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  Actie 

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

   

2. N.a.v. verslagen 13 januari en 3 februari 2010  

 - Het paaltje dat (opnieuw) geplaatst zal worden ter hoogte van Damsterdiep 69 

is in bestelling en wordt straks voorzien van een hangslot. Gemeente en hulp-

diensten krijgen een sleutel. 

- Afhandeling schade: naar aanleiding van het extra overleg op 3 februari is een 

brief verzonden aan alle indieners (lopende zaken inzake schademeldingen). 

Deze brief schept volgens Peter Kars nu voldoende duidelijkheid mbt aanspra-

kelijkheid. 

 

 
 

 

 

   

3. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1: vanaf maandag a.s. wordt er verder gewerkt aan de uitgang 

Steentilstraat. De aannemer gaat o.a. prefab trappen plaatsen. Verder is in overleg 

met de aannemer besloten tot aanleg van een aantal tijdelijke parkeerplaatsen aan 

de noordkant van dit compartiment. Dit verbetert de bereikbaarheid van onderne-

mers. Een situatieschets is getoond. Om het parkeren mogelijk te maken moet o.a. 

eerst een zandlaag op het dek worden aangebracht. De parkeerplaatsen verdwijnen 

weer op het moment dat een membraan moet worden aangebracht op het dek. Dit 

om de parkeergarage waterdicht te maken. Er wordt nog onderzocht of de parkeer-

garage van het Cityhotel weer (tijdelijk) bereikbaar is te maken. Dit vereist moge-

lijk ook handhaving fout-parkeerders omgeving coffeeshop. 

Of de tijdelijke wijziging in de parkeersituatie opnieuw via een raadsbesluit moet 

worden bekrachtigd wordt nog nagegaan.  

 

Compartiment 2: 4000 kubieke meter beton voor de vloer van de parkeergarage is 

(met de helaas optredende geluidoverlast) eind vorige week gestort.  

De komende ± 4 weken zal het beton uitharden. Het tempo is mede afhankelijk van 

de temperatuur. Een deel van het water wordt al eerder weggepompt zodat de 

stempels schoongemaakt kunnen worden. Er blijft dan voorlopig nog zo’n 5 á 6 

meter water in compartiment 2 staan.  

 

Compartiment 3: de panden aan de noordzijde zijn extra geinspecteerd. De uitkom-

sten zijn in gesprekken met de eigenaren van de panden besproken. De bewoners 

worden nog per brief geïnformeerd. Er zijn geen constructieve onveiligheden aan-

getoond. Voorlopig worden er geen werkzaamheden verricht die nadelig kunnen 

zijn. Wel is een sleuf gegraven aan de zuidkant om straks een gording aan te bren-

gen voor de nog te plaatsen stempels. De panden worden binnenkort voorzien van 

extra meetvoorzieningen en scheurmeters. En aan enkele topgevels worden in over-
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leg maatregelen getroffen. Na toestemming van het college wordt daarna verder 

gewerkt in dit compartiment. De aannemer moet nog een keuze maken in hoe hij 

het zand gaat afvoeren.  

   

4. Rondvraag  

 - N.a.v. het weer openstellen van het Damsterdiep voor autoverkeer in relatie tot 

de afbouw van het kantoorgebouw van Nijestee geeft Arnoud Ypey de zorgen 

weer die geuit zijn in de GCC klankbordgroep. Gerrit geeft aan dat het signaal 

duidelijk is en dat de gemeente zich maximaal zal inzetten om zo snel mogelijk 

het Damsterdiep weer open te stellen voor autoverkeer. De gemeente zal dit in 

goed overleg met Nijestee doen. 

- Het definitieve ontwerp voor het plein wordt tzt aan de klankbordgroep ge-

toond. Het voorlopig ontwerp wordt momenteel getoetst op (beheer)kosten. 

- Het project parkeergarage Damsterdiep is in samenspraak met de aannemer 

aangemeld voor de Dag van de bouw op zaterdag 5 juni. Gedacht wordt om 

naast de gebruikelijke openbare rondleidingen een aparte uitnodiging te sturen 

aan de directe buren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bont 

 Volgende vergadering: 14 april 2010, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36  

 


