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  Actie 

1. Opening  

 Michiel opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

   

2. N.a.v. actiepunten verslag 16 mei  

 - Voor een ondergrondse afvalcontainer in de nog in te richten groenstrook aan 

de zuidzijde bleek geen officieel verzoek te zijn ontvangen. Aan de Milieu-

dienst is aangegeven dat er ook geen ruimte is voor een dergelijke container. In 

het ontwerp voor de groenstrook wordt geen rekening meer gehouden met de 

container. 

- Extra verlichting ten oosten van het kantoorgebouw wordt naar verwachting 

voor de herfst geplaatst. 

- Bij de voetgangersentree op het plein wordt een prullenbak geplaatst. Aange-

geven is dat het wenselijk zou zijn dat er ook aan weerszijden op de stoepen 

extra prullenbakken komen. Toine gaat na of ze in het ontwerp zijn opgenomen 

en bespreekt het zonodig met Stadsbeheer. 

- Er volgt deze week een gesprek over het parkeren van auto’s van aannemer 

Geveke in de parkeergarage. Het nu afgesloten parkeerterrein op de Damster-

kade kan dan grotendeels weer gebruikt worden door bewoners/bezoekers en 

de verbinding voor voetgangers tussen Damsterdiep ZZ en Europaweg kan 

worden verbeterd. Er wordt geprobeerd dit af te ronden voor de bouwvak. 

- Entree tot bouwterrein is nog steeds in slechte staat. Toine meldt dit opnieuw 

bij Geveke. 
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3. Stand van zaken uitvoering  

 In week 38 wordt gestart met de afronding van het plein rond het kantoorgebouw. 

De gevels van het kantoorgebouw zijn dan klaar. Begin december is de bouw van 

het kantoorgebouw naar verwachting geheel afgerond. Daarna moet het bouwter-

rein nog worden opgeruimd.  

 

Het openstellen van het Damsterdiep zuidzijde voor het verkeer kan dan nog in 

december plaatsvinden. Er moet nog een toplaag asfalt worden aangebracht maar 

of dit lukt is afhankelijk van het weer (temperatuur en vochtigheid). Het is geen 

voorwaarde voor het openstellen van de weg. Alle rijstroken zijn mogelijk ook niet 

meteen beschikbaar. Verder moet er een verkeersbesluit genomen worden voor 

aanpassingen van sommige rijrichtingen in het gebied tussen Damsterdiep en Oos-

terhaven.  

 

Het kantoorgebouw wordt voorzien van een warmte-koudeopslag voorziening. 

Kort na de bouwvak wordt daarvoor een boring verricht in het plein tussen de 
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voetgangersentree en eetcafé de tweede kamer. De provincie Groningen heeft hier 

inmiddels vergunning voor verleend. 

 Rond de plataan bij hetzelfde eetcafé wordt nog een corten stalen ombouw aange-

bracht.  

 

De -2 parkeerlaag is grotendeels droog. Om de vloer helemaal droog te krijgen 

wordt nu een plan van aanpak opgesteld. Idee is om de laatste haarscheurtjes in de 

vloer te injecteren. Eind dit jaar is de vloer naar verwachting dan volledig droog 

zodat de coating kan worden aangebracht. Tot nu toe zijn alleen de aansluitingen 

tussen damwand en vloer geïnjecteerd. 

 

Het bouwplan op de hoek Nieuweweg boven de voetgangersentree ligt vooralsnog 

stil. 

 

Vragen n.a.v.: 

- Komen er ook roosters rond de bomen aan Damsterdiep Noordzijde, want op 

dit moment verrommelt het rond de bomen? Roosters maken geen deel uit van 

het bestek en zijn ook niet wenselijk vanuit het beheer van de boom. Toine be-

spreekt in overleg met Stadsbeheer of het schoonhouden van de plantvakken 

verbeterd kan worden. 

- Nog steeds wordt er aan beide zijden van het Damsterdiep geparkeerd. Kan 

hier niet een stopverbod worden ingesteld? Aangegeven is dat parkeren er niet 

mag en dat het een handhavingvraagstuk is.  

- Is extra verlichting op het plein straks niet wenselijk, bijvoorbeeld bij de door-

steek voor fietsers tussen Loppersummergang en Snikkevaardersgang? Extra 

verlichting wordt op dit moment niet nodig geacht. Bij afronding van het plein 

werkt de led-verlichting in het plein. Verwacht wordt dat ook de begane grond 

van het pand van Nijestee zorgt voor enig licht. 

- De ventilator van de parkeergarage is ’s nachts een aantal keren aangegaan wat 

zorgt voor veel geluid. Aangegeven is dat dit veroorzaakt is door een storing in 

de brandmeldinstallatie. Deze is inmiddels vervangen. De betreffende ventila-

tor hoort alleen aan te gaan bij een daadwerkelijke calamiteit. 

- Zijn er al ideeën hoe de overlast op de voetgangersentree op het plein kan wor-

den verholpen. Na de bouwvak is er een overleg met de architect. Dan wordt 

gesproken of er evt. eenvoudige aanpassingen aan het ontwerp mogelijk zijn. 

- Gevraagd is hoe er wordt omgegaan met de tijdelijke (5 jaar / voor de periode 

tijdens de bouw) vergunningen voor studentenhuisvesting. Gemeente gaat 

stand van zaken na. 
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 Volgende bijeenkomst is op 12 september.  

   

   

   

 


