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  Actie 

1. Opening  

 De heer Lieffering heet aanwezigen welkom.  

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Kantoorgebouw Nijestee  

 Hoogste punt staalconstructie is afgelopen weken bereikt. De aannemer moet de 

komende tijd o.a. nog een aantal drukvloeren aanbrengen. 

Start van de afbouw door Geveke is nog niet exact bekend. Zij zijn de uitvoering 

nu aan het voorbereiden. Met Geveke is afgesproken dat zij maximaal 2 maand de 

tijd krijgen voor de afbouw rondom de entree van de parkeergarage (noord- en 

oostzijde gebouw), zodat de garage daarna opengesteld kan worden. 

 

 Parkeergarage  

 Ondergronds in de garage vinden afbouwwerkzaamheden plaats. Zo wordt er 

stucwerk aangebracht en larixhout op de -1 laag. Buiten vindt metselwerk plaats 

rondom de hoofdentree/uitgang voor voetgangers. Ook aan de entree/uitgang 

Nieuweweg wordt verder gewerkt. 

 

 Plein  

 Aanleg is voor de bouwvak gestart. Vanwege de verschillende formaten en type 

steen en de patronen in het ontwerp is de aanleg bewerkelijk. De aanleg vindt 

voorlopig plaats tot 10 meter uit de gevel van het kantoorgebouw en duurt nog zo’n 

vier weken.  

 

 Stoepen  

 Eind volgende week (week 36) is bestrating noordzijde gereed tussen 

Loppersummergang en Damsterdiep 48. Bomen worden dan nog niet in 

plantvakken aangebracht. Dit gebeurd in het plantseizoen aan het eind van alle 

werkzaamheden. 

Aan de zuidzijde wordt de stoep (incl. inritconstructies) verder aangelegd tot aan 

de Oosterhavenstraat. Die werkzaamheden beginnen volgens de aannemer vrijdag 

a.s. en duren ongeveer 3 á 4 weken.  

Kabels en leidingen noordzijde 

Tussen Loppersummergang en Schuitendiep moeten nutsbedrijven nog aan de slag 

met vernieuwing en verlegging van kabels en leidingen en vervanging van het 

riool. Hiermee wordt gestart in week 40 (3-7 oktober). De werkzaamheden duren 

ongeveer 6 á 8 weken. De woningen en winkels worden vanaf de asfaltweg 

bereikbaar gehouden met houten bruggetjes. 

 

 Bereikbaarheid Nieuweweg  

 In week 36/37 start de herinrichting van de hoek Nieuweweg – Oostersingel. Door 

een gefaseerde aanleg wordt geprobeerd de Nieuweweg zo goed mogelijk 

bereikbaar te houden. In week 39 wordt er gedeeltelijk (ongeveer eerste 10 meter) 
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een nieuwe asfaltlaag aangebracht in de Nieuweweg. Het vrijliggende fietspad aan 

de noordzijde wordt dan ook geasfalteerd. 

 

Of er dan ook meteen autoverkeer kan gaan rijden vanaf de Europaweg naar de 

Nieuweweg hangt af van een tweetal zaken: 

• Aanpassing van de VRI software (verkeersregelinstallatie verkeerslichten) 

op het kruispunt met de Europaweg. De opdracht voor aanpassing is 

gegeven. 

• Uitkomsten overleg afdeling Verkeer in september. Er zijn vraagtekens 

gezet bij de openstelling omdat het risico op sluipverkeer (zowel auto’s als 

vrachtauto’s) via de Nieuweweg groot is. Vraag is ook wat dit betekent 

voor de verkeersveiligheid in de Nieuweweg. 

Bekend is dat de ondernemers Nieuweweg graag een snelle openstelling zien. De 

heer Ypey bespreekt met zijn achterban de wenselijkheid om autoverkeer toe te 

laten met het oog op het risico van sluipverkeer/verkeersonveiligheid en koppelt 

terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ypey 

 Openstelling garage  

 Deze is afhankelijk van: 

- startmoment afbouw kantoorgebouw door Geveke (zie hierboven). Er zal 

een afschermconstructie moeten worden aangebracht voor in- en uitrijdend 

verkeer.  

- een toets op veiligheid door de (arbeids)inspectie of openstelling 

verantwoord is. 

- Oplevering van parkeermanagementsysteem. Dit systeem wordt apart 

aanbesteed en niet aangebracht door Strukton. 

Inzet is om de garage eind dit jaar open te stellen (week 49).   

 

 Openstelling weggedeelte Damsterdiep Noordzijde  

 De openstelling (verkeer stad in) kan plaatsvinden na openstelling van de 

parkeergarage en 2 maanden na start afbouw kantoorgebouw. De werkzaamheden 

door nutsbedrijven tussen Loppersummergang en Schuitendiep moeten zijn 

afgerond.  

 

 Openstelling weggedeelte Damsterdiep Zuidzijde  

 Openstelling kan nog een jaar duren omdat het zuidelijk weggedeelte in gebruik zal 

zijn als bouwterrein voor GeVeKe (afbouw kantoorgebouw). Daarna kan pas de 

laatste definitieve asfaltlaag worden aangebracht op de weg en vindt de 

herinrichting plaats tussen Oosterhavenstraat en Damsterkade. 

 

      

3. N.a.v. acties verslag 22 juni 2011  

 − Rood/wit paaltje ter hoogte van Damsterdiep 69 nog niet teruggeplaatst. 

Verzoek om na gereedkomen van de stoep deze terug te plaatsen ter 

voorkoming van sluipverkeer. 

− Verzoek om gele verwijsborden voor fietsers in Oostersingel richting 

Europaweg permanent te maken wordt begin september intern besproken. 

Rijpstra 

 

 

Smit 

 

   

4. Rondvraag  
 Bebording 

− omleidingsroute voor fietsers klopt (opnieuw) niet. De heer Rijpstra geeft aan 

dat de borden inderdaad verkeerd en niet volgens de opdracht zijn geplaatst. 

Hij zorgt dat de borden z.s.m. worden verwijderd. 

− Aan begin Steentilkade ontbreekt bord ‘doodlopende weg’. De heer Rijpstra 

vraag nieuw exemplaar aan. 

− 30 km bord ter hoogte van Voor ’t Voormalig Klein Poortjes is beklad en 

‘aangepast’ in 80 km. De heer Rijpstra pakt dit op. 

 

Rijpstra 

 

 

Rijpstra 

 

 

Rijpstra 



Verslag Begeleidingsgroep Damsterdiep d.d. 31 augustus 2011 3 

 

Openbare verlichting 

− Aan noordzijde tussen Europaweg en Oostersingel ontbreekt verlichting. Met 

het korter worden van de dagen is dit erg hinderlijk. De heer Rijpstra geeft aan 

dat er eerst tijdelijk masten worden geplaatst door Stadsbeheer. Op nieuwe 

lichtmasten zit een te lange levertijd. 

Parkeren 

− Er wordt aan de zuidzijde veel op de stoep geparkeerd. Vraag is of hiermee 

ongewenst gedrag voor de toekomst niet wordt aangeleerd. Graag meer 

handhaving. De gemeente is minder zorgelijk over dit punt. 

− Er wordt regelmatig fout geparkeerd in Loppersummergang en Steentilkade. 

De huizen zijn dan slecht bereikbaar voor hulpdiensten. Graag hierover in 

gesprek met de politie.  

Riolering 

− Al enige tijd stankoverlast vanuit het nieuwe riool. Graag kijken wat hier de 

oorzaak van is. 

Bebouwing boven uitgang Nieuweweg 

− Aan het ontwerp wordt nog gesleuteld. Er ligt nog geen bouwaanvraag voor 

deze appartementen. 

Rijrichtingen op het Damstereiland 

− Er is door de gemeente een voorstel gemaakt.  Dit zal met het verslag worden 

meegestuurd zodat het besproken kan worden in het bewonersoverleg 

Binnenstad Oost. 

 

 

 

 

Rijpstra 

 

 

 

 

 

 

 

Rijpstra 

 

 

Rijpstra 

 

 

 

 

 

Smit 

   

   

 Volgende vergadering begeleidingsgroep: woensdag 12 oktober.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


