
 

14 november 2013 

Werkzaamheden gebouw A,  Roetersstraat (zie bijgevoegde plattegrond) 
In het  buurtbericht van oktober 2013 hebben wij u geïnformeerd over het stilleggen van de 
werkzaamheden bij gebouw A. Sinds vorige week zijn de werkzaamheden hervat. Het gaat 
vooralsnog om voorbereidende werkzaamheden. Zodra er een definitieve planning  is, informeren 
wij u hierover en over de consequenties met betrekking tot de voortgang en eventuele 
geluidshinder. 

Jeugdgroepen 
De afgelopen maanden hebben wij te maken gekregen met toenemende overlast door 
rondhangende jongeren. Ze staan ’s avonds laat en ‘s nachts op plaatsen waar door 
bouwafscheidingen dode hoeken en afgezonderde, relatief donkere plekken zijn ontstaan en 
veroorzaken daar overlast en plegen vernielingen. Met behulp van stadsdeel Centrum en de 
buurtregisseur van politie hebben we  de groep laten benaderen door straatcoaches. Helaas heeft 
dit nog niet voldoende resultaat opgeleverd.  

Daarom is besloten om de komende drie maanden een deel van de campus op donderdagavond 
(vanaf 22.30 uur) en van vrijdag 22.30 tot maandag 06.30 uur af te sluiten. Daarnaast worden  ook 
verbodsborden geplaatst. De politie wordt hierdoor in de gelegenheid gesteld op te treden wanneer 
er strafbare feiten gepleegd worden.   

Op het bijgevoegde kaartje kunt u zien waar de hekken dichtgaan en welke routes begaanbaar 
blijven. Wij betreuren het  deze tijdelijke maatregel te moeten nemen en zullen deze continue 
evalueren. Wij streven er naar zo snel mogelijk weer terug te keren naar normale de situatie.  

Informatiespreekuur 
Vanaf 2012 hebben wij ons wekelijkse informatiespreekuur gehouden op woensdagmiddag in 
gebouw E. In verband met een op handen zijnde interne verbouwing van gebouw E  is deze locatie 
niet meer beschikbaar.  

 

For more information about the development of the Roeterseilandcampus you can visit our website 
www.uva.nl/roeterseiland.  
If you don’t read Dutch you can also read this information in English on this website.    
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Wij hebben daarom besloten het spreekuur vanaf 1 december a.s. in gebouw E te sluiten.  Het blijkt 
dat u de omgevingsmanager voor vragen en opmerkingen gelukkig goed kunt vinden via de telefoon 
en via e-mail.  Hebt u toch voorkeur voor een persoonlijk gesprek, dan kunt u elke donderdagmiddag 
van 15.00 tot 16.00 uur terecht op ons kantoor aan de Roetersstraat 31 in het Van 
Tienhovengebouw op de 4e verdieping. Mocht dat tijdstip u slecht uitkomen, dan kunt u ons 
uiteraard ook bellen om een andere afspraak  te maken.  

Vragen en/of opmerkingen 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij Carin Bosboom, 
Omgevingsmanager van de Roeterseilandcampus, telefoonnummer 020–525 7704 of per e-mail 
gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl 
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