
 

 
 
3 april 2017                  Referentienummer: ho170015 
 
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst omwonenden Binnenstadscampus 
 
Beste buurtbewoners, ondernemers en belangstellenden, 
 
Wij troffen een aantal van u in januari op onze nieuwjaarsborrel. Ook dit tweede kwartaal 
nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen op de Binnenstadscampus. In VOX-POP 
(Binnengasthuisstraat 9) is nog tot en met 13 april een tentoonstelling te zien over de 
locatiekeuze voor de nieuwe Universiteitsbibliotheek. De UvA bibliotheek van het Singel 
gaat namelijk verhuizen naar de Binnenstadscampus. Hiertoe zijn twee scenario’s 
ontwikkeld: de bibliotheek in de Oudemanhuispoort (Oudemanhuispoort 4-6) en de 
bibliotheek in de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis (Vendelstraat 13a -14).  
 
Tot en met 13 april vindt over deze twee scenario’s een raadpleging van de academische 
gemeenschap plaats (studenten en medewerkers van de UvA). Op basis van de uitkomsten 
van deze raadpleging, analyse van een stedenbouwkundige en de beoordeling van een 
toetsgroep, kan het College van Bestuur van de UvA op 23 mei een voorgenomen besluit 
nemen. Dit gaat na reactie van de medezeggenschapsorganen, in de 1e helft van juli 
uitmonden tot een definitief besluit voor de locatiekeuze van de nieuwe 
Universiteitsbibliotheek. Wilt u meer weten over de raadpleging? Bezoek dan de 
website www.campus.uva.nl/binnenstad. 
 
Bijeenkomst 12 april 
Graag nodigen wij u uit op woensdagavond 12 april, tussen 19.30 en 21.00 uur, voor een 
bezoek aan de tentoonstelling. De tentoonstelling bevat meer informatie over de scenario’s, 
diverse video’s en presentatieboeken van de architecten. Het Binnenstadscampusteam is 
aanwezig om u na het bezoek van de tentoonstelling op informele wijze bij te praten over de 
beide scenario’s. Locatie: VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9.  
 
Bent u verhinderd? 
U kunt de tentoonstelling op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur ook zelfstandig 
bezoeken. Om u periodiek op de hoogte houden organiseren wij geregeld 
buurtbijeenkomsten. De volgende buurtbijeenkomst kondigen wij weer aan per brief.  
  
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/binnenstad. 
 


