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  Actie 

1. Opening  
 Gerrit opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. Toine, Lucel en Ed heb-

ben zich afgemeld. 

 

   

2. N.a.v. verslag 14 oktober 2009  

 N.a.v. acties: 

- Papierbak en glasbak Oostersingel zijn vanochtend verplaatst van oost- naar 

westzijde straat.  

- De bestrating rondom de bouwput is op diverse plaatsen hersteld. 

- Proces nadeelcompensatie. Gerrit heeft intern gesproken met afdelingshoofd 

JZ. Inmiddels verloopt het afwikkelingstraject van een aanvraag weer zoals het 

hoort. 

- Paaltje ter hoogte van Damsterdiep 69 is geplaatst. 

- Aanvullende bebording Nieuweweg geplaatst vanuit noordelijke richting. Arn-

oud vraagt wanneer het verkeer (lees: auto’s) weer over het Damsterdiep kun-

nen rijden. Gerrit geeft aan dat de planning uitgaat van juli 2011. Het gebouw 

van Nijestee is dan casco (staalconstructie en vloeren) gereed. De afbouw van 

het kantoor moet dan nog wel plaatsvinden. Ook zal er nog gewerkt worden 

aan de woningen boven de uitgang Nieuweweg. Zodra de aannemers voor deze 

projecten bekend zijn moet er met hen nadere afspraken worden gemaakt. 

Daarbij staan veiligheid voor zowel bouwers als weggebruikers voorop.  Zowel 

ondernemers als gemeente hechten belang aan het straks zo snel mogelijk 

openstellen van de weg. 

- Defecte lantaarnpaal is inmiddels hersteld. 

- Brief mbt afhandeling schade is verstuurd aan degene die schade heeft gemeld. 

Door zowel Peter als Annelies wordt aangegeven dat er met de brief opnieuw 

geen aansprakelijkheid wordt erkend door de gemeente, ook niet voor vervolg-

schade. Hier was wel om gevraagd. Zij geven aan dat het uitblijven van erken-

ning veel onrust geeft. Gerrit geeft aan dat het de verzekeringsmaatschappij is 

die schade dient te erkennen. De gemeente (opdrachtgever) zal dit niet doen. 

Michiel vult aan dat de verkregen brief aangeeft, dat er na afloop van de (on-

dergrondse) werkzaamheden tot een definitieve schadeinventarisatie wordt 

overgegaan. Door Bureau Verzekeringen is hem telefonisch toegelicht dat het 

vervolgens uiteraard de intentie is om naar tevredenheid de schade te herstel-

len. Naar aanleiding van de discussie geeft Gerrit aan dit vraagstuk nogmaals te 

bespreken met Bureau Verzekeringen. Met betrekking tot vragen over de brief 

wordt aanbevolen direct met hen contact te zoeken. 

 

   

3. Stand van zaken uitvoering   

 Compartiment 1: naar verwachting wordt op 15 of 17 december het dek gestort.  
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Daarbij zal de afwerking van het dek plaatsvinden in de avonduren en daarmee 

zorgen voor geluidhinder. De stempels gaan er uiteindelijk uit daar waar compar-

timent 1 nu nog ‘open’ is. 

Compartiment 2: ontgraven neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Half februari 

zal nu onderwaterbeton gestort worden.  

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

Uitgang Nieuweweg: De boorpalen zijn aangebracht. Misschien wordt voor dit 

hoekje nog dit jaar onderwaterbeton gestort. Verwacht wordt dat de brug dan ge-

woon kan blijven liggen. Hoe het storten exact zal plaatsvinden is nog in onderzoek 

bij de aannemer.  

T.a.v. hoekpand nr. 52: het herstel van de fundering is gereed. Er moet nog een 

begane grondvloer gestort worden. Daarna verdwijnt de schutting en daarmee de 

blokkade aan de noordzijde. 

   

4. Rondvraag  

 - Arnoud vraagt aandacht voor het schoonmaken van de noordzijde. Rob geeft 

aan hierover al contact te hebben gehad met de Milieudienst. Hij houdt het in 

de gaten. 

- Arnoud vraagt of er inzicht is te geven in het totaalbedrag dat is verstrekt aan 

nadeelcompensatie. Dit met het oog op ontwikkelingen elders in de stad. Gerrit 

gaat na of hij dit inzicht kan verschaffen. 

- Annelies vraagt aandacht voor het snoeien van de begroeiing rond de bouw-

keet. Michiel geeft aan dat er vanochtend gestart is met de werkzaamheden op 

het talud aan de Europaweg.  

- Annelies vraagt of de bouwlampen later op de ochtend aan kunnen gaan i.p.v.  

05.30 uur. Rob stelt dit voor aan de aannemer. 

- Annelies vraagt aandacht voor de verzakkingen ter hoogte van de uitrit van de 

bouwplaats aan de Europaweg. Rob geeft aan dat de aannemer daarop al is 

aangesproken. 

- Peter vraagt of de website een update kan krijgen. De Nieuweweg is inmiddels 

niet meer gestremd. Michiel zorgt voor aanpassing van de site. 

- Peter vraagt of bij het gereed komen van het dek in compartiment 1 (maart 

2010) de overzichtelijkheid ter plekke vergroot kan worden. Graag kijken of de 

ruimte niet meer benut hoeft te worden voor opslag. Gemeente neemt dit punt 

mee. Er moet nog worden onderzocht of het tijdelijk openstellen voor parkeren 

(juridisch) haalbaar is. Dit heeft alles te maken met verantwoordelijkheid tus-

sen aannemer en gemeente. Ook zal worden gekeken of het openstellen voor 

verkeer mag i.r.t. nog uit te voeren isolatiewerkzaamheden.  

- Rob geeft aan dat er niet wordt gewerkt op de beide feestdagen en op 30 de-

cember. De overige decemberdagen zal men doorgaan met grondwerkzaamhe-

den in compartiment 2/3. 

 

Meyer 

 

 

Lieffering 
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Meyer 

   

 Volgende vergadering begeleidingsgroep Damsterdiep vindt plaats op woensdag 13 

januari 2010, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36. 

 

   

   

 


