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AANGETEKEND 
 
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam 
t.a.v. prof. dr. K. van der Toorn 
Spui 21 
1012 WX Amsterdam 
 
 
Betreft: verbouwing Roeterseilandcomplex 
 
Uw brief dd 12 oktober en 14 oktober (Huisvestingsontwikkeling) 
 

 
Amsterdam, 26 oktober 2009 

 
Geacht College, 
 
In uw brief van 12 oktober 2009 verwijst u naar het schriftelijk antwoord van 
mevrouw Bentinck.  
 
De brief van mevrouw Bentinck van 14 oktober bevat vele onjuistheden. 
 
Mevrouw Bentinck verwijst naar de afdeling Gebiedsbeheer en de Verkeerspolitie om 
de gekozen route te rechtvaardigen. Bijgevoegd vindt u de reactie van Gebiedsbeheer 
die mevrouw Bentinck’s bewering tegenspreekt (zie bijlage A).  
De nu door UvA gekozen route voldoet niet aan de aanbeveling van Gebiedsbeheer 
omdat het stopverbod in de Valckeniersstraat onvermijdelijk zal worden overtreden. 
Mevrouw Bentinck gebruikt de onderzoeksvoorzieningen in het J/K gebouw als 
argument om van de aanbeveling af te wijken. Ondanks vragen onzerzijds is nooit 
antwoord gegeven op de vraag waarom onderzoek wel wordt gestoord door verkeer 
haaks op de Valckenierstraat maar niet door verkeer in de Valckeniersstraat zelf. 
Zonder plausibele verklaring moeten we dit argument als drogreden kwalificeren.  
 
Vervolgens geeft mevrouw Bentinck aan dat UvA besloten heeft de (onjuist 
weergegeven) mening van Gebiedsbeheer in het buurtoverleg te brengen, er wordt 
geen reden gegeven voor deze plotselinge haast. Dat onderwerp staat echter niet op 
de agenda van het buurtoverleg geplaatst (zie bijlage B). Vertegenwoordigers van het 
Sarphatiblok waren ook niet, in tegenstelling tot wat mevrouw Bentinck beweert, 
speciaal uitgenodigd voor het buurtoverleg maar toevallig aanwezig. 
Er was duidelijk afgesproken om de route juist niet in het buurtoverleg te brengen 
maar te bespreken met Sarphatiblok, omdat wij de meest belanghebbende zijn. Het 
zou voor de hand hebben gelegen om al spoedig na het overleg met Gebiedsbeheer, 
10 september, tenminste telefonisch of per email contact met ons op te nemen maar 
dat is niet gebeurd. Er is ook geen verzoek gekomen van de UvA om eerder dan eind 
oktober over het BLVC te overleggen.  
 



We constateren dat Huisvestingsontwikkeling van de UvA zich niet aan de afspraken 
houdt, standpunten van het stadsdeel opzettelijk onjuist voorstelt en drogredenen 
aanvoert.  
 
Verwijzend naar onze brief van 23 september moeten we helaas nog steeds 
vaststellen dat het vertrouwen in de UvA als gesprekspartner niet is hersteld. 
 
We verzoeken u daarom nogmaals om direct overleg tussen onze bewonerscommissie 
en één of meerdere leden van uw College. 
 
Hoogachtend, 
 
  
Rob Matthijssen 
 
namens  
bewonerscommissie Sarphatiblok 
 
 
 
 
 
cc:  Gemeente Amsterdam, Sector Bouwen en Wonen t.a.v.  Sjoerd Bakels en Rob 
Stam 
Gemeente Amsterdam, commissieleden Bouwen en Wonen         
Plantage Weesper Vereniging 
Stichting tussen Amstel en Artis 
Bewoners Sarphatiblok  
 



Bijlage A 
 
From: "Chris Seinen" <cseinen@centrum.amsterdam.nl> 
Date: 19 oktober 2009 10:11:50 GMT+02:00 
To: "Michel Snoeren" <m.snoeren1@chello.nl> 
Subject: Betr.: route bouwverkeer UvA 
 
Dag Michel, 
 
Onze afdelling, in samenwerking met de Verkeerspolitie, heeft het 
volgende geadviseerd aangaande de bouwroutes: 
 
Sarphatistraat>>Valckenierstraat>>(rechtsaf eigen terrein 
op)>>bouwterrein>>Valckenierstraat uitrijden naar Sarphatistraat. 
 
Dus uitsluitend wegrijden door de hele Valckenierstraat zonder te 
stoppen/blokkeren. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Chris Seinen 
 
 



Bijlage B 
 
 
Agenda Buurtoverleg Roeterseiland 
 
Datum en Tijdstip : maandag 21 september 2009, 16.00 – 17.30 uur 
Locatie   : Ingang Roetersstraat 11 (E), kamer E 0.20 
 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Verslag vergadering d.d. 15 juni 2009 

 
3. Stand van zaken ontwikkeling Roeterseiland 

3.1. Gebouwen ABC 
3.2. Gebouw D 
3.3. Gebouw I 
3.4. BCP Jansen Instituut 

 
4. Communicatie 
 
5. Beheer Roeterseiland 

 
6. Wat verder ter tafel komt 

 
7. Vaststellen volgende vergaderdatum  

 
 
 


