16 juli 2015

Referentie: ho15u0269

Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Met dit bericht informeren wij u graag over de ontwikkelingen rond de bouw van de
Binnenstadscampus.

Voortgang Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Op woensdag 1 juli heeft de Amsterdamse gemeenteraad de 1e herziening bestemmingplan
1012 vastgesteld. Hiermee wordt de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) op
het Binnengasthuisterrein vanuit de gemeente mogelijk gemaakt. De
procedures 1 e herziening bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning UB
Binnengasthuisterrein zijn ongeveer anderhalf jaar in procedure geweest. Het plan is door
alle gemeentelijke bestuursorganen behandeld.
Interne discussie
Intern is de UvA druk met het voorbereiden van een traject om met de academische
gemeenschap in gesprek te gaan over de bouw van een nieuwe UB. Dit traject wordt
opgestart naast het onafhankelijk onderzoek van de commissie financiën zoals aangegeven
in het 10-puntenplan, opgesteld door het College van Bestuur (CvB) van de UvA naar
aanleiding van de onvrede onder een groep studenten en medewerkers over de
bestuursstructuur en financiën.
Werkzaamheden UB gaan door
Ondanks de interne discussie over de realisatie van een nieuwe UB, gaan de voorbereidende
werkzaamheden voor de bouw, binnen de gegeven kaders, door. Dit is nodig omdat de
bouw, mocht er een positief besluit komen, uit de planning raakt waardoor er al snel een
jaar vertraging opgelopen kan worden. Naar verwachting volgt er eind dit jaar een besluit
over het wel of niet realiseren van een nieuwe Universiteitsbibliotheek, ondersteund door
de academische gemeenschap.

Schilderwerkzaamheden Oudemanhuispoort
Onlangs zijn we gestart met het schilderen van de buitenkozijnen van de Oudemanhuispoort.
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase worden
schilderwerkzaamheden uitgevoerd op twee binnenplaatsen van de Oudemanhuispoort en

in een deel van de boekensteeg. Deze werkzaamheden duren tot medio september. De
tweede fase wordt uitgevoerd van medio september tot eind november. Er wordt dan onder
andere gewerkt op de Kloveniersburgwal, de Vendelstraat en de Oudezijds Achterburgwal
(oneven kant). Hierover wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
Wat merkt u van deze werkzaamheden?
Voor het werk worden steigers op- en afgebouwd. Ook moeten de kozijnen worden
geschuurd voordat er kan worden geschilderd. Beide werkzaamheden gaan gepaard met
geluid. Het is mogelijk dat u hier hinder van ondervindt. De werkzaamheden op de
binnenplaats van de Oudemanhuispoort starten om 7.00 uur. De werkzaamheden in de
buurt van woningen starten, waar mogelijk, om 8.00 uur.

Verhuizing Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen
Het nieuwe pand voor Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen, van de
Faculteit der Geesteswetenschappen, aan het Turfdraagsterpad 15-17 is bijna gereed. De
interieurbouwer legt nu de laatste hand aan de vaste inrichting. Vanaf maandag 20 juli
wordt het nieuwe meubilair geleverd en de week daarna start de verhuizing. De verhuizing
vindt plaats van 31 juli tot en met 6 augustus. De werkzaamheden worden tussen 7.00 en
16.00 uur uitgevoerd. Op het Turfdraagsterpad wordt vanaf 8.00 uur gelost.
Zodra de verhuiswerkzaamheden gereed zijn nemen de medewerkers die nu op de
Herengracht en de Oude Turfmarkt zitten, hun intrek in het nieuwe pand.
In de week van 6 tot en met 13 augustus worden de achtergebleven spullen in het pand op
de Oude Turfmarkt verwijderd en vervoerd naar een depot. Het vervoer vindt plaats tussen
7.00 en 11.00 uur.
Wat merkt u van deze werkzaamheden?
Op de Oude Turfmarkt staan de verhuiswagens deels op het voetpad en deels op de rijbaan.
Op het Turfdraagsterpad staan de wagens op het plein opgesteld. Fietsers, voetgangers en
gemotoriseerd verkeer kunnen langs de werkzaamheden.
Wij proberen eventuele hinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat u toch hinder ervaart. Wij vragen
hiervoor uw begrip.

Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond de Binnenstadscampus, neemt u dan contact op
met Chérie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstadscampus, omgevingsmanagerbinnenstad@uva.nl of 020 - 525 77 04. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.campus.uva.nl.

