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Actie 

1. Opening  

 Michiel geeft aan wat de aanleiding is voor deze extra begeleidingsgroep in klein 

comité. Het gaat om een tweetal zaken: 

1. Klachten vanuit omgeving van de bouwput over de werktijden van de aan-

nemer en het door de aannemer ingediende verzoek om uitbreiding van de 

werktijden. 

2. De stremming van Damsterdiep Noordzijde ter hoogte van de nieuwe voet-

gangersentree Nieuweweg 

 

   

2. Werktijden aannemer  

 Allereerst is met elkaar gesproken over het type werkzaamheden dat vooral voor 

overlast zorgt. Het volgende kwam naar voren: 

a. Voor 07.00 uur ’s ochtends dienen geen werkzaamheden plaats te vinden. 

Aannemer hier zonodig nogmaals op wijzen. 

b. Zo min mogelijk rupskranen inzetten voor het schoonmaken van de werk-

weg. 

c. Niet onnodig motoren vrachtwagens laten draaien. 

Bovengenoemde punten a, b en c worden door de gemeente meegenomen in het 

regulier overleg met de aannemer. 

Vanuit dhr. Kars en mevr. De Wijk wordt aangegeven dat er begrip is voor bijzon-

dere transporten die verplicht buiten de spits moeten plaatsvinden. Als voorbeeld 

werd de aanvoer van de stempelbuizen genoemd. Ook is er begrip voor werkzaam-

heden die ook buiten de reguliere werktijden dienen plaats te vinden (zoals bij-

voorbeeld het aanbrengen van onderwaterbeton). 

 

Melden overlast 

Tijdens kantooruren is RO/EZ aanspreekbaar indien er overlast is. Ook kan worden 

aangeklopt op Damsterdiep 36 (directievoering gemeente). Buiten deze uren zal in 

geval van overlast contact moeten worden gezocht met de politie. Ook zal gekeken 

worden of de gemeentelijke projectwebsite nog beter benut kan worden voor het 

melden van bijzondere (afwijkende) werkzaamheden en transporten. 

 

Verzoek aannemer verruiming werktijden 

De aannemer heeft een verzoek ingediend tot verruiming van de werktijden op 

maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 21.00 uur ’s avonds. En op zaterdag van 07.00 – 

16.00 uur. Dit ivm het behalen van de planning, in het bijzonder de grondwerk-

zaamheden in compartiment 2. De gemeente wil graag weten hoe omwonenden 

tegen verruiming aankijken. Na overleg is vastgesteld dat het vanuit omwonenden 

zeker niet wenselijk wordt geacht dat de aannemer nog na 19.00 uur aan het werk 

is. Wat hen betreft is 12 uur overlast op een dag meer dan genoeg. Ook zien de 

omwonenden niet meteen iets in werkzaamheden op zaterdag. Men wil eerst zien 

hoe de aannemer zich houdt aan het werken van 07.00 – 19.00 uur. Daarna kan 
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werken op zaterdag opnieuw overwogen worden. In uitzonderlijke omstandigheden 

is werken op zaterdag geen probleem. Bovenstaand standpunt wordt meegenomen 

in de afweging die nav het verzoek van de aannemer gemaakt moet worden bij 

Bouw en Woningtoezicht.  

   

3. Stremming Damsterdiep NZ  

 Vanwege de werkzaamheden die nodig zijn voor het realiseren van de voetganger-

sentree Nieuweweg ter hoogte van Damsterdiep 48 is daar ter plekke de voet- en 

fietsverbinding aan Damsterdiep NZ gestremd. 

Omwonenden en vooral ondernemers hebben daar bezwaar tegen  ivm een afname 

van het aantal fietsers / (potentiële) klanten die gebruik maken van de route. 

Onder andere omdat in het verleden is gecommuniceerd dat de stremming zich zou 

beperken tot een aantal dagen is door de BoBo hierover een brief gestuurd aan de 

gemeente. 

 

Het volgende is naar voren gekomen: 

- De voetbrug wordt een week later dan gepland gerealiseerd als gevolg van 

problemen met telefoonkabels en een gasleiding 

- De werkzaamheden die nu plaatsvinden betreffen het ontgraven van de toe-

komstige uitgang en het aanbrengen van stempelramen voor versteving. 

- Daarna kan een voetgangersbrug van 1m25 breedte worden aangelegd. Het 

idee bestaat om de brug aan te leggen met 1 opstap. Dit geeft namelijk meer 

werkruimte onder de brug. Na overleg is nu besloten de aannemer de opdracht 

te geven om de brug zo te realiseren dat deze ook toegankelijk wordt voor bijv. 

rollators (schuine opgang). 

- De brug zal indien noodzakelijk voor werkzaamheden tijdelijk worden verwij-

derd. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren bij het aanbrengen van boorpalen (voorlo-

pige planning: week 40).   

- Door de gemeente wordt onderzocht of  tijdens de sloop van Damsterdiep 48 

een veiligheidsvoorziening kan worden aangebracht  (overkapping). Waardoor 

de voetgangersverbinding tijdens de sloop beschikbaar blijft.  De veiligheids-

aspecten worden beoordeeld bij de sloopaanvraag. 

- Aanwezigen stellen vast dat handhaving van gebruik van de brug door fietsers 

moeilijk zal zijn. 

- De sloop van Damsterdiep zal plaatsvinden na 1 september van dit jaar en moet 

worden afgestemd op de werkzaamheden van Strukton. De afvoer van sloopaf-

val moet nog helder in kaart worden gebracht in verband met beperkte ruimte. 

Geprobeerd wordt om de Nieuweweg open te houden voor verkeer. 

- Ook de planning van de vervangende nieuwbouw is nog niet helder (nog in de 

ontwerpfase). De planning moet tzt met de werkzaamheden van Strukton wor-

den afgestemd. 

- De situatie mét voetgangersbrug zal waarschijnlijk duren tot Damsterdiep 48 

gesloopt is. Als dit pand gesloopt is, is hier plaats voor een omleidingsroute. 
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4. Wat verder ten tafel kwam  
 Door Rob wordt overleg gepleegd met de afdeling Verkeer en Vervoer over het 

aanbrengen van een paaltje aan Damsterdiep ZZ ter hoogte van Oosterhavenstraat / 

Damsterdiep 63. Hiermee kan doorgaand autoverkeer worden voorkomen uit de 

richting Damsterkade. 

Ten aanzien van verkeerd geparkeerde auto’s aan Damsterdiep ZZ kan het beste 

contact worden gelegd met de politie.  

Door Rob wordt overleg gepleegd met de afdeling Verkeer en Vervoer om aanvul-

lende bebording aan te brengen op de route Oostersingel richting Europaweg. 

Hiermee fietsverkeer uit Oostersingel via Oostersingeldwarsstraat leiden. 
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 Eerstvolgende reguliere begeleidingsgroep staat gepland voor 2 september. Een 

mogelijk extra overleg wordt ingepland op woensdagochtend 19 augustus. Nader 

bericht hierover volgt.  

 

 


