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Bijeenkomst bewoners Meeuwerderbaan e.o.
Paviljoen Ring Zuid
17 juni 2019
19.30 uur – 21.45 uur

Bert Kramer (CHP), Johan Postma (ARZ), Nicolette Boelens (ARZ), Judith Baptista
(CHP)

Nicolette Boelens heet iedereen welkom en licht het doel van de bijeenkomst toe. Aanbrengen
damwanden vanaf medio juli tot eind december voor verdiepte ligging.
Bert Kramer geeft een presentatie over het intrillen van de damwanden
Onderwerpen die aan de orde komen:
– Werkzaamheden rondom verdiepte ligging
- Wat betekent dit voor u
- Hoe wij omgaan met vragen en zorgen

Vragen / opmerkingen
•

Bewoner woonboot Oude Winschoterdiep vraagt of een indruk kan worden gegeven van het te
verwachten lawaai van damwanden intrillen. En of dit op de site kan komen te staan?
➢ We gaan kijken wat mogelijk is.

•

Waarom draagt het geluid van het intrillen naar het zuiden toe?
➢ Het meeste geluid wordt veroorzaakt bij de damwandsloten; waar de damwanden in elkaar
haken. Dat is op de plek waar de damwanden de grond ingaan en de geluidschermen van de
tijdelijke weg houden dat geluid naar de noordkant tegen.

•

Voor de woningen aan De Linie Zuid (De Vrienschap ZZ, De Schans, Bastion, Redoute) wordt
momenteel geïnventariseerd hoeveel bewoners zijn geínteresseerd in een bouwkundige
nulopname op eigen kosten. Zodra dit bekend is zal worden oionzerzocht of dit bij Quattro kan
worden belegd.

•

Woonbootbewoners vragen zich af hoe ze straks van en naar hun woonboot komen als er
aanpassingen in de verkeersstromen rond het Winschoterdiep worden gedaan in verband met het
bouwverkeer.
➢ Dit gaat in het najaar van 2019 spelen en zodra de details zijn uitgewerkt, komen we hier op
terug.

•

De woonbootbewoners vragen zich af wat de gevolgen zijn voor de woonboten van de
damwanden rond het Oude Winschoterdiep en de gevolgen van de demping van het Oude
Winschoterdiep.
➢ Deze werkzaamheden zijn pas gepland in 2020. Wij komen hier tegen die tijd op terug.
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