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Geachte mevrouw De Wijk,

Naar aanleiding van uw brief vaÍ 7 juli 2009 aan ons college over de afsluiting van
Damsterdiep NZ het volgende.
De duur van de afsluiting van Damsterdiep NZ blijkt met de kennis van nu in het
verleden onderschat te zijn. Dat de afsluiting nu langer duurt is het gevolg van een
verdere verÍijning van de planning van de aannemer en een beter inzicht in de daarmee
gepaard gaande veiligheidseisen. Wij zijn ons er van bewust dat deze afsluiting
ongemak met zich meebrengt. Maar we zijn ook van mening dat het geboden tijdelijke
alternatief meer dan redelijk is. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de
route via de Nieuweweg richting birurenstad of via Pluimerstraat terug naar
Damsterdiep NZ.

De offrciële omleidhgsroute tijdens de bouw van de parkeergarage voor doorgaand
fietsverkeer uit het oosten loopt via Eemskanaal NZ en Oosterkade richting
Steentilstraat. Deze route staat ook op de website www.damsterdiep.groningen.nl en
geniet onze voorkeur vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.
Vanuit de ondememers, maar ook omwonenden is voorafgaand aan de bouw naar
voren gekomen dat de bereikbaarheid van hun winkels en wonilg per fiets belangrijk
is. Ook is aangegeven dat niet voor iedere fietser de officiêle omleidingsgroute een
geschikt altematief is. In dat standpunt kunnen wij ons vinden en daarom hebben wij
beide zijden van het Damsterdiep in één richting opengesteld voor fietsverkeer.

Inmiddels is door de gemeentelijke projectleiding in een extra begeleidingsgroep
Damsterdiep met u gesproken over de afsluiting. Wij hopen dan ook dat de in dit
overleg besproken maatregelen de overlast voor bewoners en ondememers zoveel
mogelijk beperkt.
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Bij overlast van verkeerd geparkeeÍde auto's aan de 2uiítzïde van het Damsterdiep
mden wij u aan dit te melden bij de politie. Met ondememers is overigens de afspraak
gemaakt dat zij de zuitlzijde wel mogen gebruiken voor het laden en lossen van
goederen.

Tot slot hechten wij zeer aan het overleg met de buurt en ondememeÍs tijdens de
bouw De begeleidingsgroep Damsterdiep is wat ons betreft dan ook de plek om dit
type problematiek gezamenlijk op te pakken.

Met wiendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen,
de algemeen directeur dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken,
namens deze, ,
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