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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 - Peter en Jeroen hebben zich afgemeld. 

- De taken van communicatieadviseur Lucel Bont zijn sinds deze week overge-

nomen door Froukje Bouma.  

 

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Er wordt op de bouwplaats niet meer gesproken over compartimenten maar over 

moten. Van west naar oost: compartiment 1 heet voortaan moot 1. Compartiment 2 

is opgedeeld in moot 2 en 3 en compartiment 3 heet nu moot 4. 

 

Moot 1: geen werkzaamheden 

Moot 2: betondek is aangebracht, voorlopig geen werkzaamheden 

Moot 3: 1
e
 vloerdek van begane grond kantoorgebouw gereed. Men is nu bezig met 

de opbouw van kolommen. Maandag a.s. wordt de kraan opgebouwd die nodig is 

voor de opbouw van het kantoorgebouw (staalconstructie + vloeren). Deze kraan 

wordt ’s avonds na 21.00 uur via speciaal transport aangevoerd en opgebouwd. Op 

verzoek van Annelies wordt nagegaan of dit een uur vervroegd kan worden. Dit 

betekent die avond een stremming van de Nieuweweg.  

Aan de noordzijde is een baan aangelegd, waarover de kraan heen en weer kan 

bewegen. Verder wordt er gewerkt aan de hellingbanen in de garage.  

Moot 4: momenteel wordt zand aangebracht. Dit wordt gevolgd door het aanbren-

gen van de werkvloer. De opbouw in deze moot loopt gewoon door, vergelijkbaar 

met de eerdere moten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyer 

  

N.a.v. 

- De voetbrug aan de noordzijde kan naar verwachting worden opengesteld nadat 

de kraan voor het kantoorgebouw is opgesteld. 

- In de garage wordt voorlopig nog niet gewerkt. Daar zullen straks vooral schil-

der- en coatingwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Ook wordt de -1 verdieping 

voorzien van houtelementen die bij de archeologische werkzaamheden zijn ge-

vonden. 

- Annelies geeft dat er meer en meer geluidhinder wordt ondervonden, vaak ruim 

voor 07.00 uur. Ook wordt er vaak onnodig ‘grof’ gewerkt. De gemeente geeft 

aan dit punt steeds mee te nemen in de bouwvergadering met de aannemer. Een 

alternatief is overlast voor 07.00 uur te melden bij de politie. 

- Annelies geeft aan dat de bewonersorganisatie niet meer zal instemmen met een 

verzoek tot verruiming van werktijden. 
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3. Nieuwbouw hoek Nieuweweg en inrichting plein Damsterdiep  

 Hoek/uitgang Nieuweweg 

Toine toont concept tekeningen voor het hoekpand dat boven de toekomstige uit-

gang Nieuweweg is gedacht. Op de begane grond is naast de uitgang van de par-

keergarage ruimte voor een kiosk en een fietsenberging. Daarboven zijn 4 verdie-

pingen met 2 studio’s per laag gedacht. De gevel wordt voorzien van een alumini-

um bekleding. De gemeente bouwt (als onderdeel van de parkeergarage) tot aan de 

+1 vloer de uitgang af, zodat deze straks gebruikt kan worden. Het zal niet lukken 

om de bouw van de appartementen tegelijk mee te nemen in deze planning. De 

bouw van de appartementen wordt door een andere bouwonderneming uitgevoerd. 

De belemmeringen die de bouw van de appartementen t.z.t. met zich meebrengt is 

nog niet bekend. Voor de bouw moet nog vergunning worden aangevraagd.  

 

   

 N.a.v. 

- De planning gaat voorlopig uit van gereedkomen van de ruwbouw van het kan-

toorgebouw in april 2011 en openstelling van de parkeergarage in oktober 2011. 

Er is echter wel later gestart met de bouw van het kantoorgedeelte. Ook is er het 

risico dat een strenge winter roet in het eten gooit. 

- In overleg met Nijestee zal worden gekeken of afbouw aan de noord- en oost-

kant van het gebouw als eerste kan worden afgerond. Dit moet technisch, con-

structief, organisatorisch nog wel mogelijk blijken.  

- Arnoud vraagt wanneer de Nieuweweg weer bereikbaar is. De gemeente geeft 

aan dat dit tegelijk met de openstelling van de garage zal zijn. 

 

   

 Damsterdiepplein  

 Toine toont het pleinontwerp. Het plein wordt voorzien van 3 kleuren (grijstinten) 

stenen in 3 formaten. De looplijnen tussen de gangen aan weerszijden van het 

Damsterdiep worden uitgevoerd in een ruwe versie. De overige delen in een zoge-

naamde gezoete uitvoering (gladder). De stenen voldoen aan de ruwheidseisen die 

gesteld worden. Verder wordt het plein voorzien van led-verlichting in een raster 

van 2 ½ bij 2 ½ meter. Deze verlichting is programmeerbaar. Op het plein komen 

boom- en bloembakken in een organische vorm. Deze zijn verplaatsbaar. 

 

N.a.v. 

- Gerrit licht toe dat er in overleg met bureau RegioTram gekeken wordt naar de 

benodigde aanpassingen van de inrichting van de openbare ruimte als de tram 

gaat rijden. Voorlopig lijkt het er op dat de trottoirband aan de noordzijde een 

klein stukje naar de gevel opschuift. Ook is het de vraag of een paar bomen aan 

de noordzijde wel of niet kunnen worden geplaatst. 

- Daarnaast loopt een discussie over busroutes. OV-bureau en Q-buzz hebben de 

wens geuit om bussen vanuit het centrum langs de noordzijde van het plein te 

laten rijden richting Oostersingel/UMCG. 

- Gerrit geeft aan dat in februari/maart gestart wordt met de aanleg van het plein 

zoals getoond. Er wordt gestart aan de westzijde.  

 

   

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  

 - Nadeelcompensatie/binnenstadsmanagement: Annelies vraag aandacht voor het 

op tijd opstarten van binnenstadsmanagement, omdat er straks geen nadeelcom-

pensatie meer kan worden aangevraagd. Het zal belangrijk zijn dat het Dam-

sterdiep weer op de kaart wordt gezet. Ed geeft aan dat hier achter de schermen 

al aan gewerkt wordt. Gemeente gaat na hoe lang ondernemers nog aanspraak 

kunnen maken op nadeelcompensatie. 

- Tijdelijke kamerverhuur: Voor een aantal panden is vergunning verleend voor 

tijdelijke kamerverhuur. Een aantal vergunningen loop binnenkort af. Annelies 

 

 

 

 

Smit 

 

 

 



Verslag Begeleidingsgroep Damsterdiep d.d. 24 november 2010 3 

 

geeft aan dat afgesproken is deze vergunningen niet te verlengen en dat de Bobo 

omzetting van winkelpanden naar kamerverhuur voor de lange termijn niet ziet 

zitten. Gemeente gaat na om hoeveel vergunningen het gaat. 

- Bestrating rondom bouwkeet: Annelies vraagt aandacht voor de losliggende 

tegels rondom de bouwkeet op de Damsterkade. Rob geeft aan dat afgelopen 

donderdag opdracht is gegeven tot herbestraten van het pad.  

- Water/zand zuidzijde: Er loopt regelmatig water en zand vanuit het bouwterrein 

over het trottoir aan de zuidzijde. Annelies maakt zich zorgen over de gladheid 

door modder en gladheid als gevolg van vorst. Rob zal nagaan of hier iets aan 

gedaan kan worden. 

- Steentilstraat: Arnoud vraagt hoe het zit met de aangepaste verkeerssituatie in 

de Steentilstraat. Gemeente geeft aan dat er tijdelijk nav een raadsbesluit van 17 

november jl.  een stop- en parkeerverbod is ingesteld. Hier is bebording voor 

aangebracht. In 2011 volgt een herinrichting van het profiel van de straat. Bij 

openstelling van het Damsterdiep voor autoverkeer zal de Steentilstraat worden 

afgesloten met een zogenaamde zakpaal. 

- Begeleidingsgroep 2011: Michiel stuurt binnenkort een voorstel rond met de 

data voor 2011.  
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