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Onderwerp

Uitnodiging bijeenkomst participatie Universiteitskwartier

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,

De komende jaren wordt het Universiteitskwartier gerealiseerd. Deze gebiedsontwikkeling wordt ingestoken vanuit
een samenwerking tussen de UvA en gemeente Amsterdam, met stedenbouwkundig bureau West 8. De gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale aanpak, waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de gebouwen en het
gebied, de huidige en de toekomstige functies en faciliteiten van de gebouwen, diverse thema’s en de wensen die er
leven. We komen graag tot een gedragen gebiedsvisie (het zogeheten ‘strategisch masterplan’), waarbij we uw
inbreng op prijs stellen.
Recentelijk hebben wij vanuit de UvA en gemeente Amsterdam meerdere informatie- en participatiemomenten
georganiseerd, zoals op 5 maart en 23 april jl. De laatste bijeenkomst was een interactieve en vruchtbare avond,
waarop velen van u een waardevolle bijdrage hebben geleverd. Een vervolg hierop vindt plaats op maandag 4 juni.
Op 10 september willen wij u de uitkomsten van het participatietraject presenteren in het masterplan van West 8.
Bijeenkomst 4 juni participatie gebiedsontwikkeling
Tijdens de bijeenkomst op 4 juni aanstaande presenteert West 8 een aantal mogelijkheden voor de inrichting van het
Universiteitskwartier, waar aanwezigen op kunnen reageren. Het programma en de locatie vindt u op de achterzijde
van deze uitnodiging. Op veler verzoek hebben wij het programma verlengd, zodat er meer tijd bestaat om met elkaar
van gedachten te wisselen. Wij nodigen u graag uit om met ons mee te denken.
Was u bij de vorige bijeenkomst aanwezig? Dan zien wij u graag terug om wederom uw input te vernemen en te delen
met anderen. Bezoekers die vorige keer niet aanwezig konden zijn, kunnen het verslag van 23 april jl. vinden via
uva.nl/universiteitskwartier.
Aanmelden
Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Universiteitskwartier?
Meldt u zich dan uiterlijk 1 juni aan via universiteitskwartier-ho@uva.nl voor de bijeenkomst van 4 juni.
Wij kijken uit naar uw komst en uw ideeën!

Universiteit van Amsterdam en gemeente Amsterdam
West 8 Urban design & Landscape architecture

Meer informatie?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op met omgevingsmanager Thomas
Vernooy, via universiteitskwartier-ho@uva.nl / 020 – 525 7724 en/of Marian Breeman, projectmanager gemeente Amsterdam, via
m.breeman@amsterdam.nl / 06 – 1091 5614. Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier.
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Programma / inhoud
Thema’s:
 Logistiek en Mobiliteit
 Openbaarheid en Inclusiviteit
 Identiteit en verhalen van het Universiteitskwartier
18.45 – 19.00 Inloop
19.00 – 19.40 Introductie en inhoudelijke inleiding West 8
19.40 – 19.45 Indeling thematafels
19.45 – 21.00 Workshops per thema
21.00 – 21.15 Plenaire terugkoppeling per tafel
21.20 – 21.30 Afronding en afsluiting






Thema 1: Buitenruimtecontouren BG-terrein
Thema 2: Toegankelijkheid buitenruimte en gebouwen
Thema 3: Inrichting buitenruimte
Presentatie van het masterplan en de wijze waarop de input van omwonenden uit de eerdere sessies is meegenomen
Het programma van deze avond wordt naar aanleiding van bijeenkomst 2 en 3 nog nader uitgewerkt

Deelnemers ontvangen t.z.t. een aanvullend programma.

Locatie
De bijeenkomst van 4 juni vindt plaats in theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam.

