
 

 
 
16 januari 2017       Referentienummer: ho170001 
 
Onderwerp: Uitnodiging nieuwjaarsborrel 
 
Beste buurtbewoners, ondernemers en belangstellenden, 
 
Allereerst wensen wij u een gelukkig en gezond 2017. Voor de Binnenstadscampus wordt dit 
een jaar waarin belangrijke besluiten genomen gaan worden. Want wat wordt de nieuwe 
locatie van de Universiteitsbibliotheek (UB)? Wordt het de Oudemanhuispoort of toch het 
Binnengasthuisterrein? Hier zal de academische gemeenschap over worden geraadpleegd.  
Ook moet de rest van de campus ingevuld gaan worden: waar komt onderwijs en onderzoek 
voor de geesteswetenschappen en welke panden zijn geschikt voor een congreszaal? En niet 
onbelangrijk, welke verwachtingen bestaan er over de inrichting van de openbare ruimte? 
 
Nieuwjaarsborrel 31 januari 
Graag nodigen wij u op dinsdag 31 januari, tussen 16.30 en 18.00 uur uit voor een 
nieuwjaarsborrel. Het team van de Binnenstadscampus is aanwezig om u, onder het genot 
van een drankje, op informele wijze bij te praten over de ontwikkelingen rondom de campus. 
Andere UvA-medewerkers die verbonden zijn aan de Binnenstadscampus en mensen van de 
gemeente zijn ook uitgenodigd. Locatie: Amsterdamse Academische Club, Oudezijds 
Achterburgwal 235.  
 
Thema- en discussiebijeenkomsten 
Zodra de locatie voor de nieuwe UB bekend is, start de UvA met thema- en 
discussiebijeenkomsten voor de invulling van de rest van de campus. In het verleden is dit al 
eerder gedaan, bijvoorbeeld voor het thema logistiek in juni 2016. Voor een aantal thema’s 
zullen ook buurtbewoners en ondernemers worden uitgenodigd. Via onze 
website www.campus.uva.nl en deze buurtberichten houden wij u ook op de hoogte over de 
ontwikkelingen op  de Binnenstadscampus en diverse bijeenkomsten.  
 
We verwelkomen u graag op dinsdag 31 januari in de Amsterdamse Academische Club! 
  
Vragen over de Binnenstadscampus? 
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de Binnenstadscampus, neem dan contact 
op met onze omgevingsmanager Thomas Vernooy, via omgevingsmanager-
binnenstad@uva.nl of 020 – 525 7724. Of ga naar  www.campus.uva.nl. 
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