Uitnodiging
De Vereniging openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein,
VOLBG, zet zich in voor het behoud en de verzorging van
deze historische plek in het Amsterdamse stadshart.
Tot nu toe zijn daarbij mooie resultaten bereikt maar er
moet nog flink gewerkt worden.
Alle informatie vindt U op de website: www.volbg.nl
Bewoners van het terrein zelf, van het aangrenzende
deel van de Kloveniersburgwal en ook van de omgeving
zijn welkom in deze vereniging.
Voor wie de VOLBG nog niet kent is de bijeenkomst op
17 september een goede gelegenheid om kennis te maken.
Graag tot dan.

buurtbijeenkomst
Binnengasthuisterrein
woensdag
17 september
2014

Uitnodiging
aan de bewoners en allen die zich betrokken voelen
bij het Binnengasthuisterrein.
Programma
17 september 2014
Perdu
Kloveniersburgwal 86
1012 CZ Amsterdam
16.00 uur

Inloop

16.10 uur

Introductie
Jeroen Kruit,
projectcoördinator Wetenschapswinkel WUR

16.20 uur

“Fenomenologie van de openbare ruimte:
Ontwerpprincipes voor het beleven van een
toegankelijk en inclusief Binnengasthuisterrein”
Tesse Bijlsma, student onderzoeker WUR

16.50 uur

Over de communicatie tussen buurtbewoners,
de Universiteit van Amsterdam en de gemeente
Amsterdam: een casestudie over het
planningsproces op het Amsterdamse
Binnengasthuisterrein
Casper Kruizinga, student onderzoeker WUR

17.30 uur

Samenvattende conclusie
Jeroen Kruit, projectcoördinator

17.35 uur

Plenaire discussie

18.55 uur

Afsluiting en borrel

De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek van
de UvA op het Binnengasthuisterrein (BG) zijn in volle gang.
De architecten Roberto Meyer en André van Stigt hebben een
ontwerp gemaakt waarbij de rijksmonumenten gespaard blijven.
Het bouwplan ligt nu bij de gemeente ter beoordeling.
Het BG krijgt met de nieuwe bibliotheek en andere plannen van
de UvA nieuwe functies en gebruikers. De vraag is nu: Hoe wordt
de buitenruimte (pleintjes, hoven, straten) op het BG terrein
ingericht? Hoe zorgen we er voor dat het Binnengasthuisterrein
in de toekomst nog leefbaarder, veiliger, groener en aantrekkelijker wordt zonder dat het openbare karakter verdwijnt?
Naar de gevolgen van de nieuwe bibliotheek op de omgeving doet
de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Wageningen
(WUR) onderzoek. Het gaat over de betekenis van het terrein in
het stedelijk weefsel van de stad, nu en in de toekomst.
Daarover houden de mensen uit Wageningen een presentatie en
zij leggen de conclusies en adviezen aan ons voor.
Op woensdag 17 september 2014 vindt vanaf 16.00 uur deze
presentatie plaats in Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ
Amsterdam.

U bent van harte welkom.
met vriendelijke groet,
Vereniging VOLBG
Wijkcentrum d’Oude Stadt

