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O nderwerp

Ontwikkelingen Binnengasthuisterrein ten tijde van Corona

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden,
Op dit moment is het Coronavirus COVID-19 actief in Nederland. Studenten volgen hun onderwijs zoveel mogelijk
digitaal en onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis . Maar het zal u niet ontgaan zijn, gezien u zelf ook
waarschijnlijk thuis bent, dat de ontwikkelingen van de Universiteit van Amsterdam op en rond het
Binnengasthuisterrein zoveel mogelijk doorgaan.
Werkzaamheden op Universiteitskwartier
Vanuit de UvA zijn we blij dat al deze (bouw)werkzaamheden door kunnen gaan, want dat betekent dat we geen of weinig
vertraging gaan oplopen. De werkzaamheden aan zowel de Universiteitsbibliotheek en het Allard Pierson worden zoveel als
mogelijk volgens planning uitgevoerd, binnen de richtlijnen van het RIVM. Bij de gebouwen BG5 en de Gasthuiskerk (het pand
van voormalige kinderdagverblijf) vinden momenteel funderingsonderzoeken plaats. Ook is het nu makkelijker, gezien het nu
rustiger is in de gebouwen, reguliere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. We beseffen ons dat dat voor u, als bewoner of
ondernemer in dit gebied, in de huidige tijd extra ongemak met zich mee kan brengen. Door bijvoorbeeld extra voertuigen op het
terrein, of u heeft wellicht soms – als nét niet uitkomt – last van geluid.
Zorg voor elkaar
Weet dat wij u ook in deze tijden niet vergeten. Veel bouwwerkzaamheden kunnen helaas niet in stilte verlopen, maar onze
ambitie om een goede buur te zijn blijft staan. We streven er bijvoorbeeld nog steeds naar de overlastgevende werkzaamheden –
waar mogelijk– na 08.00 uur te starten en voertuigen van onze (onder)aannemers op eigen terrein te parkeren. Met veel
verschillende partijen in een klein gebied lopen de afspraken wel eens mis, maar we nemen uw opmerkingen ter harte en
proberen naar oplossingen te zoeken waar mogelijk en andere partijen daarop aan te spreken.
In deze bijzondere tijd, waarin veel mensen thuis zijn – en ook de lokale ondernemer wat extra support kan gebruiken –, willen
wij u met een kleine attentie van een lokale ondernemer danken voor uw begrip en sterkte wensen in deze bijzondere periode .
Bij deze brief hebben we bonbons van Puccini uit de Staalstraat bijgevoegd. We hopen dat het u smaakt!
Ter kennisgeving: digitale communicatie over voortgang en werkzaamheden
De communicatie over de projecten en voortgang van het Universiteitskwartier vindt tot ten minste 1 juni vooral digitaal plaats.
Direct omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden zullen wij tijdens deze periode niet , dan wel beperkt, voorzien
van huis-aan-huis berichtgeving, informatiebijeenkomsten en rondleidingen komen te vervallen.
Hoe komt u als bewoner of ondernemer wel aan informatie?
- Bezoek onze website uva.nl/universiteitskwartier voor achtergrondinformatie en nieuws over onze projecten en
werkzaamheden. Hier wordt eventuele verlenging van de termijn voor digitale communicatie gepubliceerd, zodra de
richtlijnen van het RIVM worden verlengd.
- Gebruik onze app ‘Universiteitskwartier’, hier wordt het laatste nieuws gedeeld. De app is gratis te downloaden via
Google Play (Android) en de App Store (IOS) met zoekterm ‘Universiteitskwartier’.
- Buurtberichten worden per e-mail verspreid aan omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden naar de bij ons
bekende e-mailadressen. Wilt u er zeker van zijn dat u berichtgeving ontvangt per e-mail, dan kunt u dit kenbaar maken via
universiteitskwartier-ho@uva.nl.

Me e r informatie?
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op met omgevingsmanage r Thomas
Vernooy, via universiteitskwartier-ho@uva.nl / 020 – 525 7724.

