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Begeleidingsgroep Damsterdiep
25juni 2008
Lucel Bont, GerÍy Bruining, Yv€tte Hilboesen, Hilda BuriÍga, Peter Kffs en Ján Ruuls
Gerrit Lieffering (Ínk), Geky in 't Hout en Toine van Boheemen
MaÍijn Doombosch, Han Vriens, Jan Lollwes, Rein Mebius

l .
Actie

OpeniDg en medêd€lingen
G€rry opent de vergadering. Cenit is op vakantie.

Sland ven zrkeu uitvoeritrg
Gerry doet verslag van de uitvoering. De aannemer weigert verder te gaan met de
werkz,aamheden. Op de website bij rubriek Actueel is te lezeÍ wat er precies aan de
hand is. Gerry verwacht dat vooÍ de bouwvakvakantie wel duidelljk is welk traject
gevolgd gaat worden. De begeleidingsgroep wordt hierover geïnformeerd. Bruining
De heer Ruuls geeft aan dat d€ Cityclub nadenkt e!t. dÍuk uit te gaan oefenen, zo-
dat er weer beweging komt in het prcces.

Hilda Buringa vraagt aan PeteÍ KaÍs ofer nog sprake is van scheurvorming in zijn
woning. De scheuren worden nog steeds iets groter. Pet€r Kars maak zich vooral
zorg over de leidingen. ceÍry geeft aan dat de gevelsituatie stabiel is.

Archêologie: het voorstel is e€n deel van de beer op de plek, waar oorspronkelijk
de overkant van de b€er la& teÍug te laten komen. Dat betekent in de groenstrook
aan de zuidoost kaÍt van het Damsterdiep. Op 26juni as. gaat een aannemer de
beer verpláatsen.

Planning:
D€ planning kan pas bekeken worden wanneer de aannemer de werkzaamheden
weer heeft vooÍtgezet.

Diverse op€nsterDde vraagstukkên
De alarmnummers op de hekken zijn gewijzigd. Een andere beveiligeÍ heeft d€
beveiliging van het DamsteÍdiep oveÍgenomen.
Gerry geefl aan dat er &sieke maafegelen genomen woÍden aan de westkant van
het Damsterdiep. De maatregelen worden genomen om het parkeren tegen te gaan.
EeÍ van de maatregelen is een strook voor laden en loss€n. Daamaast wordt een
barrier geplaatst.
Gerry heeft gesproken met Boekholt over o.a. afoal in het gebied en verlichting.

Rondvraag
Yvette geeft aln een Klankbordgroepvergadering te organiseÍgn in augustus. Het Hilboesen
belangriikste ag€ndapunt is het aanSepaste inrichtingsplan plein Damsterdiep.
De vergadeing is gepland op 25 aug$tus as., aanyang 20.00 tur in Hampshbe
Hotel.

De volgende begeleidinSsgroepvergadering wordt na de zomervákantie gepland.

Verslag begeleidingsgÍoep Damsterdiep d.d. 25 juni 2008


