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BINNEN DE VBU 
Maandverslag Engels 
Sinds april 2017 brengen we naast een Nederlandstalig maandverslag ook een 
Engelstalige versie uit. De 700 internationale studenten woonachtig op Uilenstede willen 
we graag zo goed mogelijk informeren over wat er allemaal speelt op de campus.  
 
DUWO 
Afrekening Servicekosten 
De VBU is in gesprek gegaan met de verantwoordelijke voor de afrekening servicekosten 
2016. Ze heeft ons goed antwoord kunnen geven op onze vragen. Wij zijn akkoord 
gegaan en in juni zal het geld overgemaakt worden.  
 
CAMPUS 
Weerbaarheidscursus 
Eind september 2017 zal er een weerbaarheidscursus georganiseerd worden. De cursus 
zal bestaan uit twee avonden waarin je leert hoe je wat sterker en zelfverzekerder over 
kunt komen. Begin volgend studiejaar zal de inschrijving starten. Mocht je nu al zeker 
willen zijn van een plekje, mail naar info@vbu.nl! 
 
Voorrangsregeling 
Vorige zomer bleek dat er steeds minder mensen afkwamen op hospiteeravonden die ook 
nog voldeden aan de eisen van de voorrangsregeling. Meerdere onderzoeken hebben dan 
ook uitgewezen dat studenten langer thuis blijven wonen door het afschaffen van de 
basisbeurs. Wij hebben DUWO en de VU vorig jaar geadviseerd hun voorrangsregeling 
hierop aan te passen. Helaas hebben we recentelijk de partijen besloten ons advies dit 
jaar naast hun neer te leggen. Ze zullen actiever de voorrangsregeling onder de aandacht 
brengen. Ze zien dit jaar als evaluatie-jaar. Klachten hierover mogen doorgegeven worden 
via het klachtenformulier. Wij zullen in het vervolg de ontwikkeling blijven volgen en 
DUWO en de VU adviseren waar nodig.  
 
Eenheidsbezoeken 
In mei hebben wij weer eenheidsbezoeken uitgevoerd bij toren 2 en 3. Wij hebben 
bewoners gevraagd hoe de werkzaamheden in toren 2 verlopen. Afgezien van soms 
luidruchtige en te vroeg startende bouwvakkers waren er geen klachten. Uit de 
eenheidsbezoeken van toren 3 kwam dat bewoners erg blij zijn met de camera’s die in de 
lift geplaatst zijn.   
 
 



 

 

 
 
Flessenactie 
Het Rode Kruis heeft op 17 mei flessen opgehaald in verschillende torens om geld in te 
zamelen voor het goede doel. Ondanks de warmte en een tekort aan mankrachten is er 
147 euro opgehaald! Volgend studiejaar zal er waarschijnlijk een vervolg komen.  
 
Veiligheidsmaatregelen 
Zoals in het vorige maandverslag al werd omschreven, wordt er na de zomer met een 
veiligheidscampagne gestart om bewustwording te vergroten onder bewoners. Naast de 
campagne zullen er ook aanpassingen worden gedaan op de campus. Zo zal op korte 
termijn de brug bij het laantje van Arboretum worden verwijderd. In het verleden bleek dit 
laantje een plek te zijn voor schennisplegers. Verder zal het viaduct bij de metro wit 
worden geschilderd om de metrohalte een veiligere uitstraling te geven. Uit de 
veiligheidsenquête bleek namelijk dat de metro door bewoners als meest onveilige plek 
wordt ervaren. De volledige resultaten van de veiligheidsenquête kun je vinden op: 
http://vbu.nl/overige/. 


