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Onderwerp

Uitnodiging informatieavond voortgang bouw Universiteitsbibliotheek

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,

In mei 2018 organiseerden wij een informatieavond naar aanleiding van de bouw van de nieuwe
Universiteitsbibliotheek (UB) op het Binnengasthuisterrein. Hier hebben wij met u, als bewoner of ondernemer uit de
directe omgeving, bekeken welke vragen en wensen er in de omgeving leven in het kader van bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) en welke aspecten de buurt van belang acht bij de selectie van de
aannemer. Deze avond stond tevens in het teken om u te informeren over de planning van de bouw (zie
uva.nl/universiteitskwartier voor de notulen van 15 mei).
Een groot deel van de opmerkingen hebben wij meegenomen in de selectie van de aannemer en het BLVC-kader, wat
de aannemer hanteert voor de bouw. Nu de aannemer een maand werkzaam is, maken wij graag een balans met u op.
Zeker ook omdat wij van mening zijn dat de opstart van de werkzaamheden niet op alle onderdelen geheel vlekkeloos
is verlopen en wij graag willen toelichten welke acties hierop ondernomen zijn.
Waar bent u verder tevreden over? En waar kunnen wij de omgeving –waar mogelijk en indien noodzakelijk– nog
tegemoet komen met aanvullende (beheers)maatregelen? Wij nodigen u graag uit voor de informatieavond op
3 oktober om deze zaken met u door te spreken. Tevens zijn zowel de directievoerder als aannemer aanwezig om
eventuele vragen te beantwoorden en nemen wij u mee in de planning van de bouwwerkzaamheden.
Programma informatieavond 3 oktober
19.00 uur
Inloop met koffie, thee
19.15 uur
Welkom en terugblik vorige bijeenkomst (door Raymond Reesink)
19.30 uur
Evaluatie werkzaamheden afgelopen periode met omgeving (door directievoerder en aannemer UB)
20.00 uur
Planning werkzaamheden komende periode (door directievoerder en aannemer UB)
20.15 uur
Vragen en opmerkingen (door Raymond Reesink)
20.30 uur
Einde
Informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9 (begane grond). Indien u aanwezig wilt zijn bij
deze bijeenkomst, dan stellen wij het op prijs wanneer u zich vooraf zou willen aanmelden via
universiteitskwartier-ho@uva.nl. Wij kunnen dan rekening houden met voldoende catering en zitplekken.

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. Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier.

