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  Actie 

1. Opening  

 Michiel heet aanwezigen welkom.  

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1: aanleg tijdelijke parkeervakken gereed. Vakken worden goed 

gebruikt. Gevoel van veiligheid toegenomen. 

Compartiment 2: Afgelopen maandag is het tweede deel van de -2 vloer gestort. 

Daarop worden de komende tijd kolommen geplaatst. En er wordt verder gewerkt 

aan een steunconstructie waarop straks de  -1 vloer gestort wordt. 

Compartiment 3: nog bezig met ontgraving. Inmiddels een diepte van ruim 5 meter 

bereikt. 

 

   

3. N.a.v. verslag 26 mei 2010  

 - Dag van de Bouw naar tevredenheid verlopen.  

- Aan zuidzijde bouwkuip wordt paaltje op voet/fietspad ter hoogte van nr. 9 

weggehaald zodat volgens afspraak laden en lossen mogelijk blijft. Jeroen 

neemt contact op met handhavers om gericht te controleren op langdurig ge-

parkeerde auto’s aan zuidzijde bouwkuip. 

- Strepen hoek Oostersingel/Damsterdiep: nog op te frissen. 

- Paaltje aan zuidzijde ter hoogte van nr. 61 is voorzien van een nieuw slot, maar 

in praktijk blijkt het (voor onbevoegden) mogelijk om het paaltje nog steeds 

weg te  halen. Vermoedelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van een loper. 

 

 

Visser 

 

 

Meyer 

   

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 - Er ligt een verzoek van de aannemer bij Bouw- en Woningtoezicht van de 

dienst RO/EZ om tot oktober op zaterdagen door te werken. Het gaat o.a. om 

vlechtwerk in compartiment 2 en grondwerkzaamheden in compartiment 3. Pe-

ter en Annelies geven aan dat wat hen betreft de grondwerkzaamheden plaats 

dienen te vinden binnen de afgesproken tijden (7.00 – 19.00 uur). De beperkte 

tijdswinst die wordt behaald met het werken op zaterdagen weegt niet op tegen 

de extra (geluids)overlast. Rob geeft dit standpunt door aan Bouw en Woning-

toezicht. 

- De aannemer heeft aangegeven de werkzaamheden alleen stil te leggen in week 

31 van de bouwvakperiode. In de overige weken wordt deze zomer doorge-

werkt (betonwerkzaamheden en vlechtwerk). De aannemer start naar verwach-

ting in de tweede helft van oktober met de staalconstructie voor het kantoorge-

bouw. 

- Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de aanbesteding van apparatuur 

tbv parkeerverwijssysteem in de garage. 
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- Het inrichtingsplan voor het Damsterdiepplein krijgt, n.a.v. de raadsmotie lang-

zaamaan zijn definitieve vorm. De trottoirs worden uitgevoerd in rode bak-

steen. Het plein met een steen in meerdere grijstinten en formaten. Verder is in 

het plein led-verlichting opgenomen en worden verplaatsbare boombakken 

voorgesteld.  

- Annelies geeft aan dat in de inspraakversie van de nota Feesten in Balans II is 

opgenomen dat op het toekomstige Damsterdiepplein 25 keer een evenement 

met een geluidsbelasting van 85 dB(A) is toegestaan. Inspraaktermijn voor de-

ze nota loopt tot 16 juli a.s. 

   

   

Eerstvolgende begeleidingsgroep Damsterdiep: 1 september 2010, 9.00 – 10.00 uur. 


