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  Actie 

1. Opening en mededelingen  
 Gerrit opent de vergadering en heet iedereen welkom. N.a.v. het besluit om de 

Nieuweweg nog niet open te stellen vanaf de Europaweg voor autoverkeer zijn op 

uitnodiging van Arnoud twee ondernemers uit de Nieuweweg aanwezig. Dit 

onderwerp wordt daarom als eerste besproken. 

 

   

2. Uitstel openstelling Nieuweweg vanaf kruispunt Damsterdiep - Europaweg  

 De heer Pat geeft aan dat het hem zeer bevreemd dat niet gekozen is voor 

openstelling. In zijn ogen verandert er niets aan de situatie wat betreft overlast en 

veiligheid in vergelijking met de oorspronkelijke situatie. Door te werken met 

barricades voor grote vrachtauto’s had wat hen betreft eventuele overlast beperkt 

kunnen worden. Daarnaast hebben de ondernemers het gevoel dat de situatie 

waarin zij al jarenlang verkeren (vermindering van omzet) niet wordt onderkent 

door de gemeente. Daarom pleiten zij alsnog voor een snelle openstelling. De 

ondernemers beraden zich n.a.v. het besluit op vervolgstappen. 

 

Toelichting gemeente op besluit: 

De heer Lieffering licht toe dat er zeer zeker geprobeerd is om de Nieuweweg open 

te stellen vanaf het Damsterdiep, maar dat er door verkeerskundigen naast de 

voordelen ervan ook nadelen zijn benoemd. Zo is er een reëel risico op 

sluipverkeer met in het verlengde daarvan een afname van de verkeersveiligheid. 

De Nieuweweg heeft een smal profiel en er wordt aan één zijde geparkeerd. Daar 

komt (helaas) fietsverkeer in tegengestelde richting bij. Continue handhaving 

daarop is niet mogelijk.  

 

Damsterdiep Noordzijde daarentegen was vroeger en is straks een hoofdroute voor 

verkeer richting binnenstad en kent een veel breder wegprofiel. Bij het openstellen 

van die route wordt de druk niet op de Nieuweweg afgewenteld. Op dit moment is 

nog niet exact bekend wanneer de noordzijde wordt opengesteld. Dit punt is 

onderwerp van gesprek met opdrachtgever Nijestee en aannemer Geveke die de 

afbouw van het kantoorgebouw uitvoert. 

  

Vastgesteld is dat de bewonersorganisatie niet tegen openstelling is, maar dat er 

wel zorgen zijn geuit over de verkeersveiligheid voor fietsers. 

 

   

3. Openstelling garage  

 Inzet van de gemeente is om in december de garage deels (-1 verdieping) 

provisorisch open te stellen. De gemeente heeft o.a. rekening te houden met: 
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- Het voorkomen van een terugslag op het kruispunt Damsterdiep – Europaweg 

bij een volle garage.  

- De eisen die de brandweer stelt aan tijdelijke constructies en de gedeeltelijke 

ingebruikname van de garage. 

Deze punten zijn onderwerp van gesprek en nadere uitwerking. 

   

4. Stand van zaken uitvoering  

 De -1 verdieping van de parkeergarage is zo goed als gereed. Op de -2 verdieping 

wordt gewerkt aan het injecteren van een aantal naden die nog vochtig zijn. Dit 

duurt naar verwachting nog enkele weken. Daarna volgt een droogtijd, waarna de 

coating wordt aangebracht. 

 

Het definitieve parkeermanagementsysteem (slagbomen, automaten e.d.) zal 

februari volgend jaar worden ingebouwd is de verwachting. De (Europese) 

aanbesteding ervan heeft vertraging opgelopen. Het beheer van de garage is al wel 

aanbesteed en gekeken wordt hoe een tijdelijk parkeermanagementsysteem kan 

functioneren. 

 

Het plein vordert, net als de bestrating van de trottoirs. Op enkele plekken treden 

verzakkingen op nadat er opnieuw is gegraven voor o.a. glasvezelkabels. Die 

plekken worden late nog hersteld. 

 

Tussen Loppersummergang en Schuitendiep (Damsterdiep NZ) is gestart met de 

rioleringswerkzaamheden. Als eerste stap worden kabels en leidingen verlegd. Ook 

worden de huisaansluitingen voor gas en water vervangen. In januari 2012 staat het 

aanbrengen van het definitieve trottoir gepland.  

 

N.a.v.: 

- Hilda geeft aan dat de scheidslijn tussen stoep en rijbaan bij de entree 

Nieuweweg niet duidelijk is. Afgesproken is tijdelijk een betonblok te plaatsen 

zodat automobilisten niet de binnenbocht nemen. Ook zal er een blok geplaatst 

worden ter hoogte van Damsterdiep 52 om verkeer vanaf de Oostersingel 

richting Europaweg tegen te gaan. Ook wordt een verkeersbord geplaats om de 

verplichte rijrichting te verduidelijken. 

- Arnoud vraagt of de rioleringswerkzaamheden in etappes kan worden 

uitgevoerd. Rob geeft aan dat er onvoldoende lengte in de kabels en leidingen 

zit om dit te doen. Deze moeten dus in één keer verlegd worden. 

- Arnoud vraagt of er mogelijkheden zijn om het bouwterrein voor de afbouw op 

het plein te maken. Zowel vanuit GCC als Bobo wordt aangegeven dat het hier 

een private partij is die een openbare weg stremt. Toine geeft aan dat een 

bouwterrein op het plein problemen geeft met het aan- en afvoeren van 

bouwmateriaal. Wel wordt met aannemer Geveke gekeken of het 

afbouwproces nog slimmer kan worden uitgevoerd. De gemeente heeft er alle 

belang bij dat de stremming van het Damsterdiep zo snel als mogelijk wordt 

opgeheven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyer 

   

   

5. Rondvraag   
 - Nog steeds stankoverlast vanuit nieuw riool aan Damsterdiep noordoostzijde. 

Rob gaat hierover in overleg met de aannemer.  

- Foutparkeren Loppersummergang. Hoewel er al meerdere keren bekeurd is 

lijkt dit niet te helpen. 

- Verzoek om belijning aan te brengen op Europaweg ter hoogte van entree 

bouwterrein (voet en fietsstrook). Rob geeft aan dat belijning binnenkort wordt 

Meyer 
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aangebracht, ook op het kruipunt Schuitendiep - Damsterdiep.  

- Is het mogelijk om een fietsenstalling terug te plaatsen op de hoek 

Steentilkade? Rob gaat na of dit in het bestek is opgenomen en indien niet of 

dit alsnog mogelijk is. 

- Gevraagd is of er meer al meer bekend is over een nieuwe busbaan over de 

Europaweg. Michiel gaat dit intern na. 

- Inrichting zuidoostzijde Damsterdiep; hier is in het inrichtingsplan een 

groenstrook gedacht met een dubbele bomenrij. Inmiddels is gebleken dat hier 

ook een WKO voorziening komt en dat er een hoofdwaterleiding loopt. Ook 

zoekt de gemeente nog naar een extra plek voor ondergrondse vuilcontainers. 

De projectgroep zal kijken of alle wensen een plek kunnen krijgen en maakt 

een nieuwe inrichtingstekening. De bewonersorganisatie geeft aan het groen 

van groot belang te vinden.  

 

 

Meyer 

 

 

Smit 

 

 

 

 

Gemeente 

   

 Volgende begeleidingsgroep: woensdag 23 november 2011  

 


