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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 Michiel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn afmeldingen ont-

vangen van Gerrit Lieffering en Hilda Buringa. 

 

   

2. Verslag 23 november 2011  

 Tekstueel geen opmerkingen. 

N.a.v. actiepunten: 

- Verkeersituatie hoek Nieuweweg – Oostersingel 

Na overleg met een verkeersontwerper wordt het bord ‘eenrichtingsverkeer’ ver-

plaatst naar de overzijde van de straat, ter hoogte van de glazen toegang tot de par-

keergarage. Dit dwingt automobilisten en vrachtwagens om de bocht niet te ruim te 

nemen. Daarmee hoeft er geen extra paaltje te worden neergezet. Annelies maakt 

zich vooral zorgen om de veiligheid voor voetgangers. Het liefst ziet zij daarom 

een klein hoogteverschil en een duidelijk verschil in materialisering tussen stoep en 

straat. Arnoud denkt dat een gelijke materialisering juist ook automobilisten dwingt 

hun snelheid aan te passen (shared space gedachte). Daarnaast ontstaat een rustiger 

straatbeeld.  

Onder leiding van stadsdeelcoördinatie en met medewerking van ondernemers in 

de Nieuweweg wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om groot onder-

houd uit te voeren aan de straat. Vooralsnog wordt gedacht om de stoep en de en-

tree vanaf het Damsterdiep in rode steen uit te voeren. Voorkeur vanuit onderne-

mers is om de entree tot de Nieuweweg vlak te houden. Er wordt gewerkt aan een 

ontwerpvoorstel, dan nog wordt afgestemd. 

 

- Toegankelijkheid plein / stoepen 

Pleinrand ter hoogte van eetcafé de 2
e
 kamer is inmiddels verlaagd. Zebrapad tus-

sen plein en noordzijde Damsterdiep volgt wanneer stoep noordzijde gereed is. 

Verlaging stoep ter hoogte van huisnummer 69 wordt meegenomen in nieuw ont-

werp voor groenstrook ter plaatse. Verzoek vanuit BoBo is om parallel aan het 

fietspad ook een voetpad te leggen dat de zuidzijde verbindt met het kruispunt met 

de Europaweg (in plaats van onlogische haakse verbinding voor voetgangers in 

oorspronkelijk inrichtingsplan). Michiel legt wens voor aan ontwerper. 

 

- Putten voor vlaggenmasten 

Idee om putten aan te brengen voor vlaggenmasten in stoep Damsterdiep NZ is 

akkoord bij ontwerpers en beheerders. Naschrift: plek waar putten zouden kunnen 

komen is nog niet hard. Ook laad- en losplekken, lantaarnpalen, bomen en reserve-

ring masten RegioTram vragen ruimte. Vooralsnog worden putten niet meteen 

meegenomen in uitvoering. 
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3. Stand van zaken uitvoering  

 - Damsterdiep Noordzijde 

Nutsbedrijven zijn nog niet klaar, hun planning loopt uit. Er dient o.a. nog een mid-

denspanningskabel te worden ‘omgelast’ ter hoogte van Damsterdiep 36/38. Ter 

plekke zal ook nog een aanpassing verricht moeten worden aan de damwand. Ko-

mende week wordt gestart met het aanbrengen van een sleuf met grond voor de 

toekomstige bomen. Ook wordt er dan gestart met het aanbrengen van de definitie-

ve lichtmasten. Oplevering stoep wordt medio februari verwacht, mits het weer 

mee blijft zitten (geen vorst). 

Geconstateerd is dat er weinig grip te krijgen is op de planning van nutsbedrijven. 

 

Peter vraagt of er nog extra verlichting kan worden geplaatst op het dak van de 

bouwkeet van Geveke. Dit omdat de verlichting in het middengedeelte van het 

Damsterdiep voorlopig nog niet geplaatst kan worden. Rob bespreekt dit met Ge-

veke. Daarnaast vraagt hij of de verlichting op de ANWB paal weer hersteld kan 

worden. Rob bespreekt dit met Imtech. 

 

- Damsterdiep Zuidzijde 

Ook hier zijn de nutsbedrijven nog actief (net als op het plein). Afgesproken is dat 

de stoep hier opnieuw wordt aangelegd door de aannemer van de gemeente op kos-

ten van de nutsbedrijven.  

Nieuwe lichtmasten worden de komende weken geplaatst. De gevelverlichting die 

er nu op enkele punten is verdwijnt. 
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4. Vragen  
 - Verzoek Bobo om fietsverkeer in twee richtingen mogelijk te maken aan west-

zijde kruispunt Damsterdiep / Europaweg. Dit om fietsers te faciliteren vanaf 

“het Eiland” richting Oostersingel/Nieuweweg. Aangegeven is dat inrichting 

ter plaatse mogelijk waarschijnlijk als er een busbaan/hov-as UMCG – Euro-

borg komt. Verzoek wordt besproken met ontwerper. Naschrift: in huidig ont-

werp is fietsverkeer in twee richtingen aan westzijde kruispunt  uitgangspunt. 

- Plein Damsterdiep / Damsterdiep ZZ: plein wordt veelvuldig misbruikt als 

keerlus. Eerste schade is al geconstateerd. Aan zuidzijde staan vaak automobi-

listen voor korte of langere tijd fout geparkeerd. Bobo vindt beide situaties zor-

gelijk. Tot nu toe is er door hen geen enkele handhaving geconstateerd. Rob 

geeft aan een verzoek tot handhaving meerdere keren te hebben ingediend. Na-

schrift: n.a.v. is opnieuw specifiek aandacht gevraagd bij zowel politie als ge-

meentelijk handhavers voor het vraagstuk. 

- Verkeersituatie rond entree parkeergarage: in hoeverre straks risico op onge-

wenst sluipverkeer voor de entree langs? Gemeente heeft al een idee om de in-

richting rond de entree aan te passen, maar stelt ook dat sluipverkeer nooit he-

lemaal te voorkomen is. Inrichtingstekening wordt volgende keer toegelicht en 

besproken in begeleidingsgroep. 

- Gevraagd is of het niet logischer is om de lichtslingers bij de entree aan te pas-

sen. Bij het inrijden; twee keer groen. Bij het uitrijden twee keer rood. Michiel 

geeft het idee door aan de afdeling Parkeerbedrijf. 

- Locatie bouwkeet Strukton Damsterkade: Annelies vraagt of een doorgaande 

route tussen Damsterdiep Zuidzijde en kruispunt Damsterdiep – Europaweg nu 

mogelijk te maken is voor voetgangers en fietsers. Gemeente geeft aan dat een 

deel van het terrein op de Damsterkade nog in gebruik zal blijven voor Geveke. 

Dit ter compensatie van het bouwterrein dat nodig bleek voor het mogelijk ma-

ken van een veilige uitgaande route voor auto’s de parkeergarage uit (zie ook 

vorig verslag agendapunt 4). Annelies geeft aan dat dit in het verleden wel is 
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toegezegd. Ook vindt BoBo het vreemd dat een particulier deze ruimte kan ge-

bruiken voor haar bouwactiviteiten ten koste van openbare ruimte. Michiel 

geeft aan dat de officiële omleidingsroute voor fietsers ‘stad uit’ nog steeds 

loopt via de Oosterhaven / Eemskanaal NZ. Bobo vraagt of er niet alsnog een 

betere situatie is te creëren. Gemeente zal dit nagaan. Naschrift: aannemer be-

taald precario voor gebruik openbare ruimte.  

- Hoogtemetingen: aan noordzijde worden geplaatste bouten nog 1x per maand 

gemeten.  

- Belijning: omstandigheden zijn niet optimaal voor aanbrengen belijning. Het is 

momenteel te vochtig en te nat en aannemer geeft pas garantie vanaf 1 april. 

Bobo vraagt om toch zo snel mogelijk (tijdelijke) belijning aan te brengen 

t.b.v. veiligheid. Graag ook aandacht voor belijning Oostersingel (huidige pijl 

verplicht rechtsaf valt te weinig op), danwel verzoek om aanvullende bebor-

ding.  

- Wanneer gaat het OV weer over het Damsterdiep? Bobo had begrepen dat 

Qbuzz te kort dag is geïnformeerd over openstelling noordzijde waardoor chip-

kaart systeem niet meer kon worden aangepast. Vooralsnog gaan er geen bus-

sen over het Damsterdiep. Naschrift: over routes bussen is gesproken met OV-

bureau en Qbuzz. Zij gaven aan weer gebruik te willen maken van het Dam-

sterdiep als ook de uitgaande beweging via het Damsterdiep weer mogelijk is. 

Tussentijdse aanpassing van dienstregeling had niet de voorkeur.  

- Arnoud vraagt hoe de verkeersafwikkeling rond binnenstad oost en in het bij-

zonder op het Griffetracé verloopt? Zijn idee is om opstelstroken te verlengen 

op Griffeweg ‘stad uit’. Michiel geeft aan dat binnen de gemeente op dit mo-

ment gekeken wordt of een optimalisatie van de verkeerlichten op dit traject 

nog mogelijk is. 

- Situatie voetgangers Damsterdiep noordzijde laat te wensen over op westelijk 

deel. Op laatste meters ontbreken barriers. Situatie is naar verwachting binnen 

enkele weken hersteld. Zie agendapunt 3. 

- Wanneer kunnen buurtbewoners parkeervergunning voor garage aanvragen? 

Dit is naar verwachting mogelijk vanaf  april 2012 als het definitieve parkeer-

managementsysteem is aangebracht.  

- Wanneer gaat -2 laag open? Tweede parkeerlaag nog niet 100% droog. Coating 

kan dus nog niet worden aangebracht. Discussie met aannemer over herstel van 

deze haarscheuren loopt nog. 
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 Volgende begeleidingsgroep Damsterdiep op woensdag 21 maart.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


