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Verslag begeleidingsgroep Damsterdiep, 05-12-2012 

 

Verslag begeleidingsgroep Damsterdiep Groningen 
 
Onderwerp : Verslag begeleidingsgroep Damsterdiep 

Datum : Woensdag 5 december 2012 

Locatie : Damsterdiep 36 

Tijd  : 09.00 - 10.30 

Aanwezigen  : Gemeente Groningen:   

    Gerrit Lieffering 

    Toine van Boheemen 

    Jurjen Zuijdendorp (verslag) 

    Heine Koopmans   

     GCC: Arnoud Ypey 

     BoBo: Annelies de Wijk 

    Peter Kars 

Afwezigen : Hilda Buringa, Rob Meyer 

  

         

1. Opening en mededelingen 

Gerrit opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Rob Meyer (gem.) en Hilda Buringa zijn 

afwezig. Het verslag van 26 september wordt besproken en vormt de agenda voor het overleg. 

 
2. Verslag 26 september 2012 

 Tekstueel: geen opmerkingen 

 Acties; n.a.v.; 

 In het verslag zijn enkele aanpassingen verricht: 

1. Opgenomen: ‘De begeleidingsgroep maakt melding dat de toiletten in de parkeergarage 

nog steeds niet toegankelijk zijn en dat klanten verwezen worden naar Lunchroom Kars’. 

2. Aanvulling: ‘De begeleidingsgroep kan zich vinden in het ontwerp van het parkje’. 

  

 Actie: Jurjen stuurt het aangepaste verslag naar Annelies. 

 

Prullenbakken 

Er is geen geld beschikbaar voor het plaatsen van prullenbakken.  

 Annelies vindt dat prullenbakken bij een plein horen.  

 Annelies deelt mee dat Sjoerd Wagenaar terugkeert. Wat Jans Oeben gaat doen is onbekend. 

 

Entree bouwterrein 

Toine meldt dat tot op heden niks gebeurd is aan de kuil bij de ingang van het bouwterrein. In de kuil 

ligt een grote plas water en indien het gaat vriezen, kan dit gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers 

en voetgangers. Geveke Bouw moet dit herstellen. Vanuit het veiligheidsaspect moet dit probleem snel 

worden opgelost. Hij heeft Nijestee meerdere keren benaderd met het dringende verzoek om het 

probleem aan te pakken. Toine brengt het opnieuw aan de orde. 

 

Boomroosters 

Er is geen budget voor het plaatsen van boomroosters. Jans Oeben heeft gemeld dat het plaatsen van 

boomroosters niet mogelijk is. Toine geeft aan dat het niet in het project is meegenomen. 

 

Overlast voetgangersentree 

De gemeente heeft contact opgenomen met de architect. Er is ook contact opgenomen met Meldpunt 

Overlast om de klachten te inventariseren. Uitkomst hierbij is dat de klachten gerelateerd zijn rond de 

Happy. Gerrit deelt mee dat de voetgangersentree in vol verstand is ontworpen en gerealiseerd. De 

gemeente heeft besloten geen aanpassingen te doen aan het ontwerp. De mate van overlast is een 

beheers- en handhavingskwestie.  

 Annelies meldt dat er momenteel weinig overlast is vanwege het weer. Zodra het beter weer 

wordt zal de overlast terugkomen. Annelies deelt mee dat vanaf het allereerste begin melding 

is gemaakt dat de voetgangersentree problemen zal geven. 

Acties 
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 Gerrit deelt mee dat het plein nog niet in haar volle glorie functioneert en het nu te vroeg is om 

aanpassingen te verrichten. Indien in de toekomst blijkt dat het alsnog niet werkt, dan worden 

de problemen opnieuw bekeken. 

 

Verlichting Damsterplein 

Toine is laaiend enthousiast over de verlichting van het Damsterplein. ’s Avonds geeft het veel sfeer. 

Er zit helaas nog een storing in het systeem waardoor nog niet alle led-lampen functioneren. Hier 

wordt aan gewerkt. 

 Arnoud informeert naar de belangen van de bedrijven die dit moeten regelen. Het is toch 

belangrijk dat dit op tijd klaar is?  

 Toine: gemeente betaald pas als zaken afgehandeld zijn, niet vooraf.  

 Annelies vraagt hoe deze storing mogelijk is, vrachtwagens? 

 Toine antwoordt dat dit onmogelijk is omdat de led-verlichting in de stenen is geïntegreerd.  

 Peter deelt mee dat de buurt enthousiast is over de geplaatste feestverlichting.  

 

Openstelling zuidzijde Damsterdiep voor verkeer 

Zondag 9 december wordt de zuidzijde van het Damsterdiep opengesteld voor het verkeer. Dezelfde 

ochtend wordt ook de rijrichting van de Winschoterkade gewijzigd naar de oorspronkelijke situatie. Er 

komt tijdelijke belijning voor het verkeer. 

 Annelies vraagt of er ook belijning wordt aangebracht voor het fietsverkeer. 

 Toine: nee, er wordt geen tijdelijke belijning aangebracht voor de fietsstrook. In het voorjaar 

komt de definitieve rode fietsstrook. Vanaf 5 dec. wordt er strenger gehandhaafd op het 

verkeer dat geparkeerd is op de weg van het Damsterdiep. De weg moet nadrukkelijk vrij zijn 

voor het verkeer. 

 Annelies merkt op dat het Damsterdiep een hoofdroute is en dat een fietsstrook dus verplicht 

is, ook indien het tijdelijk is. Waarom worden er geen stopverboden geplaatst? 

 Toine geeft aan dat parkeerverbod bebording is geplaatst. 

 Peter meldt dat een tijdelijke witte streep voor fietsers gewenst is. Zo is het ook voor het 

overig verkeer duidelijk dat er niet gestopt mag worden op de fietsstrook. Is het ook niet 

mogelijk om een fietsprojectie te plaatsen op het wegdek? Peter merkt ook op dat laad&los 

plekken zijn aangegeven, maar dat nog steeds op de weg wordt geparkeerd. Na handhaving is 

het rustig, maar in de loop van de tijd komen de problemen weer terug. 

 Arnoud geeft aan dat hij blij is dat de weg eindelijk open wordt gesteld. 

 Gerrit geeft aan dat de verkeersveiligheid nog wordt kortgesloten met dhr. J. Louwes en de 

verkeerspolitie. 

 

Fietsstroom zuidzijde Damsterdiep (tijdelijke situatie na 9 /12) 

Er is nog onduidelijkheid over de fietsstroom van de zuidzijde van het Damsterdiep naar het kruispunt. 

De situatie wordt niet veilig geacht. De gemeente gaat op zoek naar goede en verkeersveilige 

oplossing.  

 

Min-2 vloer parkeergarage 

Het injecteren van de haarscheuren in de min-2 vloer van de parkeergarage is nog niet klaar. Vanwege 

weersomstandigheden (temperatuur) is het momenteel lastig. De verwachting is dat dit tegen het einde 

van 2012 voltooid is.  

 

Abonnementen bewonersparkeren 

Gerrit informeert of er al abonnementen worden versterkt voor bewonersparkeren. 

 Annelies deelt mee dat zij nog niets heeft gezien. 

 Arnoud merkt op dat als de garage voller is, dit een beter gevoel geeft. Zo gaat het op den duur 

ook lopen. 

 Peter vindt dat het beter was geweest als een lager parkeertarief was aangeboden zolang de 

werkzaamheden aan parkeergarage voortduren. Naar zijn gevoel was het dan anders gegaan.  

 Peter merkt op dat de bewijzering bij de ingang een prachtige lichtbak is. 
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Openbare toiletten parkeergarage 

De toiletten in de parkeergarage zijn niet opengesteld voor het publiek. Waarom is dit niet gebeurd? 

Vanuit het parkeerbedrijf is aangegeven dat zij geen toezicht hebben op het gebruik van de toiletten.  

 Annelies: waarom is hier geen rekening mee gehouden bij het ontwerp? 

 Peter: het is een aanfluiting: het is een keurige toiletcombinatie en het is niet te begrijpen dat 

de toiletten dicht blijven. 

 Gerrit deelt de meningen. Toiletten zijn een extra service naar gebruikers van de 

parkeergarage. Met het Parkeerbedrijf wordt nog naar een oplossing gezocht. 

 

Stankoverlast riool 

Peter deelt mee dat de rioolput ter hoogte van Damsterdiep 60-62 stankoverlast geeft. Dit dringt 

intussen door in de woning. 

 

Warmte-koude opslag 

De put voor de warmte-koude opslag in het parkje is te hoog geplaatst. Op het moment van 

constateren was het (helaas) al geplaatst. De grond rondom de put wordt nog opgehoogd. Door middel 

van een bepaalde kleurstelling kan het object beter in het parkje worden ingepast.  

 

Ondergrondse vuilcontainer Nijestee 

Annelies geeft aan het nog steeds niet eens te zijn met de plaatsing van de ondergrondse vuilcontainer 

van Nijestee. Waarom moet het bedrijf elders alsnog een container hebben? 

 

Verhuur kantoorruimte 

Alle ruimte is intussen verhuurd.  

 

Volgende bijeenkomst 

Het voorstel is om in februari/maart 2013 een bijeenkomst te organiseren. Dringende zaken kunnen 

geregeld worden via Rob Meyer/Heine Koopmans/Toine van Boheemen. De opmerking wordt 

gemaakt zaken niet op te sparen tot het volgende overleg. 

 

Sluiting 

 

 
 

Koopmans 

Zuijdendorp 
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