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  Actie 

1. Opening  

 Gerrit heet aanwezig welkom.  

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1: aanleg tijdelijke parkeervakken naar verwachting volgende week 

gereed. De vakken vallen onder het plaatselijk parkeerregime (parkeermeter bij 

Damsterdammetje). Verder worden in dit compartiment vier stempels onder het 

dek weggehaald.  

Compartiment 2: er wordt gewerkt aan het maken van zogenaamde poeren. De 

poeren verdelen straks de krachten van het kantoorgebouw dat er op komt te staan. 

Verder is de aannemer bezig met het dichtlassen van de damwand sloten 

Compartiment 3: het ontgraven is hier begonnen. Al het zand wordt met een knijp-

bak weggehaald en niet weggezogen ivm de beperkte ruimte.  

 

   

3. N.a.v. verslag 14 april 2010  

 - Uitnodiging aan direct omwonenden nog niet huis aan huis bezorgd. Volgt 

zsm. 

- Annelies merkt op dat in het nieuwsbericht op de website over de Dag van de 

Bouw vermeld staat dat lijn 22 stopt bij het Damsterdiep. Dit is echter niet 

(meer) het geval. Michiel bespreekt dit met Lucel.  

Bont /Van Bo-

heemen 
 

 

Smit 

   

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 - Gevraagd is om extra toe te zien op langdurig geparkeerde auto’s langs de 

zuidzijde van de bouwkuip. Aangegeven is dat handhaving lastig is, maar dat 

melding zal worden gemaakt. 

 

Meyer 

 - Verzoek om strepen op te frissen ter hoogte van de afvalbak/bij afrit hoek Oos-

tersingel-Damsterdiep 

- Verzoek om na te gaan of slot op paaltje aan zuidzijde deugdelijk werkt. 

- Vanuit ondernemers klankbordgroep is aangegeven dat voor ondernemers 

Nieuweweg het project pas gereed is als de route vanaf het Damsterdiep naar 

de Nieuweweg weer is opengesteld. Aangegeven is dat de parkeergarage naar 

verwachting oktober 2011 opengaat. De afbouw van het kantoorpand van 

Nijestee is dan nog niet gereed.  

Meyer 

 

Meyer 

   

 


