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  Actie 

1. Opening  
 Gerrit heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

   

2. N.a.v. verslag vergadering 2 september 2009  

 - Verlenging parkeertijd Schuitendiep v.k.a. bij GCC 

- Verplaatsing papierbak/glasbak Oostersingel ligt lastig omdat aannemer op 

hoek Oostersingel/Nieuweweg precario betaald voor gebruik trottoir. Hekken 

zijn wel teruggeplaatst maar nog onvoldoende. Rob zorgt hier alsnog voor 

waarna bakken (eindelijk) verplaatst kunnen worden. Beide bakken blijken 

overigens ook niet op de digitale kaart van de gemeente voor te komen. N.a.v. 

merkt Hilda op dat aan de Nieuwewegzijde van deze bouwput het trottoir 

slecht wordt schoongemaakt. Ook zitten veel tegels los. Rob neemt hiervoor 

contact op met wijkbeheer.  

- Versnellen proces nadeelcompensatie. Ed geeft aan dat de laatst behandelde 

aanvragen laten zien dat vooral het begin van het proces sneller gaat. Aanvra-

gers ontvangen sneller een eerste brief en worden sneller uitgenodigd bij de 

commissie. De tijd tussen beraad van de commissie en de uitspraak is moeilij-

ker te versnellen omdat je te maken hebt met de procedure richting college. 

Door meerdere personen is aangegeven dat de snelheid van het proces ook af-

hankelijk is van de persoon die de afhandeling binnen de gemeente verzorgd. 

Nagegaan wordt of de situatie nu goed op de rails staat. 

- Extra paaltje op hoek Damsterdiep – Damsterkade wordt volgende week ge-

plaatst ter hoogte van Damsterdiep 69. Dit moet sluipverkeer van auto’s tegen-

gaan.  

- De diverse wensen (vanuit bewoners en GCC) voor aanvullende bebording 

worden morgen besproken met de persoon die de borden plaatst. Gerrit merkt 

op dat een teveel aan borden vanuit de gemeente ook niet wenselijk wordt ge-

acht. 

- N.a.v. verzakking hoekpunt van hoekpand Damsterdiep 52 is aangegeven door 

Toine dat het pand inmiddels horizontaal (m.b.v. frame) en verticaal (betonpa-

len) is gefundeerd. Er bleek nauwelijks verband te bestaan in de gevelconstruc-

tie. Het pand wordt inmiddels gedragen door de nieuwe fundering. Volgende 

week worden naar verwachting de bouwhekken om het pand verwijderd.  

- Defecte lantaarnpalen zijn door Rob gemeld. Ze werken nog steeds niet. Rob 

zal opnieuw melding doen.  

- Afhandeling meldingen schade door verzekering. Hierover in gesproken met 

de Bureau verzekeringen. Zij gaven aan verbaasd te zijn over de onduidelijk-

heden. Zij gaven aan na bezoek van de expert een samenvatting van de bevin-

dingen per brief worden toegestuurd aan de indiener. Daarbij is ook het advies 

om tot vergoeding over te gaan na afloop van de bouw. Er mag overigen ook 
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gekozen worden voor directe vergoeding. Door Peter en Annelies is aangege-

ven dat zij een dergelijke brief niet kennen. Zij zien graag op papier een beves-

tiging dat de aansprakelijkheid door de gemeente wordt geaccepteerd. Het gaat 

daarbij ook om schade tegenover derden. Door Bureau verzekeringen is verder 

aangegeven dat na melding van een schade voor verdere vragen altijd gebeld 

kan worden met dhr. Zweep. Dit wordt vanaf nu ook vermeld op de Damster-

diep website. Afgesproken is om ter verduidelijking dit ook te melden in een 

generieke brief aan alle indieners.  

 

 

 

 

 

 

 

Lieffering 
   

3. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1: De -1 verdiepingsvloer wordt 15 oktober gestort. Het is waar-

schijnlijk dat hierbij moet worden doorgewerkt tot in de nacht. Na uitharding kan 

verder gewerkt worden met de opbouw tot maaiveld. 

Compartiment 2: Nog steeds aan het ontgraven. Geprobeerd wordt het onderwater-

beton voor de kerst te storten.  

Compartiment 3: Nog steeds in gebruik voor het bezinken van uitgegraven zand. 

Uitgang Nieuweweg: Volgende week wordt op de hoek Nieuweweg/Damsterdiep 

gestart met grondwerkzaamheden en het aanbrengen (boren) van 19 buispalen voor 

de toekomstige uitgang. Hierdoor moet vanaf dinsdag a.s. voor 3 of 4 dagen de 

verkeerssituatie ter plekke worden aangepast. De loopbrug verdwijnt dan tijdelijk. 

Voetgangers kunnen (evt. met fiets aan de hand) gebruik maken van een pad over 

het terrein van voormalig Damsterdiep 48. Fietsers vanuit oostelijke richting kun-

nen ook omrijden via Nieuweweg en Loppersummergang. Tijdens de werkzaam-

heden is een verkeersregelaar aanwezig. Na de werkzaamheden wordt de stalen 

loopbrug teruggeplaatst. 

 

   

4. Rondvraag  

 Geen vragen  

   

   

 Volgende vergadering begeleidingsgroep Damsterdiep vindt plaats op woensdag 2 

december 2009, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36. 

 

   

   

   

 


