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  Actie 

1. Opening  

 Michiel opent de vergadering en heet aanwezigen welkom.  

   

2. N.a.v. verslag 2 december 2009  

 Pagina 1: 

- Paaltje ter hoogte van Damsterdiep 69 is verdwenen. Onduidelijk is hoe dit 

komt. Rob zoekt dit uit en zorgt zonodig voor een nieuw exemplaar. 

- Autoverkeer terug op Damsterdiep: zodra het kan zal autoverkeer weer worden 

toegestaan op het Damsterdiep. Dit is in principe niet gekoppeld aan de afbouw 

kantoor Nijestee en bouw Damsterdiep 48. Wel is het zo dat de bouwplaatsin-

richting voor beide projecten veilig moet zijn. Het kan dus wel consequenties 

hebben voor het autoverkeer. Dit wordt inzichtelijk op het moment dat de 

bouwplaatsinrichtingen bekend zijn en getoetst zijn door de arbeidsinspectie en 

Bouw en Woningtoezicht. 

- Afhandeling schade: afgesproken is op korte termijn een overleg te hebben met 

de DIA (Bureau Verzekeringen), dhr. Kars en mevr. De Wijk, ter verheldering 

van een aantal zaken. Michiel nodigt uit. 

Pagina 2: 

- Totaalbedrag nadeelcompensatie: het budget maakt onderdeel uit van de 

grondexploitatie en is daarmee vertrouwelijk. Het inzicht is dus niet te geven. 

- Later aan laten gaan van bouwlampen is nog niet aan de orde. Rob bespreekt 

dit opnieuw met de aannemer. 

 

 

Meyer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smit 

 

 

 

Meyer 

   

3. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1: Dek is gestort. Maandag is een start gemaakt met het verwijderen 

van hulpconstructies / steigers. Vanwege kou liggen verdere werkzaamheden stil. 

Compartiment 2: 4 duikploegen zijn actief met het schoonmaken van paalkoppen. 

De aannemer is daarnaast nog aan het baggeren. Planning is om van 10-12 februari 

(dus ook ’s nachts) onderwaterbeton te storten. Op de hoek uitgang Nieuweweg zal 

dit iets eerder gebeuren. 

Vertraging a.g.v. de weeromstandigheden zijn de komende maanden nog in te lo-

pen.  

Compartiment 3: opslag en bezinking uitgegraven zand. Na storten onderwaterbe-

ton in compartiment 2 zal hier gestart worden met het aanbrengen van een mobiel 

stempelraam. 

 

   

4. Rondvraag  

 Hilda geeft aan de volgende vergadering niet aanwezig te kunnen zijn. 

 

 

 Volgende vergadering: 3 maart 2010, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36  

 


