
 

 

 

 

13 augustus 2014 

Beste bewoner, ondernemer, 

De verbouwing van het gebouw waarin het Library Learning Centre komt, aan de Roetersstraat 11, is 
bijna voltooid. In dit gebouw zijn vanaf 1 september a.s. meer dan 1.000 studieplekken beschikbaar 
en een aantal nieuwe, moderne onderwijszalen. 
Dit betekent dat voor die tijd nieuw meubilair, computerapparatuur en alle andere zaken die nodig 
zijn voor een goede bedrijfsvoering verhuisd moeten worden. Er is die periode dus sprake van extra 
(vracht) verkeer in de Roetersstraat. 

De verhuizing vindt plaats in de periode van vrijdagavond 22 augustus t/m zondag 31 augustus a.s. 
Het is noodzakelijk om ook in de weekenden door te werken zodat alles op tijd gereed is voor de 
nieuwe lichting studenten die op 1 september a.s. start. Het kan voorkomen dat er op enkele 
weekdagen ook ’s avonds logistieke bewegingen plaatsvinden.  
Vanaf vrijdagavond 22 augustus a.s. is er 24 uur per dag beveiliging in het gebouw aanwezig. Er loopt 
een bewaker rond en het kan dus zijn dat er verlichting aan is in het gebouw.  

De verhuizing wordt gecoördineerd door een UvA-medewerker en alle deelnemende bedrijven 
hebben de volgende afspraken meegekregen om overlast voor de omgeving te voorkomen: 

 De aanvangstijd gedurende de week is 07.30 uur en in het weekend om 08.30  uur. 
 Er is gedurende de verhuisperiode een verkeersbegeleider aanwezig. 
 Vrachtwagens en busjes mogen niet wachten in de Roetersstraat totdat men het terrein op 

kan. 
 Wij vragen de chauffeurs het achteruitrijsignaal uit te zetten wanneer zij door de 

verkeersbegeleider begeleid worden.  
 Rondom de begin- en eindtijd van de Boekmanschool worden er geen leveringen gepland. 
 Chauffeurs komen aanrijden via de vastgestelde bouwroute (via de Sarphatistraat). 



 

 

 

Er is nauw contact met de verkeersbegeleider van de BAM en de omgevingsmanager. 
Wij hebben er vertrouwen in dat wij door deze maatregelen de hinder voor omwonenden kunnen 
beperken en vragen uw begrip voor de omstandigheden. 

Vragen en/of opmerkingen?  

Heeft u vragen en/of opmerkingen , dan kunt u gedurende deze periode terecht bij Sonja 
Waagmeester, plaatsvervangend omgevingsmanager van de Roeterseilandcampus, telefoonnummer 
020 – 525 7704 of per e-mail gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl. Voor meer informatie over 
de ontwikkeling van de Roeterseilandcampus kijkt u op www.uva.nl/roeterseiland. 


