
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Referentienummer 

15 september 2022 UK20220915 

Onderwerp 

Update nieuwe Universiteitsbibliotheek 

 
 

Beste bewoners, ondernemers en belangstellenden, 

 

Via dit bericht neemt de UvA u, als bewoner, ondernemer of belangstellende in dit gebied, graag mee in de voortgang 

van de ontwikkelingen en bouwwerkzaamheden op en rond het Binnengasthuisterrein in de komende periode. In 

deze brief een nadere toelichting op de laatste tevredenheidsmeting Stakeholderjourney, een update over de 

gevelwerkzaamheden en een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst UK.    

 

Informatiebijeenkomst Universiteitskwartier  
Op donderdagavond 22 september 2022 organiseert de UvA van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst 

in BG3 aan de Binnengasthuisstraat 9. U bent tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom. Bij verschillende 

tafels kunt u informatie krijgen en vragen stellen over de lopende en toekomstige projecten. Extra aandacht is 

er voor de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden aan de Gasthuiskerk. Ook is er een ecoloog van 

advies- en ingenieursbureau TAUW aanwezig die meer kan vertellen over de flora en fauna op het 

Universiteitskwartier. En uiteraard kan dit onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 

Aanmelden kan tot 21 september 18.00 uur, door te mailen naar universiteitskwartier-ho@uva.nl.   

 

Toelichting tevredenheidsmeting Stakeholderjourney UB  
In het laatste buurtbericht stond de uitslag van de tevredenheidsmeting van 27 juni. Een aantal bewoners heeft 

op deze uitslag gereageerd. Uit de reacties bleek dat de tevredenheid/ontevredenheid niet goed terug te 

herleiden is naar een bepaald gebied. Met onderstaande locatiekaart tevredenheid hebben we dit in beeld 

gebracht. Op de kaart is te zien in welk gebied welke mate van tevredenheid gevoel overheerst:  

 
Bekijk de locatiekaart tevredenheid 

 

Meedoen aan het panel?  

Wilt u meedoen aan een volgende enquête? Dan kan heel eenvoudig. Schrijf u in via 

www.uwmeningtelt.nu/uva.Na registratie ontvangt u op hindergevoelige momenten een korte vragenlijst. 

Invullen is zo gebeurd. Aan de hand van uw feedback werken wij er aan om zo goed mogelijk te 

communiceren over de overlast en deze voor u zoveel mogelijk te beperken. 

 

Gevelwerkzaamheden UB 
De gevelwerkzaamheden vinden nu vooral aan de buitenzijde van de UB plaats (zie onderstaande plattegrond 

voor de verschillende fasen). Voor meer uitleg over het proces van de gevelwerkzaamheden kunt u het 

buurtbericht van 3 mei 2022 raadplegen via: campus.uva.nl/universiteitskwartier/omgeving/buurtberichten.  

 

Fase 5 en 6 (Binnengasthuisstraat – Vendelstraat) 

Hier is de aannemer volop bezig met de herstelwerkzaamheden. Op de begane grond van fase 5 worden na 

een nieuwe opname de komende weken nog extra herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  
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Fase 7 (Vendelstraat)  

Start van de herstelwerkzaamheden staat gepland rond week 40 (begin oktober). De doorlooptijd hiervan is 

nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de opname die compleet moet zijn en beoordeeld moet worden door de 

aannemer en de bouwdirectie. 

 

Fase 8 (Vendelstraat) 

De steiger aan deze zijde wordt in week 37 (12-16 september) geplaatst. In week 40 start de aannemer met het 

reinigen van de gevel waarna vervolgens de herstelwerkzaamheden starten.  

 

Inloopspreekuren 
Iedere twee weken op donderdagmiddag is er een inloopspreekuur (van 16.00 tot 16.30). Komt dat tijdstip niet 

uit en wilt u wel graag fysiek met de omgevingsmanager van de UvA (Abdullah) of de gemeente (Marieke en 

Olivia) spreken? Bel of mail dan met een van de omgevingsmanagers voor een afspraak. Zie onderaan dit 

buurtbericht hun contactgegevens. 

 

Ander nieuws in het Universiteitskwartier  

Bijeenkomst Aanpak Binnenstad 
De Aanpak Binnenstad organiseert op woensdagavond 21 september een zomerbijeenkomst in De Bazel. Het 

Universiteitskwartier is onderdeel van deze gemeentelijke aanpak. Burgemeester Femke Halsema en 

Alexander Scholtes, voorzitter dagelijks bestuur Centrum, trappen de avond af met een collegetour. Daarna 

vinden er paneldiscussies plaats. De avond wordt afgesloten met een netwerkborrel. 

 

Bewoners, ondernemers en instellingen uit de binnenstad zijn van harte welkom op deze zomerbijeenkomst.  

Aanmelden kan via de volgende link: Zomerbijeenkomst van aanpak binnenstad 

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/aanpak-binnenstad/nieuws/zomerbijeenkomst-van-aanpak-binnenstad/


Meer informatie?  
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom het Universiteitskwartier of deze brief, neem dan contact op via omgevingsmanager-

uk@uva.nl / 06 2115 5032 (ook bereikbaar op Whatsapp).  Of bezoek de website via uva.nl/universiteitskwartier. Ook kunt u zich via 

e-mail of de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het UK.   

 

Informatienummer UvA 24/7  

Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor vragen over het Universiteitskwartier heeft de UvA een speciaal informatienummer 

beschikbaar:  085 - 105 2976. Dit informatienummer is 24/7 bereikbaar voor vragen, klachten en/of meldingen die u heeft over het UK.  

 

Heeft u specifieke vragen voor de aannemer van de Universiteitsbibliotheek, dan kunt contact opnemen via ub@bi-smart.nl / 06 3611 6453. 

 

Heeft u vragen over gemeentelijke kwesties? Dan kunt u deze stellen aan Marieke Hendriks via m.hendriks@amsterdam.nl / 06 3094 

5954 of Gebiedsmakelaar Olivia Somsen via o.somsen@amsterdam.nl /06 3808 1780. 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: meldingen.amsterdam.nl. 

 

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 eerder verspreide buurtberichten gemeld. Hou dus de app in de gaten voor de laatste 

stand van zaken. 
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