Het Universiteitskwartier is de historische geboortegrond van de Universiteit van Amsterdam.
Het is een gemengd en historisch gebied in de luwte van de binnenstad waar studeren, wonen en
werken hand in hand gaan.
Het gebied zal tot circa 2030 een transformatie ondergaan. Hier worden de opleidingen van de
Faculteit der Geesteswetenschappen ondergebracht op één campus, gezamenlijk met UvA-brede
functies zoals een museum, bibliotheek, congresfaciliteiten en de bestuursstaf. Niet alleen de
binnenhoven van de UvA worden heringericht, de gemeente zal ook de algemene buitenruimte van
het gebied herinrichten. Dit bevordert de interactie tussen studenten, medewerkers, universiteit én
bewoners, ondernemers en belangstellenden. Een goede bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en
communicatie zijn daarom voor alle betrokkenen in dit gebied van belang.
Waar kunt u terecht voor informatie?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of
opmerkingen heeft over de ontwikkelingen in
dit gebied, of juist de behoefte om een melding
te kunnen maken. Deze flyer geeft een handig
overzicht van de contactpersonen en communicatiemiddelen van zowel de UvA, gemeente
Amsterdam en politie ten aanzien van het
Universiteitskwartier.

App Universiteitskwartier: Wilt u op
de hoogte blijven van het laatste nieuws
over het UK? Check dan de UvA
Universiteitskwartier App. De app is
gratis te downloaden via Google Play
(Android) en de Appel Store (IOS) met
zoekterm ‘Universiteitskwartier’ of
direct te vinden via de QR-codes.

Communicatiekanalen UvA
Website: uva.nl/universiteitskwartier
Ook kunt u zich via de website aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief over het
Universiteitskwartier.
Informatienummer UvA 24/7: Voor
vragen of meldingen over het Universiteitskwartier is het informatienummer
085-105 2976 beschikbaar, van ma t/m
zondag.
Spreekuur UvA en gemeente
Amsterdam: De UvA houdt samen met
de gemeente een tweewekelijks spreekuur op donderdag (even weken) van
16:00-17:00 op het BG-terrein bij Prism
koffiebar aan de Vendelstraat 7.

Google Play

Apple Store

Instagram: @uva_campus
Linkedin: UvA Campusontwikkeling
Communicatiekanalen gemeente
Website: Voor algemene informatie over
het Universiteitskwartier kunt u terecht
op amsterdam.nl/universiteitskwartier.
Algemene meldingen: Bij incidentele of
meer algemene problemen (zoals afval of
straatverlichting) kan een melding gedaan
worden via telefoonnummer 14020 of via
meldingen.amsterdam.nl

Vanuit de UvA hebben wij twee aanspreekpunten. We werken met de afdeling
Huisvestingsontwikkeling aan grootschalige
en langdurige bouwprojecten en de afdeling
Facility Services voorziet in het reguliere
onderhoud en beheer van de gebouwen en
buitenruimte van de UvA.
Abdullah Al Awwadi
Omgevingsmanager
Universiteitskwartier UvA

Als omgevingsmanager van het
Universiteitskwartier bij de
afdeling Huisvestingsontwikkeling probeer ik altijd samen de
oplossing te vinden. Ik streef ernaar om open,
benaderbaar en bereikbaar te zijn, voor iedereen
die in of nabij het UK woont, werkt of verblijft.
U kunt mij benaderen met ideeën voor de
buitenruimte, of bij een vraag of melding over
bouwwerkzaamheden. Neem gerust contact
met mij op via de mail, telefoon of tijdens het
spreekuur.
Email: omgevingsmanager-uk@uva.nl
Telefoon (en Whatsapp): 06 2115 5032
Aanwezig: Ma t/m do

Irmgard van Genderen
Facilitair manager Universiteitskwartier UvA

Als Facilitair Manager van het
Universiteitskwartier ben ik,
samen met een groter team,
verantwoordelijk voor een
veilige en gezonde werk- en studieomgeving.
Ik ben de facilitaire schakel voor de faculteiten,
de omgeving, de diensten en de leveranciers.
Bijvoorbeeld als het gaat over groenonderhoud,
glasbewassing, fietsen, parkeren, toegang en
openingstijden van de hekken en poorten, geluidsoverlast, verstoppingen etc. op de UvA-terreinen
en aan de UvA-gebouwen. Ik sta u graag te
woord bij ideeën of feedback op zaken die beter
of anders kunnen.
Telefoon: 020 525 1403 (Servicedesk FS)
Aanwezig: Ma t/m vrij

Ook vanuit de gemeente Amsterdam zijn er
twee aanspreekpunten. Het gemeentelijk
projectteam Universiteitskwartier houdt
zich specifiek bezig met de ontwikkeling
van het Universiteitskwartier. Daarnaast
heeft elk gebied in Amsterdam een eigen
gebiedsmakelaar, die fungeert als algemeen
aanspreekpunt voor de buurt.
Marieke Hendriks
Gemeentelijk Projectmanager
Universiteitskwartier

Verbouwingen in de binnenstad
hebben grote impact op de
openbare ruimte. Als projectmanager zorg ik ervoor dat
eventuele vragen, kansen en problemen worden
opgepakt. Ik heb korte lijntjes met andere
gemeentelijke programma's en opgaven in het
Wallengebied, zoals Bruggen en Kademuren,
Vervoer over water en Energietransitie.
Email: universiteitskwartier@amsterdam.nl
Telefoon: 06 3094 5945
Aanwezig: Ma, di en do

Olivia Somsen
Gebiedsmakelaar Kernwinkelgebied Zuid en Wallengebied Zuid

Als gebiedsmakelaar ben ik een
vast aanspreekpunt voor de
buurt. Heb je een vraag of idee
voor je buurt dan kun je bij mij
terecht. Ook als dingen structureel niet goed
gaan en er vragen of ideeën zijn over hoe het
beter kan. Nodig mij gerust uit voor een wandeling
door de buurt!
Voor contact en meer informatie zie
www.amsterdam.nl/centrum-west
De gebiedsmakelaars van het Wallengebied houden
een tweewekelijks inloopspreekuur op de Nieuwe
Hoogstraat 9A. Dit spreekuur vindt plaats in de oneven weken, op donderdag van 15:30 tot 16:30 uur.

Politie of andere situaties? Bel altijd 112.
Geen spoed, wel politie? Bel het algemene nummer van de politie via 0900-8844.
De wijkagent Johan Schutte is ook via dit nummer te bereiken.

