16 september 2022

Beste buren,
Hierbij ontvangt u een buurtbericht over REC V en de ontwikkelingen REC JK.
Uitnodiging bezoek REC V
REC V is in gebruik genomen, het nieuwe tijdelijke onderwijsgebouw op het Roeterseiland.
De UvA nodigt u graag uit voor een bijeenkomst met rondleiding in het gebouw.
Het project was in meerdere opzichten bijzonder. De planning bij de start was ambitieus; doel
is altijd geweest het pand gebruiksklaar te hebben voor aanvang het nieuwe collegejaar. Dat is
gelukt. Alleen aan de buitenkant moet nog een en ander gebeuren. Graag nemen we u mee in
de plannen voor de buitenruimte en de groene gevel. Een aantal voorlopige ontwerpen willen
we graag met u bespreken. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om te zien hoe het pand
van binnen is geworden.
Wij organiseren een bijeenkomst en borrel in REC V op donderdag 22 september, wees
welkom!
17.00 – 17.15 Inloop
17.15 – 17.45 Borrel + groene gevel en inrichting buitenruimte
17.45 – 18.15 Mogelijkheid voor korte rondgang door REC V
Bent u erbij? Meld u dan aan door een mail te sturen naar omgevingsmanagerrec@uva.nl, inclusief het aantal personen die graag bij de bijeenkomst willen zijn. Doe dit
uiterlijk 19 september zodat wij voor de juiste hoeveelheid catering kunnen zorgen.
Start nieuwe collegejaar
Vanwege de start van het nieuwe studiejaar en de komst van (nieuwe) studenten is er de
afgelopen weken weer voor meer drukte op de campus. Dit zorgt ervoor dat buurtbewoners
tegen overlastgevende situaties aanlopen. We gaan hier graag ook donderdag de 22ste over in
gesprek. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel zorgen hebben, stuur dan een e-mail
met uw punten naar omgevingsmanager-rec@uva.nl. We pakken dit graag samen met
buurtbewoners, gemeente en wijkagent op.
Tijdelijke entree J/K
De aannemer is inmiddels binnen aan de slag in de laagbouw. In verband met de voortgang en
veiligheid rond het bouwgebied is de entree aan de Valckenierstaat inmiddels tijdelijk in
gebruik als hoofdentree. We begrijpen dat dit voor extra drukte op de Valckenierstraat zorgt
en dit heeft onze aandacht. Verder wordt er voor mindervaliden nog een helling gecreëerd om
deze ingang te gebruiken. De zij-ingang doet nu dienst als vluchtroute. Vanaf volgend
studiejaar gebruiken studenten en medewerkers de nieuwe entree aan de Nieuwe
Achtergracht.

