentrum.
Martijn Buiter, eigenaar
van een particuliere mu-
ziekschool in Emmen,
zegt hiervoor vergevor-
derde plannen te hebben.
"Tal van potentiële huur-
ders zijn geïnteresseerd.
Ook zijn er al investeer-
ders gevonden."

emmen � Een opnamestudio, internet-
bedrijven, een dansschool, reclamebu-
reaus en een poppodium. Zomaar wat
bedrijven of voorzieningen die in de
ogen van Martijn Buiter prima op hun

Volgens Steenhuisen is het de bedoe-
ling dat het op te richten media- en mu-
ziekcentrum de benodigde grond
koopt van de Stadion BV. Eerder zag de
Stadion BV tot haar leedwezen het
Drenthe College afhaken bij een plan
voor nieuwbouw in het stadion. Deze
school wilde onder de hoofdtribune
klaslokalen bouwen voor de opleidin-
gen horeca en sport & bewegen.

Een ander bouwplan van het Dren-
the College op businesspark Meerdijk
gaat overigens wel door. Vlakbij het
stadion verrijst een onderkomen voor
de afdelingen administratie, ict en per-
soneel en organisatie. Ook het volwas-
senenonderwijs krijgt hierin een plek.
Ook de Praktijkschool krijgt een nieuw
onderkomen op dit businesspark.

Dat geeft mij een goed gevoel", reageert
Frits Steenhuisen, commissaris van de
Stadion BV. Hij zegt ook te weten met
welke investeerders Buiter samen-
werkt.

Eising spreekt van een ’superinitia-
tief’. "Wat ik wil, is meer reuring en
sfeer in en rond het stadion. Mensen
komen graag op plekken waar meer
mensen zijn. Dit plan past daar precies
in. FC Emmen kan hier ook voordelen
bij hebben. Het kan extra sponsors en
bezoekers opleveren. De kans is groot
dat er straks veel mensen bij het stadi-
on komen, die er nu niet naar toe
gaan." Eising hoopt al jaren dat de hoe-
ken van het stadion worden volge-
bouwd. "Dat zorgt voor meer sfeer in
het voetbalstadion."

plek zijn in een nieuw te bouwen me-
dia- en muziekcentrum bij het voetbal-
stadion. Wat ooit begon als een zoek-
tocht naar een nieuw onderkomen
voor Buiters eigen bedrijf, is inmiddels
uitgegroeid tot een miljoenenplan.
Buiter is de zoon van Douwe Buiter,
muzikant en eigenaar van een muziek-
studio in Klazienaveen.

De Stadion BV, maar ook de voetbal-
club FC Emmen zijn zeer enthousiast
en gaan er ook van uit dat de plannen
financieel gezien haalbaar zijn. "Ik
denk dat er flink wat bedrijven zijn die
zich wel bij elkaar op zo’n plek willen
vestigen", zegt Henk Eising, directeur
van FC Emmen. "Martijn Buiter weet
wat hij wil. En misschien nog wel be-
langrijker, hij weet ook wat hij niet wil.

Martijn Buiter op de plek waar het media- en muziekcentrum moet gaan verrijzen. Foto: Boudewijn Benting 

FC Emmen lyrisch: Dit is een superinitiatief!

Door Jan Willem Horstman

Een interessant concept waar je een
goed gevoel van krijgt. Zo omschrijft
Frits Steenhuisen, commissaris van de
Stadion BV, het plan van Martijn Bui-
ter. De Stadion BV is eigenaar van het
voetbalstadion en bezit het grootste
deel van de grond waar het nieuwe
media- en muziekcentrum moet ver-
rijzen.

� Hoek van
stadion wordt
volgebouwd

� Onderzoek
studenten
hogeschool

impuls voor e mm e r  bu sine sspar k me e rdijk

Het te bouwen media- en muziekcentrum . Illustratie: De Fabriek Architecten

Lezer uit Angelslo haakt in op de
discussie over verkeerslawaai. "Ik
ben het helemaal met mevrouw
eens die laatst stelde dat de politie-
controle op alleen auto’s niet af-
doende is", knerpt hij.

"Ik woon op de hoek van de Rond-
weg en de Statenweg. En de TT is er
niets bij, zo hard als de motoren
hier voorbijrazen. De wheelies zijn
ook niet van de lucht. Terwijl je de
politie amper ziet controleren."

Niet dat de politie nog veel plekken
heeft om zich op de Rondweg ver-
dekt op te stellen. "De gemeente
heeft daar ja zo’n beetje alle bomen
gekapt", moppert de meneer uit
Angelslo. "Hoe kan een agent nu

een beetje controle houden?"

Meneer verwijst dan ook met enig
cynisme naar zijn ’buren’ in Em-
merhout, die al geruime tijd strij-
den voor een geluidswal langs de
Rondweg. "Volgens mij mag zo’n
wal wel 100 meter hoog worden,
zo’n lawaai is het..."

Lezeres las het verhaal over de roe-
ken die steentjes laten vallen op ge-
parkeerde auto’s. "De eigenaren
zeggen nu: ’Groen is mooi, maar
niet ten koste van onze auto’s’",
draagt lezeres uit de krant voor. "Ik
op mijn beurt zou dit graag om wil-
len draaien: Auto’s zijn mooi, maar
niet ten koste van ons groen. En van
alles wat daarin leeft."

Tips voor de Miniman? Bel: 0591-693869

AdvertentieAdvertentie

nieuw-amsterdam � Eigenlijk is het puur
toeval dat de familie Slim zo betrokken is
bij de wielersport. Het begon ooit met
zoon Martin die als kind eerst wilde voet-
ballen, maar daar al snel weer mee stopte.
Een jaar later vroeg zijn vader of hij niet
op een andere sport wilde. Martin Slim
hoefde niet lang na te denken. 

"Ik ben door deze koers in Nieuw-Am-
sterdam gefascineerd geraakt door het
wielrennen. Elk jaar kwamen de wielren-
ners bij ons voor het huis langs. Ik wilde
wel een keer proberen of
ik ook kon wielrennen. Ik
was nog vrij jong. Groep
acht van de basisschool.
Ik mocht een trainings-
weekeinde met de jeugd
van de wielerclub mee. Twee jaar geleden
ben ik van de fiets gestapt. De motivatie
was er niet meer. Ik geef de voorkeur aan

mijn studie fysiotherapie. Nu ben ik
ploegleider."

Pa Slim had helemaal niets met wielren-
nen. Hij deed zelf vroeger aan waterpolo.

"Toen Martin begon met fiet-
sen ben ik er ook bij betrok-
ken geraakt. Ik zat vrij snel in
het bestuur. Daar zit ik nu
acht jaar in." 

Toen het bestuur van de
club vorig jaar thuis bij Slim vergaderde
vertelde dochter Nicole voor de grap dat
ze wel een keer rondemiss wilde zijn bij

de PWZ Zuidenveldtour. "Dat is dan gere-
geld", werd er vanuit het bestuur geroe-
pen. "Meestal maakten we gebruik van
een miss uit Dalen die de titel had", zegt
Henk Slim. "Maar dit keer is en comité be-
sloten dat Nicole het moest worden." 

Nicole vindt het prachtig. Veel hoeft ze
niet te doen, vertelt ze. "Alleen kleren ko-
pen, maar dat moet ik zelf doen. Ik mag
meerijden in een mooie cabriolet. En na
afloop mag ik de winnaar zoenen." De
tour wordt vandaag voor de 18de keer ge-
reden.

interview � wielerfamilie slim

PWZ Zuidenveldtour is familiefeestje
Boven de Zijtak Westzijde in Nieuw-
Amsterdam hangt het startspandoek
voor de PWZ Zuidenveldtour. Pal voor
de deur van de familie Slim. Dat lijkt
logisch. Vader Henk Slim (55) zit al acht
jaar in het bestuur van de organiseren-
de WSV Emmen en is de laatste twee
jaar voorzitter. Zoon Martin (22) is
ploegleider bij de wielervereniging en
dochter Nicole (17) is dit jaar rondemiss
bij de wielerronde.

Pa Slim had
helemaal niets
met wielrennen

Door Gert Brouwer

emmen � Alcohol drinken in
het openbaar, lawaai schop-
pen, afval op straat gooien en
met scooters en motoren rij-
den waar het niet is toege-
staan. Geen identiteitsbewijs
kunnen tonen en vernielingen

van reclameborden. Dat zijn
de klachten over overlast in
het centrum van Emmen,
voornamelijk op mooie zo-
merse avonden als alle terras-
sen open zijn. De politie heeft
donderdagavond vijftien be-

zich weer een andere man
mee, die de agenten aanviel.
Daardoor wist de aangehoude-
ne te ontkomen, maar ook de
andere man ging ervandoor.
Politie vraagt getuigen zich te
melden via 0900-8844. (DvhN) 

keuringen uitgedeeld voor de-
ze overtredingen.

Aan de Kleepassage hadden
twee mannen ruzie. Een van
hen vernielde een reclame-
bord. Bij zijn aanhouding ver-
zette hij zich. Daar bemoeide

Politie pakt overlast in centrum Emmen aan

Martin, Nicole en Henk Slim maken een familiefeestje van de PWZ Zuidenveldtour.
Foto: Jan Anninga


