22 juni 2016

Referentienummer: HOU160233

Geachte buurtbewoners, ondernemers en belangstellenden,
Met dit bericht informeren wij u over de ontwikkelingen op de Binnenstadscampus.
Wassen ramen Bijzondere Collecties uitgesteld
In het weekend van vrijdag 17 juni tot en met maandag 20 juni zouden de ramen worden
gewassen die grenzen aan de binnenplaats van het gebouw van Bijzondere Collecties. Dit is
uitgesteld. Het zal nu gebeuren van vrijdag 15 tot en met maandag 18 juli. De
werkzaamheden beginnen vrijdag 13.00 uur en zijn klaar op maandag 18 juli 12.00 uur.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Voor de werkzaamheden worden er op het binnenplein steigers afgeleverd, opgebouwd en
afgebroken. Dit kan voor enige geluidsoverlast zorgen. De planning ziet er als volgt uit:
Vrijdag 15 juli:
 13.00 - 23.00 uur
Zaterdag 16 juli:
 08.00 - 15.00 uur
 15.00 - 23.00 uur
Zondag 17 juli:
 08.00 - 12.00 uur
 12.00 - 17.00 uur
 14.00 - 23.00 uur
Maandag 18 juli:
 08.00 - 12.00 uur

Aflevering en opbouw steigers op binnenplaats
Opbouw steigers + wassen ramen
Ombouw steigers
Ombouw Steigers
Wassen ramen
Afbreken steigers
Weghalen steigers binnenplaats

Museumcamp in het Allard Piersonmuseum
Op 8, 9 en 10 juli organiseert het Allard Pierson Museum een Museumcamp. In dat weekend
wordt daar met minimale middelen een unieke tentoonstelling gemaakt. Deelnemers eten,
drinken en overnachten in het museum. Nieuwe technologieën zijn de rode draad bij deze
tentoonstelling. Zo gaan deelnemers aan de slag met digitale toolkits om een ‘slimme’
tentoonstelling samen te stellen. Ook is er een mobiel Fab Lab met o.a. een 3D printer, een
lasercutter en een vinylsnijder. Het resultaat is de tentoonstelling ‘MuseumMakers’ die op
zondagavond wordt geopend. De deelnemers van het Museumcamp overnachten in het
Museumcafé. De binnentuin van De Oude Turfmarkt zal intensiever worden gebruikt dan
gewoonlijk in het weekend.

Speciale workshops voor bewoners
Als bewoner kunt u op vrijdag en zaterdag workshops volgen: zo is er op vrijdagmiddag 8 juli
van 16.30 tot 18.00 uur een workshop Makey Makey en Virtual Reality (VR). Makey Makey is
een soort uitvinderskit waarmee je van alledaagse dingen een aansturing maakt voor je
computer. Het is eenvoudig en je kunt er hele leuke dingen meedoen. VR is een door de
computer gesimuleerde omgeving waarin je het gevoel hebt écht te zijn.
Op zaterdagmiddag 9 juli is er van 13.00 tot 14.30 uur een workshop in het Fab Lab. Een Fab
Lab is een werkplaats die is ingericht met computergestuurde gereedschappen waarmee je
snel een exemplaar van een product kunt maken. Meestal bestaan de gereedschappen uit
een lasersnijder, een 3D-printer een vinylsnijder.
Beide workshops zijn ook geschikt voor kinderen.
Meedoen met een workshop? Meld u dan aan!
Hebt u interesse om één van deze workshops bij te wonen? Dat kan. Meld u zich dan vooraf
even aan via m.woltering@uva.nl. Op zondagavond om 20.00 uur is de opening van de
tentoonstelling MuseumMakers. Als bewoners bent u van harte welkom om hier naartoe te
komen. Kunt u niet bij deze opening zijn? Dan kunt u ook op een later tijdstip de
tentoonstelling bezoeken. Aanmelden voor de opening of voor bezoek op een later tijdstip
kan via m.woltering@uva.nl. De tentoonstelling Museummakers is tot zondag 21 augustus
te zien in het Allard Pierson Museum.
Brandpreventieve werkzaamheden Kinderdagverblijf Kinderrijk
Vanaf maandag 4 juli tot en met dinsdag 26 juli zal de firma Biltz tussen 07.00- 16.30 uur
bezig zijn met het uitvoeren van brandpreventieve werkzaamheden in het kinderdagverblijf
Kinderrijk op het BG terrein. Deze werkzaamheden zullen hoofdzakelijk binnen zijn. Maar
enig freeswerk van deuren zal in het voorportaal c.q. de brandgang worden uitgevoerd. Dit
kan enige geluidsoverlast met zich meebrengen. Materiaal zal hoofdzakelijk op de
maandagen rond 7.00 uur worden geleverd. Tussen 13.00 - 15.00 uur zal er sowieso geen
overlast zijn i.v.m. slaaptijd voor de kinderen.

Vragen?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rond de Binnenstadscampus? Neemt u dan contact
op met Thomas Vernooy, omgevingsmanager Binnenstadscampus, via e-mail
omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl of 020 - 525 7724. Voor meer informatie kunt u ook
terecht op www.campus.uva.nl.

