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  Actie 

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

   

2. N.a.v. verslag 3 maart 2010  

 Geen opmerkingen  
   

3. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1: de aannemer werkt momenteel verder aan de uitgang Steentil-

straat. Bovenop een gedeelte van het dek komen tijdelijk een aantal parkeerplaat-

sen. Hiervoor wordt op het beton zand gestort, gevolgd door bestrating. Ook de 

parkeergarage van het City-hotel aan de zuidzijde wordt tijdelijk bereikbaar ge-

maakt. 

Compartiment 2: Het water is grotendeels weggepompt. Er wordt nu grind aange-

bracht in het westelijke deel van het compartiment. In het overige deel komt een 

laag zand van zo’n 50 cm. Bovenop het grind en zand wordt vervolgens een con-

structievloer gestort. 

Compartiment 3: Er is een begin gemaakt met het aanbrengen van de stempels. Na 

het aanbrengen van de stempels begint het echte uitgraven. Hiervoor gebruikt de 

aannemer (bezink)bakken die naast het compartiment worden geplaatst. Vervol-

gens vindt afvoer per vrachtauto plaats. 

 

De aannemer verwacht aan het eind van dit jaar alle dekken op de compartimenten 

geplaatst te hebben.  

 

N.a.v.: 

- De tijdelijke parkeerplaatsen zijn bestemd voor bezoekers bedrijven. Maximale 

parkeertijd 2 uur in overeenstemming met de parkeerplaatsen rondom het 

Damsterdammetje. 

- Lucel kijkt naar mogelijkheden om rond deze extra parkeerplaatsen publiciteit 

te genereren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bont 

   

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 - Op 5 juni neemt het project deel aan de Dag van de Bouw. Er worden rondlei-

dingen verzorgd. Een uitnodiging voor direct omwonenden volgt begin mei. 

- Ontwerp plein: de invloed van het tramtracé tussen Hoofdstation en Kardinge 

wordt nader bekeken. Tracé heeft vooral effect op gedeelte tussen noordzijde 

plein en noordgevel Damsterdiep ter hoogte van Oostersingel (fietsstrook en 

bomen). De inpassing is onderwerp van gesprek met bureau RegioTram. 

 

Bont 

 

 

 

 
 

  Volgende vergadering: 26 mei 2010, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36 


