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Afdeling : Projectmanagement 

   

 

Onderwerp : Begeleidingsgroep Damsterdiep 

Datum : 10 juni 2009 

Aanwezig : Gerrit Lieffering, Toine van Boheemen, Peter Kars, Hilda Buringa, Jan Ruuls, Rob Meyer, 

Ed Bijleveld, Michiel Smit 

Afwezig : Lucel Bont, Jeroen Visser 

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

   

 

 

  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 Afmeldingen ontvangen van Lucel Bont en Jeroen Visser. 

Jan Ruuls is voor het laatst aanwezig. Arnoud Ypey volgt hem op 

 

   

2. N.a.v. verslag 22 april 2009  

 - Verlenging parkeertijd Schuitendiep. Peter geeft aan dat voorstel akkoord is bij 

bewonersorganisatie. Verwachting is dat in september besluit rond is. 

- Verplaatsing papier/glasbak Oostersingel: Michiel vraagst svz na bij Jeroen 

Visser. 

 

Visser 

Smit 

   

3. Stand van zaken uitvoering   

 Compartiment 1: Onderwaterbeton is gestort. Dit heeft helaas langer geduurd dan 

de verwachtte 22 uur. Beton moet komende weken uitharden. Daarna wordt het 

compartiment langzaam leeggepompt waarna de diepte van de put zichtbaar wordt.  

Het leegpompen is een spannend moment en gebeurt daarom langzaam. Tijdens het 

leegpompen zijn lassers aanwezig en worden grondwaterpeilmetingen verricht. 

Compartiment 2: Ontgraven bouwput en aanbrengen stempels. Met het aanbrengen 

wordt maandag gestart. 

Compartiment 3: De laatste palen worden geboord. Verwachting is dat men hier-

mee gereed is voor de bouwvak. 

Verder is aangegeven dat: 

- Verruimde werktijden niet door iedereen in de omgeving als plezierig wordt 

ervaren. Verruimde werktijden zijn tijdelijk toegestaan.  

- Er ondanks de arbitragezaak die nog zal volgen gewoon wordt doorgewerkt. 

De gemeente dient volgende maand een zogenaamd Memorie van Antwoord 

aan te leveren bij de arbitragecommissie. Daarna wordt een datum voor de zit-

ting bepaald (kan later zijn dan september zoals gemeld in DVHN). 

- Arbitragezaak staat los van de CAR-verzekering. Schadeafhandeling verloopt 

via de gemeente. 

 

   

4. Planning  
 Geen opmerkingen  

   

5. Rondvraag  
 - Peter Kars uit zijn complimenten over de grondige schoonmaak van Damster-

diep  NZ.  

- Peter Kars vraagt naar de planning van de isolatiewerkzaamheden. Toine van 

Boheemen geeft aan na de bouwvak te starten met de voorbereiding. De isola-

tiewerkzaamheden zullen straks ‘stad uit’  met de bouw meelopen. Bij opening 

garage moeten werkzaamheden zijn afgerond. 

- Peter Kars geeft aan dat uit een gesprek met burgemeester Wallage is gebleken 
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dat het fietsprobleem op het Damsterdiep geen prioriteit heeft bij de politie. 

- Jan Ruuls vraagt hoe het gaat met de nadeelcompensatieverzoeken. Ed Bijle-

veld antwoord dat de afgelopen tijd geen nieuwe aanvragen zijn ontvangen. Hij 

geeft verder aan te kijken of het mogelijk is om de tijd tussen bijeenkomst en 

uitbetaling sneller te laten verlopen.  

- Jan Ruuls bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Hij geeft aan het 

project op afstand te zullen blijven volgen. Gerrit Lieffering bedankt Jan Ruuls 

voor zijn constructieve inbreng namens de ondernemers rondom het Damster-

diep in zowel het voortraject als tijdens de uitvoering. 

 

 

 

Bijleveld 

   

 Volgende vergadering staat gepland voor 2 september 2009, 9.00 – 10.00 uur, 

Damsterdiep 36. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


