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Afdeling : Projectmanagement 

   

 

Onderwerp : Begeleidingsgroep Damsterdiep 

Datum : 22 april 2009 

Aanwezig : Lucel Bont, Martijn Rijpstra, Peter Kars, Hilda Buringa, Toine van Boheemen, Rob Meyer, 

Arnoud Ypey, Jan Ruuls, Jeroen Visser, Eddy Bijleveld, Michiel Smit 

Afwezig : Gerrit Lieffering 

Kopie aan : Han Vriens, Jan Louwes, Jaap Taheij, Wil Grol 

   

 

 

  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 Michiel Smit opent de vergadering. Peter Kars is jarig en trakteert aanwezigen. 

Gerrit Lieffering is afwezig vanwege een vergadering in Den Haag. Vanwege een 

aantal nieuwe gezichten aan tafel volgt een voorstelrondje. Werkzaamheden van 

Gerrie worden vanaf vandaag uitgevoerd door Rob Meyer en Martijn Rijpstra. Ed-

dy Bijleveld vervangt Martijn Doornbosch. En Arnoud Ypey loopt mee met Jan 

Ruuls als toekomstig opvolger. 

 

   

2. N.a.v. verslag 11 maart 2009  

 - Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen op het inrichtingsplan Damster-

diep. Het plan wordt nu verder uitgewerkt.  

- GCC heeft overzicht tbv actualisering bebording ondernemers gereed. Jan 

Ruuls stuurt gegevens digitaal toe aan Michiel Smit. 

- Tot nu toe geen parkeeroverlast Steentilkade. Peter Kars heeft gesproken met 

ondernemer. 

- Er vindt momenteel een parkeeronderzoek plaats door Oranjewoud in Binnen-

stad en Binnenstad Oost. Gegevens daarvan worden later dit jaar verwacht. Pe-

ter Kars geeft aan dat verwachte overlast van sluiting Bodenterrein tot nu toe is 

uitgebleven.  

- Jeroen Visser geeft aan een voorstel (met handtekeningen) te hebben ontvan-

gen van ondernemers Schuitendiep om de toegestane parkeertijd te verlengen 

van 1 uur naar 2 uren. Dit voorstel is nu in onderzoek bij de afdeling Verkeer 

en Vervoer. 

- Peter Kars vraagt of het mogelijk is de papier- en glasbak aan de Oostersingel 

te verplaatsen naar de overzijde (naast tandarts). Dit omdat de bouw op de 

hoek Oostersingel / Nieuweweg op zich laat wachten naar het lijkt. Dit levert 2 

parkeerplaatsen op (gehandicaptenparkeerplaats?). Jeroen Visser pakt dit punt 

op. Verder is opgemerkt dat de bakken nogal eens misbruikt worden door on-

dernemers waardoor deze snel vol raken en rotzooi ontstaat rondom de bakken. 

- Eddy Bijleveld licht zijn rol als opvolger van Martijn Doornbosch toe. Hij 

geeft aan dat het van belang is voor ondernemers om te weten dat er een goed 

oorzakelijk verband moet zijn tussen de werkzaamheden op het Damsterdiep 

en de omzetdaling. Er is meer aandacht toegezegd voor de termijnen en com-

municatie rondom de afhandeling van verzoeken. 

- Binnen enkele weken wordt het grind aan de zuidzijde vervangen door klin-

kers. Het wordt voor bewoners/ondernemers daarmee eenvoudiger om de stoep 

ook zelf schoon te houden. 

 

 

Ruuls 
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3. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1 (westzijde): aannemer is bezig aangetroffen klei te verwijderen 

langs de damwanden. Dit is overigens geen reden voor vertraging, zoals gemeld in 
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het Dagblad van het Noorden. De laatste 3 meter zand wordt afgezogen en laat men 

bezinken. Daarna vindt afvoer van het zand plaats per vrachtwagen. In mei wordt 

het onderwaterbeton gestort. Dit zal in één keer plaatsvinden (verwachte duur: 20 

uur). De omgeving wordt tzt per brief geïnformeerd.  

Compartiment 2 en 3 (midden en oost): er is een tweede boorstelling bijgekomen. 

Deze brengt een tweetal aantal rijen aan de noordzijde van de bouwput aan. In to-

taal moeten nog een paar honderd palen geboord worden. 

 

 

 

Meyer / Bont 

   

4. Planning  
 Ontvangen planning van de aannemer gaat uit van oplevering in juli 2011. Het gaat 

dan om de oplevering van de garage en de ruwbouw van het kantoorgebouw (staal-

constructie + verdiepingsvloeren en trappen) Daarna moet Nijestee het gebouw nog 

afbouwen. Opening parkeergarage afhankelijk van bouwplaatsinrichting Nijestee 

voor de afbouw. Er moet veilig kunnen worden in- en uitgereden. 

De aannemer heeft nog geen datum vermeld waarop er weer verkeer op het Dam-

sterdiep kan rijden. Deze vraag is inmiddels gesteld aan de aannemer. In ieder ge-

val moet het dek gestort zijn, voordat er verkeer over het Damsterdiep kan. Door de 

projectleiding wordt gekeken of het dek straks voorlopig is in te richten voor tijde-

lijk parkeren. Ook wordt in overleg met de aannemer gekeken of de bouwtijd nog 

kan worden ingekort. 

 

   

5. Rondvraag  

 - Martijn Rijpstra geeft aan dat er nieuwe belijning (kruis) wordt aangebracht 

aan de Oostersingel op zo te wijzen op het openhouden van de doorgang op de 

hoek. 

- Peter Kars geeft aan dat het verzoek om nieuwe belijning voor meer veiligheid 

op het kruispunt Europaweg in uitvoering is.  

- Peter Kars merkt op dat de verlichting op de hoek Oosterhavenstraat - Dam-

sterdiep stuk is. Rob Meyer pakt dit op. 

- Peter Kars signaleert een toenemende verplaatsing van ‘criminaliteit’ richting 

Damsterkade / onderdoorgang Eemskanaal en een toename van het aantal in-

braken. 

- Peter Kars vraagt aandacht voor de diverse sluiproutes (waaronder Tuinstraat, 

Eemskanaal NZ, Pluimerstraat). Michiel Smit geeft aan dat afgelopen maandag 

extra handhaving is toegezegd in het overleg met politie voor de Pluimerstraat. 

De andere vraagstukken hebben de aandacht bij de afdeling Verkeer en Ver-

voer. Geconstateerd is dat inmiddels meer mensen de sluiproutes kennen en dat 

het lastig is het gebruik ervan tegen te gaan.  

 

 

 

 

 

Meyer 

   

   

 Volgende vergadering is op 10 juni 2009, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36.  

   

 


