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

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Universiteitsbibliotheek BGterrein onherroepelijk
Voor de realisatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein (BGterrein) is in februari 2014 een omgevingsvergunning en wijziging op het bestemmingsplan
“Eerste herziening bestemmingsplan Postcodegebied 1012” aangevraagd. In de zomer van
2015 heeft de Amsterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan en bijbehorende
omgevingsvergunning vastgesteld. Hier is een beroepschrift tegen ingediend bij de Raad van
State (RvS). De RvS heeft het beroepschrift ongegrond verklaard waardoor het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. geworden. De weg is
vrijgemaakt voor de UvA om de UB op het BG-terrein te realiseren. De RvS heeft op 16
maart jl. de uitspraak bekend gemaakt.
Door uitwerking scenario’s geen start uitvoering
De UvA werkt op dit moment twee scenario’s uit voor de inrichting van de
Binnenstadscampus. Beide scenario’s worden op termijn voorgelegd aan de academische
gemeenschap. Ondanks de, voor de UvA positieve uitspraak van de RvS, zal er tot die tijd
dan ook niet gestart worden met de uitvoering van de Universiteitsblibliotheek als
onderdeel van de Binnenstadscampus.

Verhuizing deel geesteswetenschappen naar Bushuis en Oost Indisch Huis
Eind mei 2016 verhuist een deel van de medewerkers van de Faculteit der
Geesteswetenschappen van het Bungehuis naar het Bushuis aan de Kloveniersburgwal en
het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat.
Het Bungehuis is één van de UvA-panden die verkocht is als gevolg van de clustering van
wetenschappelijke disciplines op vier open stadscampussen. Omdat de definitieve locatie op
de Binnenstadscampus nog niet gereed is voor deze medewerkers, zullen zij de komende vijf
tot tien jaar hun intrek nemen in het Bushuis en (een deel van) het Oost-Indisch Huis.

Tevreden over communicatiemiddelen Binnenstadscampus in uw buurt?
De afdeling HuisvestingsOntwikkeling van de UvA verspreidt regelmatig communicatiemiddelen (buurtberichten en de krant over de Binnenstadscampus) in de omgeving om
bewoners en ondernemers te informeren over de ontwikkelingen rondom de
campusontwikkeling.
Om na te gaan of u tevreden bent over de gebruikte communicatiemiddelen en of we
aansluiten op uw informatiebehoefte over de Binnenstadscampus, hebben we bureau
Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam opdracht gegeven
onderzoek uit te voeren in de buurt. U ontvangt komende weken per post een uitnodiging
om deel te nemen. Ook komen enquêteurs langs de deuren die u een aantal vragen zullen
stellen. Wij vragen uw medewerking hiervoor.

Meld je aan voor gratis kaarten De Wereld Draait Door Museum in Allard
Pierson Museum
Het Allard Pierson Museum heeft voor de tweede keer zijn deuren geopend voor het DWDD
Pop-Up Museum. Tot en met 22 mei is het DWDD Pop-Up Museum te zien.
Het televisieprogramma heeft met negen vaste gasten negen zalen ingericht met werk uit de
depots van elf Nederlandse musea. Het thema is ook dit keer: verborgen kunstwerken.
Wij mogen kaarten hiervoor weggeven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze
omgevingsmanager Thomas Vernooij, omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl of 020 – 525
7724. De eerste vijftien aanmeldingen ontvangen maximaal twee kaarten per
persoon/adres. Meer informatie over DWDD Pop-Up Museum vindt u op
www.allardpiersonmuseum.nl

13 april informatieavond interne verbouwing Allard Pierson Museum
Om bezoekers gastvrij te ontvangen en hen tegelijk te laten zien hoe studenten en
onderzoekers bezig zijn met de collectie ondergaat het Allard Pierson Museum de komende
jaren een interne metamorfose. Het gebouw wordt opnieuw ingericht en er komt een
nieuwe dynamische collectiepresentatie. De manier van werken wordt opener en
dynamischer, en daarmee onderscheidt het museum zich in sterke mate van vergelijkbare
musea in het Nederlandse museumlandschap.
Het Allard Pierson Museum neemt de buurt graag mee in hun plannen. Op woensdag 13
april om 20.00 uur vertelt directeur Wim Hupperetz u hier graag meer over. U bent van
harte welkom in het Museumcafé aan de Oude Turfmarkt 129. Aanvang is om 20.00 uur.

Vragen over de Binnenstadscampus?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus, neemt u dan
contact op met onze omgevingsmanager Thomas Vernooij, omgevingsmanagerbinnenstad@uva.nl of 020 – 525 77 24. U kunt ook terecht op www.campus.uva.nl

