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BINNEN DE VBU
Kerstfeest
Op 8 december heeft de VBU in samenwerking met Il Caffe een Christmas-party
georganiseerd. In verband met de veiligheid moesten bewoners hun studentenkaart laten
zien. De reden is dat bij het vorige feest mensen met drugs waren aangetroffen.

DUWO
Fietswrakken-actie
DUWO heeft de fietswrakken-actie bij toren 1 succesvol afgerond. Er zijn 72 fietsen
opgeslagen. Tot nog toe hebben nog geen bewoners hun fiets opgehaald. In maart wordt
de volgende actie gehouden bij toren 2.

CAMPUS
Pilot camera’s
De pilot camera’s is van start gegaan. Er zijn camera’s geplaatst in toren 3 en toren C bij
de ingang en in de liften. De pilot zal minimaal zes maanden duren. De VBU heeft na drie
maanden een evaluatie met de betrokken partners (DUWO, gemeente, politie). De VBU
wilt dat er blijvend camera’s komen in alle torens. Om dit te realiseren is het belangrijk dat
elk incident wordt gemeld met een klacht. Wij zouden dan ook bewoners willen
aanmoedigen klachten in te dienen.
Voorrangsregeling
De VBU heeft de VU benaderend om in gesprek te gaan over de lopende
voorrangsregeling. Wij zouden graag de regeling opheffen of versoepelen. Begin februari
is er een gesprek gepland. Daarnaast heeft DUWO ook gesprekken met de VU wat betreft
dit onderwerp.
Brandveiligheidsbijeenkomst
16 december is in samenwerking met DUWO, de Brandweer, de wijkagent en de
gemeente een brandveiligheidsavond georganiseerd. Het belangrijkste doel was om
studenten aan de hand van een (bijna) levensechte ervaring te wijzen op de onderschatte
gevaren van brand in studentenhuizen en –complexen. Er zijn brandmelders uitgedeeld
door DUWO. Er is een aftermovie van gemaakt, deze is terug te kijken via het
youtubekanaal van DUWO ( https://www.youtube.com/watch?v=HNhOKKnanc&feature=youtu.be ).

OVERIG
Geplande activiteiten
De commissie is druk bezig geweest een leuk programma op te stellen voor tot aan de
zomer. Wij nodigen jullie daarbij uit voor de volgende evenementen:
- 16 februari: Pyjamaparty (feest)
- 30 maart: Tussengevecht
- 20 april: Bierfestival (feest)
- 11 mei: Vierkamp in samenwerking met Sportcentrum VU en SSA
- 8 juni: Uilenfest

