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BINNEN DE VBU
Nieuw commissielid
De commissie heeft een nieuw commissielid aangenomen. Ze heet Nathalie Borst en begint op 1 november.
Vernieuwde website
De VBU is in oktober druk geweest met het vernieuwen van de website. De
lay-out en indeling zijn aangepast. Verder is er kritisch gekeken naar de inhoud van de website. We blijven uiteraard bezig met het up-to-date houden van de website om ervoor te zorgen dat de website een handige informatiebron is voor bewoners.
Beleidsplan 2017
Het concept beleidsplan voor 2017 is geschreven. Deze zal worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering op 10 november. Naast de
goedkeuring van het beleidsplan zullen ook de nieuwe bestuursleden en
de verlenging van de oude bestuursleden worden goedgekeurd.
DUWO
Pilot Camera
De VBU heeft de afgelopen maanden veel contact gehad met de gemeente, wijkagent en DUWO wat betreft de veiligheid op Uilenstede. Er is besloten dat er een pilot gaat plaatsvinden met camera’s in twee torens. Er wordt
vervolgens minimaal een half jaar gemonitord wat dit doet voor de veiligheid en het gevoel van veiligheid in deze torens.
OP DE CAMPUS
Golden Unit
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Lingotto en haar partners organiseren ook dit jaar weer de competitie
‘Golden Unit’. Dit houdt in dat een beginnend bedrijf inhoudelijke begeleiding op maat en een bedrijfsruimte op Uilenstede kan winnen. Om kans
te kunnen maken kun je op www.campusuilenstede.nl/golden-unit jouw
ondernemingsplan uploaden. De inschrijving loopt tot 25 november. Een
online-poll zal mede-bepalen wie er wint. Houd hiervoor de Facebookpagina van de VBU goed in de gaten.
Pilot Afvalcontainers
De gemeente gaat een pilot starten door drie ondergrondse plasticcontainers te plaatsen op Uilenstede. Gemeente Amstelveen heeft deze
pilot al in andere wijken in Amstelveen uitgevoerd en wilt het daarom ook
op Uilenstede gaan proberen. Er zijn verder nog geen definitieve afspraken gemaakt maar zodra wij meer weten, zullen wij de bewoners hiervan
op de hoogte stellen.
Bewoners Initiatief Groep
Sinds 2015 is de VBU de Bewoners Initiatief Groep (BIG) op Uilenstede. Dit
houdt in dat bewoners met een idee voor de wijk of de bewoners bij ons
kunnen komen en wij zullen de bewoner begeleiden. Er is een activiteitenbudget beschikbaar voor dergelijke initiatieven vanuit de gemeente. Wij
hebben op de website het bestaan van de BIG en de mogelijkheden kenbaar gemaakt. Voor het einde van het jaar zullen wij een formulier creëren
waardoor initiatieven op een simpele wijze kunnen worden verwezenlijkt.
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