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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 Gerrit opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

   

2. Verslag 12 oktober 2011  

 Tekstueel geen opmerkingen. 

N.a.v. verslag: 

Er is een gesprek geweest met wethouder Dekker en een vertegenwoordiging van 

ondernemers Nieuweweg over de uitgestelde opening van de Nieuweweg. Dit ge-

sprek verliep goed. Zie verder agendapunt 3. 

Acties uit verslag: 

Pag. 2 plaatsing betonblokken: op hoek Nieuweweg/Oostersingel is in plaats van 

een betonblok een fietsenrek geplaatst. Dit alternatief werkt. Peter vraagt of er iets 

meer hoogteverschil kan komen tussen stoep en weggedeelte ter hoogte van voet-

gangersuitgang Nieuweweg. Hij denkt dat het tegelvlak er voor kan zorgen dat 

automobilisten een verkeerde lijn rijden, wat gevaarlijk is. De situatie wordt be-

sproken met een verkeersontwerper. 

Pag. 2 stankoverlast riool: overlast is inmiddels al enige tijd verdwenen. Mocht het 

probleem zich opnieuw voordoen dan zal dit worden gemeld. 

Pag. 3 fietsenstalling Steentilkade: stalling is inmiddels teruggeplaatst. 

Pag. 3 busbaan Europaweg: gemeente heeft onlangs een informerend gesprek ge-

had met bewonersorganisatie en omwonenden. 

Pag. 3 inrichting zuidoostzijde Damsterdiep: er is opdracht gegeven aan ontwer-

pers om een aangepaste inrichtingstekening te maken voor de groenstrook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Boheemen 

   

3. Openstelling garage en weggedeelten  

 Er is onderzocht of de afbouw van het kantoorgebouw nog op een andere wijze 

mogelijk is. Dit blijkt zo te zijn. Door gebruik te maken van een ander type kraan 

en deze te plaatsen op het toekomstige plein kan de openstelling van het Damster-

diep Noordzijde worden versneld. Dit zou nu in week 50 kunnen gelijktijdig met de 

ingebruikname van de -1 verdieping van de parkeergarage. Oók kan dan de Nieu-

weweg worden opengesteld. Een definitief besluit hierover valt komende week te 

verwachten.  

N.a.v. 

- Mogelijk dat de stoepen in de Nieuweweg worden heringericht. Die werk-

zaamheden worden zo goed als mogelijk afgestemd op de geplande riolerings-

werkzaamheden in het gebied. Waarschijnlijk gebeurt dit na de winterperiode. 

Aanspreekpunt is afdeling stadsdeelcoördinatie. 

- Met de wethouder is afgesproken om de ingebruikname van de garage, de 

openstelling van Damsterdiep NZ/Nieuweweg en de ingebruikname van de 
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poller in één openingshandeling te combineren.   

- Voor de ingebruikname van de -1 verdieping zijn inmiddels in de garage tijde-

lijke slagbomen geplaatst. In december zal er een aangepast tarief gelden. Er 

kan vooralsnog alleen contant betaald worden bij de portiersloge. 

- Verkeer dat de garage uitrijdt zal dit aan de zuidkant van de middengelei-

der/middenberm kunnen doen. Het verkeerslicht wordt hiervoor nog verplaatst. 

- De linksaf-strook naar het Damsterdiep vanaf de Europaweg wordt ook aange-

past. De bushalte ter plaatse zal moeten verdwijnen. Of de bussen een alterna-

tieve route gaan rijden met een stop op het Damsterdiep NZ is nog niet bekend. 

Het OV-bureau heeft dit momenteel in onderzoek. 

   

4. Stand van zaken uitvoering  

 - Enexis is aan de zuidzijde Damsterdiep bezig met vervanging van gasaanslui-

tingen in de stoep. Helaas voert Enexis de werkzaamheden pas nu uit. De ef-

fecten op de net nieuwe bestrating worden nauwlettend gevolgd.  

- Aan de noordkant liggen de rioleringswerkzaamheden op schema. Bij het 

openstellen van de weg wordt fiets- en autoverkeer gecombineerd op de rij-

baan. Voetgangers lopen eerst achter een barrier. Zodra de stoep gereed is kun-

nen zij daar gebruik van maken. 

- Het deel waar tot het eind van het jaar nog de bouwkeet van Strukton staat 

wordt straks nog maar deels gebruikt voor opslag. De huidige fietsaansluiting 

naar de Europaweg kan daardoor worden verbeterd.  

 

   

5. Rondvraag en wvttk  

 - Toegankelijkheid plein: pleinrand wordt nog aangepast (verlaagd), zodra belij-

ning zebrapad wordt aangebracht. Ook komen er ribbeltegels voor blinden en 

slechtzienden. Ook is aandacht gevraagd voor een verlaging van de stoep aan 

het einde van het voetpad ter hoogte van huisnummer 69. 

- Arnoud vraagt of er ook putten voor vlaggenmasten in het trottoir kunnen ko-

men, te gebruiken voor bijvoorbeeld feestverlichting. Het verzoek is uitgezet 

bij ontwerpers en stadsbeheer. 

- Bij inwerking treding poller wordt een omleidingsroute ingesteld via de 

Winschoterkade (omkeren rijrichting). 

- Arnoud vraagt of er aanpassingen nodig zijn bij de verkeerslichten of het Grif-

fetracé. Toine geeft aan dat de verkeerslichten op de Europaweg op elkaar 

worden afgesteld. Er wordt in de gaten gehouden of het problemen oplevert. 

Zonodig wordt er bijgestuurd. 

- Peter constateert dat mensen die op de uitgang Steentilstraat klimmen daar van 

af kunnen vallen. Geconstateerd is dergelijke risico’s niet altijd zijn uit te slui-

ten (zie bijvoorbeeld ter vergelijking de situatie bij het bordes bij het Stadhuis).  
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 Volgende begeleidingsgroep: data 2012 nog niet bekend.  

Afgesproken is de bijeenkomsten 2-maandelijks in te plannen. 

 

 


