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Begeleidingsgroep Damsterdiep
29 oktober 2008
Lucel Bont, Gerry Bruining, Yvette Hilboesen, Hilda Buringa, Peter Kars, Gerrit
Lieffering, Martijn Doornbos en Toine van Boheemen
Jan Ruuls
Han Vriens, Jan Louwes, Rein Mebius, J. Taheij, W. Grol

Actie
l. Opening en mededelingen

Gerrit Lieffering opent de vergadering. Jan Ruuls is verhinderd en heeft geen ver-
vanger kunnen vinden.

2. Verslag begeleidingsgroep van 17 september 2008
Het verslag wordt vastgesteld.
Het bureau Karres en Brands is ingeschakeld om een inrichtingsplan te maken voor
het plein Damsterdiep. De vorige vergadering ging Gerrit Lieffering er nog vanuit
dat de opdracht verder ging dan alleen het ontwerp plein Damsterdiep. Dit is on-
juist. De opdracht aan het bureau is het maken van een inrichtingsplan voor het
plein Damsterdiep.
N.a.v. het verslag, punt 3

o De glas- en papierbakken zijn inmiddels geplaatst. De bakken staan nabij
hoek Oostersingel(naast nr. l, voor blinde muur).

. Overlast fietsers/bromfietsers die tegen het verkeer in rijden. De politie is
op dit moment aan het handhaven.

o Verlichting omgeving bouwkeet. De afspraak met de aannemer dat de ver-
lichting de hele avond/nacht brand wordt niet nagekomen. Gerry gaat hier Bruining

nog een keer achteraan.

3. Stand van zaken uitvoering
Toine doet verslag van de laatste stand van zaken over de bouw.
De werkzaamheden zijn hervat. In compartiment 1 moet nog een paal geslagen
worden. In werkgebied 2 start een proef.
In compartiment 2 start verder ook het aanbrengen van de stempels. Tot aan de
kerst is de aannemer hier mee bezis.

4. Rondvraag
Lucel regelt dat het adres van de nadeelcompensatieregeling op de website wordt Bont
geplaatst.

De bebording wordt opnieuw bekeken en daar waar nodig aangepast. Bruining

Peter Kars zal morgen in de ledenvergadering het verzoek van een bewoner, om het
paaltje aan de zuidzijde Damsterdiep terug te brengen, bespreken. Gerrit wordt Kars
geïhformeerd wat het standpunt is van de Bobo, zodat dit in de uitgaande brief aan Lieffering
Bobo verwerkt kan worden.

De volgende begeleidingsgroepvergadering is op woensdag26 november, 09.00
uur.
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