
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Referentienummer 

30 april 2020 UK200430 

Onderwerp 

Update werkzaamheden UB: gewijzigde datum 2e betonstort 

 
 

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden, 

 

Via deze brief nemen wij u, als bewoner, ondernemer of belangstellende in dit gebied, graag mee in de 

voortgang van de bouwwerkzaamheden in en rond de Universiteitsbibliotheek (UB) de komende periode. Dit 

betreft hoofdzakelijk de aankomende betonstort, waar we in deze brief een toelichting op geven. 
 

Wijziging datum betonstort 

Op 23 april hebben wij u geïnformeerd over de eerstvolgende betonstort. In deze brief informeren wij u over de gewijzigde 

uitvoeringsdatum. 

 

De eerstvolgende betonstort zal, in tegenstelling tot hetgeen eerder gecommuniceerd, plaatsvinden op woensdag 13 mei 2020.  

De bewerkelijke constructie van het eerstvolgende stortvak vraagt van de aannemer extra tijd om de aankomende betonstort goed 

voor te bereiden. Om deze reden vindt de volgende betonstort een week later plaats dan eerder gecommuniceerd. 

 

Wilt u meer weten over de aankomende betonstort? Graag verwijzen wij u naar de website van de UvA waar eerdere 

berichtgeving over de betonstort te vinden is. Ook vindt u ook een FAQ met vragen en antwoorden over dit onderwerp. 

 

U kunt de eerder berichtgeving vinden via onderstaande link: 

https://campus.uva.nl/universiteitskwartier/omgeving/buurtberichten/buurtberichten-2020.html  

 

UvA App 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de UB? Check dan de UvA Universiteitskwartier App. 

U kunt de app gratis downloaden via Google Play (Android) en de App Store (IOS) met zoekterm ‘Universiteitskwartier’. Hier 

worden niet alleen nieuwtjes gemeld, maar ook wijzigingen of aanvullingen op eerdere verspreide buurtberichten gemeld. Hou 

dus de app in de gaten voor de laatste stand van zaken. 

 

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 5257724. Of bezoek de website via 

uva.nl/universiteitskwartier. 

 

Heeft u specifieke vragen voor de aannemer van de Universiteitsbibliotheek, dan kunt u zich wenden tot omgevingsmanager 

Ingeborg Kappert, via ikappert@avecodebondt.nl / 06 1028 5950. 

 

Heeft u vragen over gemeentelijke kwesties? Dan kunt u deze stellen aan Els Daems via e.daems@amsterdam.nl /  

06 46 01 48 71. Heeft u klachten over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over niet opgehaald afval, volle prullenbakken, losse 

stoeptegels, kapotte verlichting of andere zaken? Dan kunt u deze melden via: www.amsterdam.nl/wonen-

leefomgeving/melding-openbare/   
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