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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 De heer Lieffering heet aanwezigen welkom.  

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Moot 1: onder het dek worden de laatste delen van het stempelraam verwijderd. 

Daarna kan in de garage het stralen van de damwanden beginnen. 

Moot 2: in gebruik als werkterrein. Aan de zuidkant wordt gewerkt aan de realisa-

tie van een nooduitgang. Een dergelijke nooduitgang komt ook in moot 4. 

Moot 3: opbouw staalconstructie ligt momenteel stil. Het wachten is op goedge-

keurde tekeningen voor de volgende bouwlagen. Het gaat om detailuitwerkingen 

van de hoofdberekening die onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke bouwaan-

vraag. Nijestee is opdrachtgever voor dit bouwdeel.  

Moot 4: de -1 vloer wordt vandaag gestort. Volgende week starten de voorberei-

dingen voor het dek. Het dek moet aansluiten op de damwand (soort van kap). Dat 

betekent o.a. dat een stuk van de damwand moet worden afgebrand en een talud 

moet worden gegraven ten noorden van de damwand. Hierdoor zal helaas de door-

gaande verbinding aan de noordkant ter hoogte van deze moot een aantal weken 

behoorlijk worden versmald. Voetgangers kunnen de aanliggende winkels nog wel 

bereiken. Aan weerszijden worden verkeersbegeleiders ingezet.  

 

N.a.v.: 

- Gemeente maakt op dit moment met Nijestee afspraken over de aanbesteding 

(wijze van uitvoering) van de afbouw van het kantoorgebouw. Insteek: zo snel 

mogelijk na start afbouw de bereikbaarheid Damsterdiep NZ en Nieuweweg 

herstellen. 

- Gemeente gaat na of aan de noordkant van moot 4 vanaf twee kanten tegelijk 

het talud kan worden gegraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyer 

   

3. N.a.v. verslag d.d. 12 januari 2011  

 Actiepunten gereed. 

 

 

4. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 Gemeente heeft onlangs gesprek gevoerd met de winkelstraatmanager en onderne-

mer Nieuweweg/Poelestraat. Vragen gingen o.a. over de routing in en naar de ga-

rage en over het gezamenlijk oppakken van activiteiten rondom de opening van de 

garage. 

Antwoorden op deze vragen worden ook teruggekoppeld aan de begeleidingsgroep. 

 

 

 

 

Smit 
   

Eerstvolgende begeleidingsgroep Damsterdiep: woensdag 30 maart 


