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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 - Afmeldingen ontvangen van Gerrit en Hilda. 

- Actiepunten uit verslag van 11 mei worden besproken bij agendapunt 2. 

 

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Moot 1 en 2 (westzijde): De voetgangersentree/uitgang Steentilstraat krijgt lang-

zaamaan vorm. De stoep aan de zuidzijde is gereed t/m huisnummer 33. Op het dak 

van de garage wordt de komende dagen verder gewerkt aan een laag zand en puin-

verharding. Dit is de fundering voor rijbanen en plein. Vanaf maandag 27 juni start 

de aannemer met de aanleg van het plein. Vrijdag 1 juli, als het weer meezit, gaat 

de aannemer de zuidelijke en noordelijke rijbaan voorzien van een eerste laag as-

falt. De rijbaan aan de zuidzijde kan daarna weer gedeeltelijk gebruikt worden voor 

laden/lossen. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.  

 

Binnenin de garage worden de damwanden gestraald en voorzien van een coating.  

 

   

 Moot 3 (kantoorgebouw): Kraan is verplaatst naar zuidzijde Damsterdiep, zodat 

aan de noordzijde van het kantoorgebouw bitumen op het dak van de garage kan 

worden aangebracht. Daarna wordt ook daar zand en een puinlaag op gestort. 

 

Aan de oostkant van het kantoorgebouw is met containers een ondersteuningscon-

structie opgebouwd. Die is nodig om de uitbouw (overhang) van het kantoorge-

bouw te kunnen maken. 

 

Eind deze week kunnen voetgangers weer om de toekomstige entree/uitgang Nieu-

weweg lopen (in plaats van de omleidingsroute via de Loppersummergang).  

 

 

 

 

Moot 4 (oostzijde): Ook hier wordt vrijdag 1 juli, als het weer meezit, een eerste 

laag asfalt gestort op een groot deel van de rijbanen voor auto’s (ter hoogte van 

Damsterdiep 54 t/m 64). Op dit moment worden de trottoirbanden aangelegd. Ter 

hoogte van de huisnummers 62-64 ligt de band te hoog en op onvoldoende afstand 

van de gevel voor een terras. Gemeente gaat z.s.m. na welke aanpassing mogelijk 

is. Naschrift: de stoep zal iets worden verlaagd en verbreed waarmee de afwate-

ring verbeterd en een terras mogelijk blijft. Daarna wordt de stoep opnieuw be-

straat. Voetgangers worden dan omgeleid via het fietspad. Het fietspad wordt op 

een later tijdstip voorzien van asfalt (andere machine voor nodig). 

 

N.a.v. 

- Als in het hele gebied de bestrating gereed is worden nieuwe lichtmasten ge-
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plaatst.  

- Bebording hoek Nieuweweg/Loppersummergang is aangepast. 

- Ter hoogte van Damsterdiep 35/37 moet je door mul zand lopen. Rob zorgt er-

voor dat hier rijplaten komen te liggen 

 

 

 

Meijer 

3. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 - De aannemer start veel te vroeg (soms om 6.00 uur) met de werkzaamheden. 

Door omwonenden is al met de politie contact opgenomen. De politie heeft ook 

gesproken met de aannemer. Gemeente is zelf ook niet gelukkig met de situatie. 

Het is ook niet in het belang van de gemeente, dat er zo vroeg gestart wordt. De 

aannemer heeft ook voldoende tijd in de middag (tot 19.00 uur) om door te 

werken, maar doet dat niet.  

- Is het mogelijk om de gele borden die er tijdelijk staan om fietsers vanuit de 

Oostersingel om te leiden naar de Europaweg via de Oostersingeldwarsstraat 

permanent te laten staan? Michiel gaat dit na. 

- Rood/wit paaltje ter hoogte van Damsterdiep 69 is verdwenen. Rob gaat na 

waar het is gebleven. 

- Openstelling Parkeergarage/Nieuweweg/Damsterdiep NZ: eerst gaat route 

Nieuweweg/Oostersingel weer open voor autoverkeer (inzet week 40), daarna 

gaat de Parkeergarage open en daarna de route via Damsterdiep NZ (stad in). 

De openstelling van de route Damsterdiep NZ kan 2 maanden na de start van de 

afbouw van het kantoorgebouw (omstreeks week 48). Het is dus rechtstreeks 

gekoppeld aan de voortgang van de ruwbouw van het kantoor. 
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