
PROJECT  CONCERT BUSSTATION VEENDAM 2020 

Stand van zaken  

Na overleg van vertegenwoordigers van Kiwanisclub Veendam (Gerard van der Scheer, 

Simon Scholtens), gemeente Veendam (Eddy Jager), OV-bureau Groningen/Drenthe (Hans 

Werner) en Qbuzz  (Luuk de Groot) d.d.29 januari 2019 in het  raadhuis van Veendam is 

duidelijk geworden dat er voldoende draagvlak is bij alle partijen om te komen tot 

organisatie van een concert in de OV-loods in 2020. Eerder heeft het college van B&W al 

aangegeven bereid te zijn hiervoor eenmalig een vergunning af te willen geven mits aan alle 

te stellen voorwaarden op het gebied van  toegankelijkheid en veiligheid uitvoering wordt 

gegeven. 

Het voorlopige plan 

• Het concert vindt plaats in het busstation in het late voorjaar of vroeger zomer van 2021. 

• Er wordt opgetreden door het Veenkoloniaal Symfonieorkest o.l.v. Lubertus Leutscher. 

Met de dirigent van het orkest heeft een eerste informeel overleg plaatsgevonden. Hij is 

onder meer gepolst over de optie van een optreden samen met het koor Maastrichter 

Staar en hij gaf aan dat het orkest daar in principe  medewerking aan wil geven.  

Nagegaan moet worden of dit in alle opzichten een haalbare optie is. Zowel het orkest 

als dit koor bestaat namelijk uit plm. 80 personen en beide hebben nog nooit samen 

opgetreden. Dit vergt dus een stevige organisatie en voorbereiding. Mochten er over de 

haalbaarheid gerede twijfels bestaan over, dan kan ook worden gekozen voor andere 

koren en / of artiesten.   

• Het concert vindt plaats op een zaterdag. De hal dient, met het oog op de wind 

waarschijnlijk aan één uiteinde te worden afgesloten. Uitgangspunt is dat dit de zuidzijde 

zal zijn, zodat de noordzijde kan worden benut als toegang.  

• Het podium wordt in het midden van de hal opgesteld. Het publiek neemt plaats op 

stoelen die daarom heen worden geplaatst. Het streven is gericht op een publiek van 

1000 tot 2000 mensen. 

• Op de bewuste zaterdag wordt het openbaar vervoer omgeleid via de weg die parallel 

loopt aan de hal. Daar worden tijdelijke stopplaatsen gecreëerd.  

• Er wordt van uitgegaan dat er in de directe omgeving voldoende parkeerruimte aanwezig 

is op het terrein naast de hal en op de parkeerterreinen van het Arriva-station en 

omringende bedrijven.  

• De GO/NO GO – datum wordt voorlopig bepaald op 1 oktober 2019. Voor die datum 

moeten alle risico’s goed worden ingeschat, waarbij uiteraard de kosten en baten – 

balans primair doorslaggevend is.  

• Het OV- bureau en Qbuzz hebben aangegeven ook te willen overwegen mee te werken 

door middel van sponsoring en facilitering van het project.  



• Nagegaan wordt of ook Arriva en DE STAR willen aanschuiven. Hans Werner van het OV-

bureau zal Arriva polsen. De Kiwanisclub benadert de voorzitter van de STAR, Pieter 

Hofstra .  

Plan van Aanpak voor de korte termijn.  

Actie  deadline primaat 

De ledenvergadering van Kiwanisclub Veendam geeft antwoord 
op de vraag of het project op de hiervoor beschreven wijze 
definitief wordt opgepakt 

februari Bestuur 

Er wordt een definitieve projectgroep in het leven geroepen februari Bestuur 

De partners in het project worden op de hoogte gesteld.  februari Projectgroep 

Bij de gemeente Veendam wordt een officiële 
vergunningaanvraag ingediend en tevens een verzoek om het 
project te financieel en facilitair te ondersteunen 

maart Projectgroep  

Er vindt een gedegen eerste afweging plaats over de opzet van 
en beoogde deelnemers aan het concert. Hierbij worden ook 
het orkest en de Maastrichter Staar betrokken.  

april Projectgroep 

 

 

Veendam, 1 februari 2019       Gerard van der Scheer  
Simon Scholtens  

 

 


