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BINNEN DE VBU
Nieuwe Raad van Commissarissen
Ook de VBU heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze bestaan uit oudbestuursleden. Dit is een advies en controle-orgaan voor ons bestuur. Er zijn wisselingen
geweest in de bezetting. Martine Laan en Sebastiaan IJzerman hebben sinds januari de
RvC verlaten. Wij hebben altijd erg prettig en effectief met hen kunnen samenwerken en
willen hun graag bedanken voor hun inzet. De nieuwe RvC-leden zijn Bram Berendse en
Floris Naus. Maurits Hortensius was al lid en is vanaf januari de voorzitter van de RvC.
Chocolademelk-actie
Om het collegejaar 2017 een leuke start te geven, heeft onze commissie op 9 januari
chocolademelk uitgedeeld bij de metro-uitgang. Verder heeft de commissie flyers met
data van de aankomende activiteiten uitgedeeld. De actie was een succes.
International market
In samenwerking met The Green Office (VU) is er tijdens de instroom van nieuwe
internationale studenten een markt georganiseerd. Vanaf december konden
internationale studenten tijdens onze spreekuren hun overige spullen doneren. Deze
studenten gingen de campus weer verlaten en hadden vele huishoudelijke voorwerpen
over. Vervolgens is er een markt georganiseerd op het VBU-kantoor waar nieuwe
internationale studenten konden winkelen. De markt had een pay-as-you-feel-concept,
wat inhield dat men mocht besteden wat hij de spullen waard vond. Er is ongeveer 200
euro opgehaald. Dit geld wordt door The Green Office VU gedoneerd aan een
vluchtelingenkamp in Griekenland.
Waarschijnlijk wordt er in september, bij de volgende grote verhuizingsronde, opnieuw
een markt georganiseerd.

DUWO
Werkplan DUWO
In januari hebben wij een positief advies uitgebracht op het werkplan en de
overlegagenda van DUWO voor 2017. In 2017 zullen wij onderwerpen als huisvesten

buitenlandse studenten, huurders-tevredenheid, sociale mediabeleid DUWO en
serviceabonnement bespreken. Mocht je meer informatie willen of zelf je mening willen
uiten, stuur een e-mail naar info@vbu.nl. Wij staan altijd open voor suggesties en input.

CAMPUS
Steekpartij
Er heeft 16 januari een naar incident plaatsgevonden in de lift van toren B. Hierbij is een
internationale bewoners lastiggevallen en belaagd met een mes. De vrouw heeft er
gelukkig alleen schaafwonden aan overgehouden. Nadat de dader een aantal dagen
later opnieuw gesignaleerd was op de campus is hij aangehouden. Als gevolg van deze
steekpartij zijn er permanente camera’s geplaatst in de hal en liften van de groene toren.
Petitie veiliger Uilenstede
De VBU zet zich al gelang tijd in voor het afsluiten van de torens. Naar aanleiding van
het incident zijn wij een petitie gestart om de noodzaak ervan te benadrukken bij
DUWO. Het gaat hierbij om permanente camera’s in alle torens en afsluiting van de
torens middels een intercom-systeem. De petitie is door 359 mensen getekend. Wij
blijven gesprekken voeren met DUWO, de wijkagent, de VU en gemeente om onze
gestelde doelen te realiseren.

OVERIG
Klankbordgroep
In 2016 heeft de VBU deel uitgemaakt van de klankbordgroep ‘Vluchtelingen Laan van
Kronenburg’. Dit was een adviserend en signalerend orgaan dat in werking is gesteld
vanaf januari 2016. Een kantoorpand op loopafstand van Uilenstede was verbouwd om
400 vluchtelingen te huisvesten. De vluchtelingen zijn in april gekomen en vervolgens
drie maanden later overgeplaatst naar asielzoekerscentra. De noodopvang bleek
minder lang nodig dan vooraf gedacht. Afgelopen januari is er een afsluitende
bijeenkomst geweest met de klankbordgroep om onze ervaringen te delen en het
hoofdstuk af te sluiten. Het was een positieve bijeenkomst. De manier van het opzetten
en de werking van de klankbordgroep gaat als voorbeeld dienen voor landelijk beleid.

