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  Actie 

1. Opening  

 Gerrit heet iedereen welkom.   

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Compartiment 1: op dit moment weinig werkzaamheden 

Compartiment 2: volgende week vrijdag 10 september staat de betonstort voor de  

-1 vloer gepland in moot 2 (westelijk deel). Dit kan enige geluidhinder opleveren 

tot in de avonduren. De -1 vloer in moot 3 (oostelijk deel) is gereed. Daar wordt nu 

gewerkt aan de wanden van de hellingbaan. Eind september wordt in deze moot het 

bovenste dek aangebracht en eind oktober wordt gestart met de staalconstructie 

voor het kantoorgebouw. 

Compartiment 3: de helft van het compartiment is inmiddels op gewenste diepte 

uitgegraven. Verder is de aannemer bezig met het schoonmaken van wanden en 

paalkoppen. In week 39 staat het storten van onderwaterbeton gepland. Daarna 

volgt een periode van uitharden en vervolgens wordt dit compartiment leegge-

pompt. 

 

De aannemer verwacht in januari alle dekken op de compartimenten gereed te heb-

ben. Planning gaat op dit moment uit van bouwkundige oplevering van de parkeer-

garage in juli 2011. Wanneer de garage vervolgens exact open gaat hangt vervol-

gens mede af van de bouwmethode voor de afbouw van het kantoorgebouw. Hier-

over zijn gemeente en Nijestee in gesprek.   

 

   

3. N.a.v. verslag 7 juli 2010  

 Jeroen heeft met de parkeerpolitie gesproken over handhaving van fout geparkeer-

de auto’s aan zuidzijde Damsterdiep. Er is toegezegd de zuidzijde mee te nemen in 

de diverse rondes die de politie maakt. Aangegeven is dat er toch nog vaak auto’s 

ongewenst geparkeerd staan. Jeroen zal een herinnering aan de parkeerpolitie stu-

ren met de vraag ook vooral overdag de situatie  in de gaten te houden. 

 

De strepen op de hoek Oostersingel/Damsterdiep worden uiterlijk volgende week 

opgefrist. Eerdere opdrachten aan aannemers zijn helaas niet uitgevoerd. 

 

   

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 - Zitting arbitragezaak tussen gemeente en aannemer is geweest op 14 juli. Nu in 

afwachting van uitspraak.  

- Aanbrengen/storten dekken op compartiment 2 en 3 zal hinder opleveren voor 

doorgaand fietsverkeer. Vanwege de beperkte ruimte die overblijft wordt t.z.t. 

voor fietsers een omleidingsroute ingesteld.  
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- De nog uit te voeren werkzaamheden aan het riool aan de noordzijde van het 

Damsterdiep (westelijk deel) vinden aansluitend plaats op het aanbrengen van 

het dek in compartiment 2. 

   

 Resterende overleggen begeleidingsgroep Damsterdiep in 2010: 

- woensdag 13 oktober, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36 

- woensdag 24 november, 9.00 – 10.00 uur, Damsterdiep 36 

 

 

   

   

   

   

   

 


