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Kopie aan

Begeleidingsgroep Dámsterdiep
I 7 seÉembeÍ 2008
Lucel Bon! CerÍy Bruining, Yvette Hilbo€sen, Hilda Buringr, PeteÍ Kars, Theo v.d. Werff,
Genit Lieffering, Geky in 't Hout en Toine van Bohe€men
MaÍtijn Doombosch, Han Vdens, Jan lruwes, Rein Mebius

l .
Actie

Op.riíg eÍ mededeliogcD
Gerrit opeÍt de vergadering. Theo v.d. Werfl vervangt vandaag Jan Ruuls.

Verslrg beg€leidingsgroep vrtr 25juDi 200t
Het veÍslag woÍdt vastgesteld.
N.a.v. punt 4 organiseren klankbordgroepveÍgadering:
De veÍgadering is niet doorgegaan. Het plan dat gemaakt was heeff geen draagvlak
gekegen binnen de dienst. De diÍectie heeft b€sloten een exterÍe bu.o in te schake-
len. Dit bureau gaat ook de Steentilbrug en Steentilstraat in het ontwe.p behekken
om samenhang te krijgeÍ en de looproute naáÍ de stad te organiseÍen. Op dit mo-
ment is een offerteaanvraag in voorbercidinS. Het bur€au moet voor het eind van
het jaar een plan gereed hebben.

Strod vaD zakcD uitvoeritrg
Toine doet veÍsla8 van de laatste stand van zlken oveÍ de bouw.
De aannemer he€ft de intentie het werk weer op te pakken. De planning is in week
42 aán de weíelijke kant van het Damsterdiep te beginnen met het boÍen. Het is
moeiliik aan te geven hoe lang d€ weÍkzaanheden gaan duren. De uitvoeíng zal
stÍeng gevolgd worden. Dat betekent een paar keer per da8 metingen uitvoeren.
Verder mag op sommige plekken slechts 4 tot 5 palen per drg geboord worden.
Een plan woÍdt gemalkt hoe voorzichtig te werk te gaan tegenoveÍ cafetaria KrLrs.

IngekomeÍ bdeven
- GCC, d.d. 12 september 200E, kenmerk UE035 b€treffende ontwikkelingen

Íondom bouw parkeeÍgarage Damsterdiep.
- Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost, d.d. 12 septembeÍ 200E.

GeÍrit geeft aan dat hij verbaast is over de brieven en vooml over de toonzefting.
Uit de brieven blUkt niet dat er regelmatiS oveÍle8 is met de begeleidingsgroep
waaÍ beide oÍganisaties venegenwoordigd zijn en dat de problemen eerder b€spro-
ken zijn. Daamaast is Gerit een paar keer naaÍ de veÍgadering geweest vaÍ het
GCC om daar ook de ondememeN direct te informeren over de ontwikkelingen en
gelegenheid te geven tot het stellen van vragen.
Dat de p.oblemen niet helemaal zijn opgeloÍ of zich weer opnieuw voordoen is
Cerrit het mee eens en hij is b€reid mee te deÍken over een oplossing.
Theo van der Werff geeft aan dat de inhoud van de brief is zoals het beleefd wordt
door de ondememers. Theo is het €€ns dat eerst via de pÍojectleider de problemen
voorgelegd moeten woÍden. De volgeÍde keer zal de GCC telefonisch contact op-
nemen met Gerrit. Het is Theo ook duidelijk dat de meeste problemen die spelen
op zich niets van doen hebben met het bouwproject Damsterdiep. Hij zal met de v.d. WeríÍ
GCC bespÍeken om deze punten via een ander weg in te brengen.
De brieven worden puntsgewÍs doorgeÍomen:
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GCC

l. overlast
Yvene geeft aan van stadsdeelcotjrdinatie ie hebben gehoord dat de problemen zich
ook vooÍdo€n in de Ste€ntilstraat. Daar ztÍ afsprakeí gemaak Ínet de politie. De
Politie BE Centrum start een project. Dat betekent aandacht in alle surveillance-
rondes voor hinderlijk ophoudeí in poÍtieken, op puien, vechten, overlast dealen,
fougaí(eÍeÍ, geluidsoverlast, e.d. Eí wordt direct bekeuringen geschreven voor
deze overtÍ€dingen zonder waarschuwing. Er woÍdt met voorrang gereageerd op
signalen en meldingen van bewoneÍs, ondememerVwinkeliers, koÍfieshops. De
omgeviÍg Damsterdiep wordt in het project meegenomen. Da.iwoor gelden dezelf-
de afspiaken.

wanneeÍ er klachten zijn dan graÁg bellen naar onderstaande nummers.
Polilie: 0900-8t44, Meldpunt Overlast 5t75tt5, Stadsbeheer 367t910, Stadsdeel-
coórdinatie 367811I

2. vervuiling
ln de omgeving DamsteÍdiep komt wekelijk ecn veegwagen. D€ veegwagen kan
alleen niet op alle plekken komen. Daardoor verzamelen zich op deze plekken wil.
Gerry neemt contact op met de Milieudienst en zal in het kader van schoon, heel Bruining
veilig verzoeken de hele omgeving schoon te houden.

De ondergrondse vuilcontainers zijn na een paar maanden al weer verwiiderd door
de Milieudienst. Gerry he€ff diverse keÍen geprob€erd afspraken te maken met de
MD om de containeÍs weeÍ teÍug te plaslsen. Dit gaat heel mo€izaam.
Gerrit neemt zelfcontart op met AÍjan Kees Brinkman van de MD om afspÍaken te LieíIering
maken over de containers. Mocht dit niets opleveren dan neemt hij snderc stappen.

3. gebrekkigeverlichting
cerry zal samen met de verlichtingsdeskundige vaí de dienst RO/EZ kijkeí naáI Bruinibg
de verlichting omgeving Damsterdiep. Ook bÍ de bouwketen van de aánnemer.

4. ontbr€kenhandhaving
Yvette neemt contact op met Jan Louwes over de handhaving van de politie en de Hilbocsen
inzet van stadswachten.

Verder zal GeÍrit vragen ofHan Vriens (verkeersdeskundige) wil nadenken over Lielfering
remmende maatregelen vooÍ bíomfi etsers.

5. bereikbaarheid
Gerrit geeft aan dat de fietslus niet komt. Dit is vsnaf het begin duidelijk geweest.
Theo geeft aan dat dit niet duidelijk is gecommuniceerd naar de CCC.
Cerry en Toine leggen uit waarom deze oplossing niet kan. Over het bouMerÍein
mag geen verkeeÍ omdet dit gevaaÍlijk is. De wachtwagens rijden de hele dag met
bouwmaterialen het terÍein oD en aan.
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BOBO

ToiÍe neemt contact op met NoÍel over het Èaject schadeclaims. Het traj€ct mo€r v, Boh.cnen
aán de bewodeF duidelijk gemaah worden,

Da p.oc.dor. b.b rolgL
Op h.Ê ||b|Ídrt d.t én adadc t{ hat liganhuÉburau v.n d. fon .nt sodt !Ê,
Írald, aar|.l(.hn z[ -n dp-tL.bu.cu In. D.ra iaamt da rchra|- op an |tr!du]Ê
domatdavaoa!9 man.
Varyolgaia doaÊ da cryart aaí voor*ol voor cn rdndev.rlcodlng rLàdn9 ga&F
paaídè Da tryart ral d..nr ov.rrort.|n|nlng p|ob...r t lalhqr osa. da hoaab
y.n d. .drdc mÍ||r hat hgrnhorÈurêu wodlt Ípl||Íornirrd, Zt !f,an d. .ó.d.
dan Ytrloq|-n.
Yoo. rohr||d. rét b én ..ntal l|tDr.kan !q[]rd. Et tvodft dua aan l|r.ílê

Verkee6situati€ Damsterdiep:
Het voorstel een doo.gang te maken tussen de bouwkeet eí de geplartste contai-
ners is niet mogeltk ivm bou$ryerkeeÍ.

D€ overige punten wordcn of zijn .l opgepakt door afdeling stadde€lcoórdinstie.

,1. RoÍdvraag
Geky geeft arn dat zï p€r I oktober de gemeente ve.laat om als zelf,stardig onder.
nemêr verder te gasrl Ma.tijn Doombos neemt pl..ts in de beg.leidingsgÍo€p nd-
mens afdclinc EZ.

De volgende begeleidingsgroepvergadering is op woensdsg 29 oktob€Í, 09.00 uui.
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