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  Actie 

1. Opening en mededelingen  

 Michiel opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. Het verslag van de vo-

rige keer wordt besproken en vormt meteen de agenda voor het overleg. 

 

   

2. Herinrichting Nieuweweg  
 Herinrichting van de stoepen in de Nieuweweg is inmiddels gestart. Dit werk is 

naar verwachting nog niet gereed ten tijde van het Lentefeest in Binnenstad Oost 

op 16 juni. Er volgt nog een afsluiting van de Nieuweweg op een maandagochtend 

in verband met asfalteringswerkzaamheden op de uiteinden van de straat. Een 

exacte datum voor die werkzaamheden is nog niet bekend. 

 

 

 

 

 
   

3. Aangepast ontwerp groenstrook Damsterdiep zuidzijde 
Er is een tweetal schetsontwerpen getoond. Eén ruimtelijk en één verkeerskundig 

meest wenselijk ontwerp. Deze worden nog geïntegreerd en meteen technisch be-

oordeeld zodat er geen conflicten ontstaan met kabels en leidingen. Hoeveel bomen 

en beren geplaatst kunnen worden is nog niet bekend. Zodra het ontwerp af is 

wordt het rondgestuurd aan de begeleidingsgroep. N.a.v.: de Milieudienst zoekt 

mogelijk nog een plek voor een extra afvalcontainer. Of en waar die te plaatsen is 

wordt nog uitgezocht. Michiel gaat s.v.z. na bij collega Milieudienst. 

 

 

 

 

 

 

 

Smit 
   

4. Verlichting 
Metingen hebben aangegeven dat de verlichting voldoet aan de klasse die voor dit 

gebied is vastgesteld. Er wordt nog gekeken of het verlichtingsniveau na dimmen 

van het licht (na 23.00 uur) ook in orde is. Annelies geeft aan dat het verlichtings-

niveau aan de zuidzijde meevalt nu alle lantaarnpalen zijn geplaatst. Ten oosten 

van het kantoorgebouw van Nijestee wordt nog extra verlichting bijgeplaatst. Rob 

gaat na wanneer dit gebeurt. 

N.a.v:  

De heer Kars vraagt of ter hoogte van de trap boven de voetgangersentree op het 

plein een prullenbak geplaatst kan worden 

 

 

 

 

 

Meyer 

 

 

Van Boheemen 

i.o.m. Stadsbe-

heer 
   

5. OV / bushaltes  

 Gemeente werkt een voorstel uit waarin buslijn 8 ‘stad in’ tijdelijk via de halte op 

het Damsterdiep gaat rijden. Dit vergt het opheffen van een aantal van de parkeer-

plaatsen in de Oostersingel en een tweetal verkeersbesluiten. De parkeerplaatsen in 

de Oostersingel zijn destijds als tijdelijke plaatsen aangelegd vanwege de bouw van 

de parkeergarage (compensatie verlies aan plaatsen op Damsterdiep tot aan open-

stelling garage). Als die besluiten zijn genomen zonder bezwaren kan de bus de 
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route (tijdelijk, tot het Damsterdiep weer in twee richtingen open is) gaan rijden. 

   

6. Verbinding Damsterdiep ZZ – Europaweg  

 Aan een doorsteek voor fietsers op de Damsterkade wil Nijestee vooralsnog niet 

meewerken. De aannemer heeft de ruimte nodig om het bouwproces soepel te laten 

verlopen. De aannemer is hierbij gebaat omdat Nijestee aan het eind van dit jaar 

dient te verhuizen vanwege de sloop van haar onderkomen aan de Grote Markt. 

Bewonersorganisatie geeft aan teleurgesteld te zijn en vindt dat omwonenden nu de 

dupe zijn. Zij besluit waarschijnlijk andere stappen te ondernemen. Gemeente geeft 

aan nog te kijken of parkeren in de garage mogelijk is op de -2 laag. Hierover moe-

ten afspraken gemaakt worden met de aannemer van de garage omdat deze laag 

officieel nog niet is opgeleverd.  

 

N.a.v.: 

Bewonersorganisatie is van mening dat de bezettingsgraad van de garage kan ver-

beteren met een betere belijning op de weg en betere bebording. Ook ziet zijn con-

currentie door het voordeliger straatparkeren in de omgeving bij een bezoek in de 

avonduren. 
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7. Bebording en belijning  

 Bewonersorganisatie vindt aanvullende bebording nog steeds gewenst in de Oos-

tersingel. Te weten een omleidingsbord voor fietsers in zuidelijke richting (route 

via Oostersingeldwarsstraat) en een extra bord verplichte rijrichting rechtsaf voor 

automobilisten in zuidelijke richting. 

 

De bewonersorganisatie ziet fietsverkeer vanuit de Oostersingel linksaf het Dam-

sterdiep op niet als een optie. Het fietsverkeer ‘stad uit’ is namelijk niet aangeslo-

ten op de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Europaweg. 

 

De aannemer zal de belijning voor de zomer aanbrengen. Er is op dit moment een 

wachtlijst. Goed weer is noodzakelijk. Het gaat ook om het aanbrengen van zebra-

paden en een rode kleur voor de fietsstroken. 

 

   

8. En verder  

 - entree bouwterrein in slechte staat. Voetgangers en fietsers moeten door grote 

plassen. Toine meldt dit bij aannemer van Nijestee. 

- Bestrating stoep zuidzijde ter hoogte van Oosterhavenstraat ligt er nog romme-

lig in. Toine gaat na waarom dit zo is. Naschrift: aannemer Nijestee heeft hier 

extra buis aangesloten op riool en moet nog een koppeling aanbrengen. 

Daarna wordt dit stukje stoep herstraat. 

- Graag handhaving van verkeer dat fout parkeert en rijdt op het plein. Michiel 

doet melding. 

 

 

Van Boheemen 

 

 

 

 

Smit 

 Volgende bijeenkomst op 11 juli. T.z.t. wordt in overleg bepaald of die bijeen-

komst doorgaat. 

 

 

 


