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Geachte bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst ‘Koffie met de buren’ op donderdag 10 december
van 19.00 - 20.30 uur in de Piramidezaal in gebouw BG5, Oudezijds Achterburgwal 237 (de ingang
vindt u rechts naast de Academische Club, onder het poortje door). Tijdens deze bijeenkomst
brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus
en is er alle gelegenheid om hierover verder in gesprek te gaan met elkaar.
De afgelopen jaren heeft de UvA gewerkt aan de realisatie van vier open stadscampussen. De
Binnenstadscampus, op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort, is de vierde en
laatste campus die wordt ontwikkeld. Deze campus is straks de thuisbasis van de Faculteit der
Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek (UB).
Ontwikkelingen
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom de ontwikkeling van de Binnenstadscampus. In de
zomer is het nieuwe onderkomen van Kunstgeschiedenis en Algemene cultuurwetenschappen aan
het Turfdraagsterpad in gebruik genomen, het Service- en Informatiecentrum aan de
Binnengasthuisstraat is verhuisd naar de Roeterseilandcampus en de realisatie van de nieuwe UB op
het Binnengasthuisterrein wordt, na onvrede over het beleid van de UvA, voorgelegd aan de
academische gemeenschap.
Daarnaast waren de afgelopen tijd verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de
(toekomstige) huisvesting van de UvA. Deze ontwikkelingen vereisen een kritische blik op de
bestaande plannen voor de Binnenstadscampus.
Bijeenkomst
Tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst vertellen wij u meer over de belangrijkste
ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus. Het tweede deel van de avond beantwoorden wij
graag uw vragen. De avond zal wederom geleid worden door een onafhankelijk voorzitter.

Meer informatie of vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
Chérie van der Meer, omgevingsmanager Binnenstadscampus, 020 – 525 7724 of per e-mail
omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl. Meer informatie over de ontwikkelingen rondom de
Binnenstadscampus of over campusontwikkeling UvA in het algemeen vindt u op
www.campus.uva.nl

