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  Actie 

1. Opening en mededelingen  
 Michiel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het verslag van de vorige 

vergadering dient als leidraad voor het overleg. 

 

   

2. Hoek Nieuweweg – Oostersingel  

 De herinrichting van de stoepen in de Nieuweweg start naar verwachting eind april. 

Valt de aanbesteding gunstig uit, dan wordt de entree tot de Nieuweweg vanaf het 

Damsterdiep nog aangepast (rode steen i.p.v. stoeptegels), zodat de entree meer het 

beeld van voetgangersgebied krijgt in plaats van verkeersgebied. De inrichtingste-

kening wordt getoetst aan TORI (Toegankelijkheid Openbare Ruimte voor Ieder-

een). Met de herinrichting wordt ook het verkeersbord ‘eenrichtingsverkeer’ naar 

de zuidzijde Nieuweweg verplaatst ter hoogte van het entreegebouw van de par-

keergarage. 

 

Wandelaars vanuit de binnenstad steken vaak schuin over voor de entree van de 

parkeergarage langs. Annelies vermoed dat dit o.a. komt omdat de oversteek Oos-

tersingel nogal breed is. Aangegeven is dat er nog een zebrapad komt, in het ver-

lengde van de stoep noordzijde Nieuweweg. Annelies denkt dat het logischer is om 

het zebrapad in het verlengde van noordzijde Damsterdiep te leggen zodat je een 

rechstreekse verbinding krijgt tussen de stoepen aan weerszijden Oostersingel. 

Wandelaars lopen niet graag om is de gedachte. Michiel legt dit voor aan ontwer-

per. Naschrift: Het zebrapad ligt in het ontwerp bewust iets terug de Oostersingel 

in, omdat verkeer dat de Nieuweweg inrijdt anders schuin het zebrapad moet over-

rijden. Hoewel niet ideaal is dit vanuit verkeersveiligheid de meest wenselijke plek. 

 

N.a.v.: 

- de barriers/grindbakken rond de voetgangersentree Nieuweweg liggen 

vaak schots en scheef. Het grind ligt dan overal, wat een rommelige indruk 

maakt. Zodra het bord (zie hierboven) verplaatst is kunnen de bakken weg. 

- huidige plek van de haaientanden in de Oostersingel niet handig. Toine 

geeft aan dat in overleg met verkeersontwerper de plek nog wordt aange-

past. Deze zijn nu achter het zebrapad ingetekend. De rechtsafpijl op het 

wegdek komt ook dichter bij het kruispunt met Nieuweweg/Damsterdiep te 

liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smit 

 

   

3. Aangepast ontwerp groenstrook Damsterdiep zuidzijde 
Aangepast ontwerp wordt in begeleidingsgroep van 16 mei besproken. Mogelijk 

dat er enkele knotlinden over zijn, die in deze strook geplaatst kunnen worden. 
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Toine gaat dit na. In het verlengde van de stoep Damsterdiep zuidzijde kan je als 

voetganger straks gelijkvloers doorsteken naar Europaweg. Er wordt rekening ge-

houden met de uitgangspunten van een eerder gemaakte schets met bewoners. 

Van Boheemen 

   

4. Verlichting en overlast 

Verlichting aan ANWB paal op kruispunt Europaweg doet het nog steeds niet. Im-

tech heeft al enkele keren geprobeerd de verlichting weer werkend te krijgen.  

Aan de zuidzijde Damsterdiep is vandaag gestart met het aanbrengen van lantaarn-

palen. Aansluitend worden er 2 lantaarnpalen geplaatst in de middenberm aan de 

oostzijde van het Damsterdiep.  

Bobo geeft aan dat er op dit moment onvoldoende licht is in het gebied. Het model 

paal is mooi, maar de led-verlichting lijkt niet krachtig genoeg. In theorie voldoen 

de palen aan de normen, maar de gemeente gaat metingen verrichten om de theorie 

in praktijk te toetsen. 

 

Er is de laatste tijd toenemende overlast door drugdealers, in het bijzonder rondom 

de voetgangersentree Steentilstraat op het plein. Gemeente zal intern bespreken of 

er aanvullende maatregelen te treffen zijn.  
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5. OV / bushaltes  

 Sinds de noordzijde van het Damsterdiep weer bereikbaar is voor auto’s is de tijde-

lijke halte voor lijn 8 op de Europabrug verdwenen. Bobo ziet graag een nieuwe 

haltering van lijn 8 aan de noordoostzijde Damsterdiep (route Europaweg – Dam-

sterdiep – Oostersingel – UMCG). OV-bureau en gemeente zijn met elkaar in ge-

sprek hierover. Inpassing is mogelijk een knelpunt vanwege de bocht die de bus 

richting Oostersingel moet nemen. Ideeën die geopperd zijn: 

- Maak het laatste stuk Oostersingel éénrichtingsverkeer, dus alleen inrijden 

richting UMCG. Binnenstad Oost verlaat je dan via het Hanzeplein. 

- Neem de halte voor lijn 8 alvast op in het nieuw ovchip systeem. Als de 

halte, na evt. noodzakelijke aanpassingen, kan ben je technisch alvast voor-

bereid. 

Ideeën worden voorgelegd aan beleidsafdeling verkeer. 
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6. Verbinding Damsterdiep ZZ – Europaweg  

 Gemeente is in gesprek met Nijestee om een doorsteek te realiseren in het verleng-

de van de stoep Damsterdiep zuidzijde richting kruispunt Europaweg. Daarmee 

ontstaat een betere route en een alternatief voor fietsers en voetgangers die nu nog 

tegen het verkeer in fietsen aan de noordzijde. De plek is nu in gebruik door aan-

nemer Geveke. Dit ter compensatie van oppervlakte die verloren is gegaan bij het 

maken van een gescheiden uitrijstrook vanuit de parkeergarage. Op tekening is het 

voorstel van een doorsteek door de gemeente getoond. BoBo hoopt op een snelle 

realisatie ervan. In hun ogen duurt het veel te lang. 

 

   

7. En verder  

 - Bobo en GCC vinden de knotlinden een aanwinst. De knotlinden zijn geschikt 

voor het aanbrengen van feestverlichting met Kerst. GCC werkt momenteel 

een idee uit.  

- Bestrating stoep Damsterdiep noordzijde vordert. Enexis moet nog opnieuw 

aan het werk in zowel stoep zuidzijde Damsterdiep, op het plein nabij de voet-

gangersentree als in de stoep noordzijde. Aan de noordzijde wordt de nieuwe 

stoep eerst om deze plek heen gelegd. De tijd die Enexis neemt voor de werk-

zaamheden wordt door omwonenden en Bobo als zeer hinderlijk ervaren. Ge-

meente heeft helaas juridisch geen mogelijkheden om versnelling te eisen. 

- Afbouw kantoorgebouw: voorlopig blijft het hek aan de noordzijde van het 
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gebouw staan, omdat hier nog ruimte nodig is voor een hoogwerker. 

- Tijdelijk geplaatst geel bord dat nu in Oostersingel staat ivm werkzaamheden 

hoek Oostersingel /W.A. Scholtenstraat met verplichte rijroute naar Damster-

diep werkt goed. Gevraagd is of dit bord kan blijven staan? Het voorkomt dat 

autoverkeer linksaf slaat vanuit Oostersingel. Naschrift: gele borden worden 

alleen geplaatst indien er een link is met werkzaamheden. Nu werkzaamheden 

hoek Oostersingel/W.A. Scholtenstraat voorbij zijn wordt bord dus wegge-

haald. Het bord dat er permanent staat met verplichte rijrichting volstaat. 

- Omleidingsbord voor fietsverkeer vanuit Oostersingel (route linksaf door Oos-

tersingeldwarsstraat) is weggehaald. Kan dit teruggeplaatst worden? Michiel 

gaat dit na. Naschrift: vooralsnog gebeurt dit niet. Eerst wordt bekeken of 

fietsverkeer vanuit Oostersingel dat linksaf gaat via fietspad noordzijde Dam-

sterdiep niet gewoon mogelijk is. In gangen noordzijde worden borden ver-

plichte rijrichting rechtsaf geplaatst. 

- Parkeermanagementsysteem wordt op dit moment aangebracht en vervolgens 

getest. Verwachting is dat vanaf 1 mei kaartautomaten, slagbomen, kaartlezers 

e.d. 100% werken.  

- Bobo vindt het jammer dat het informatiedoek boven de entree van de garage 

niet is aangelicht in de avonduren. Dit zou de duidelijkheid ten goede komen. 

Voor onbekende bezoekers blijft het nu zoeken. Verwachting is dat bij het ver-

dwijnen van de steigers de situatie aanmerkelijk verbetert. Gemeente geeft aan 

het geld nu vooral te besteden aan een goed functionerend systeem in de garage 

en de definitieve aanduidingen. 

- Parkeerlaag -2 is nog onderwerp van (juridisch) gesprek tussen aannemer en 

gemeente. Parkeerlaag -1 kent nog een aantal restpunten die moeten worden 

hersteld door Strukton. 

- Nadeelcompensatieregeling: Bobo geeft aan het belachelijk te vinden dat het 

einde van de regeling niet vooraf is gecommuniceerd aan (reguliere) aanvra-

gers. En dat de regeling soms met terugwerkende kracht is stopgezet. Men is 

van mening dat het project nog niet af is. Gemeente geeft aan dat commissie 

hier zelfstandig in opereert. Michiel meldt het ongenoegen bij de secretaris van 

de commissie. Naschrift: De regeling is niet met terugwerkende kracht stopge-

zet. De regeling is nog steeds geldig. Alleen is de kans op nadeelcompensatie 

na 1 januari 2012 klein. 

Er is recht op nadeelcompensatie als er nadeel wordt ondervonden door de 

bouwwerkzaamheden van de parkeergarage. Dit is altijd zorgvuldig gecommu-

niceerd. De bouwwerkzaamheden voor de garage zijn inmiddels afgerond en 

de garage en het Damsterdiep zijn in december opengesteld. Dit betekent dat 

er in beginsel geen recht meer is op nadeelcompensatie. De commissie hanteert 

hiervoor 1 januari 2012 als datum (overgangsperiode van een kleine maand). 

  

Desondanks kunnen ondernemers nog steeds een nadeelcompensatieverzoek 

indienen en zal de commissie in de specifieke gevallen beoordelen of de datum 

van 1 januari 2012 wel redelijk is. 

- Bobo geeft aan dat bij een schademelding op meer dan 30 meter afstand van de 

bouwput, niet op voorhand de melding zou worden afgewezen vanwege de af-

stand. Toch gebeurt dit. Michiel gaat na hoe de regeling wordt gehanteerd door 

bureau Verzekeringen van de gemeente. Naschrift: navraag heeft geleerd dat 

elk verzoek in behandeling wordt genomen en als een verzoek wordt afgewezen 

dit altijd is gebaseerd op feiten en metingen. 

- Belijning: zoals eerder is aangegeven wordt pas garantie gegeven op belijning 

na 1 april. Exacte datum van het aanbrengen van de lijnen is nog niet bekend. 

Toine gaat na of een datum bij benadering bekend is bij aannemer. 
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