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Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Met dit bericht informeren wij u over de ontwikkelingen op de Binnenstadscampus.

Voortgang Universiteitsbibliotheek
Uitwerking naar bestek en tekeningen
Het College van Bestuur heeft in februari 2015 ingestemd met het oppakken van de fase
Technisch Ontwerp op basis van het gepresenteerde Definitieve Ontwerp voor de
Universiteitsbibliotheek (UB) Binnenstad. Naar verwachting zal deze fase eind dit jaar
worden afgerond.
Beroep tegen besluit gemeente over UB Binnenstad
Begin juli heeft de Amsterdamse gemeenteraad de 1e herziening van het bestemmingsplan
postcodegebied 1012 vastgesteld en is de omgevingsvergunning voor de bouw van de
nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein afgegeven. Hierna volgde een termijn van zes
weken, waarin een ieder die zich niet kon vinden in het besluit, de mogelijkheid had beroep
in te stellen bij de Raad van State. De beroepstermijn is eind augustus geëindigd, er is één
beroepschrift ingediend. De Raad van State moet uiterlijk binnen zes maanden uitspraak
doen. In de huidige planning was al rekening gehouden met een dergelijke
beroepsprocedure. Voor de planning heeft dit dus geen gevolgen.
Interne discussie realisatie UB
Intern is de UvA bezig met het voorbereiden van een traject om de academische
gemeenschap te raadplegen over de bouw van een nieuwe UB. Als er voor het einde van het
jaar een positief besluit genomen wordt over de realisatie van een nieuwe UB, blijft de
huidige planning, namelijk oplevering in 2018, staan. Op www.campus.uva.nl houden wij u
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onderhoudswerkzaamheden in het Bushuis en Oost-Indisch Huis
Van maandag 21 september tot en met eind november vinden er
onderhoudswerkzaamheden plaats in het Bushuis aan de Kloveniersburgwal 48 en het OostIndisch Huis aan de Oude Hoogstraat 24. De UvA-panden worden van binnen opgefrist voor
toekomstige gebruikers. Er wordt geschilderd, de vloerbedekking wordt vervangen en er
wordt gewerkt aan het ICT-netwerk.

Wat merkt u van deze werkzaamheden?
De werkzaamheden vinden binnen in het gebouw plaats en veroorzaken naar verwachting
weinig geluidhinder. Tijdens het werk zullen er gemiddeld twee vrachtwagens per dag
materiaal aan- en afvoeren. Voor het laden en lossen parkeert de vrachtwagen, één per keer,
op de stoep voor het UvA-pand aan de Kloveniersburgwal 48 zodat de weg niet geblokkeerd
wordt. Voetgangers worden verzocht om de vrachtwagen heen te lopen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en
18.00 uur. Indien nodig, wordt soms ook in de avond en op zaterdag gewerkt.
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.

