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BINNEN  DE  VBU  /  VBU  INTERN  
Nieuwe bestuurs- en commissieleden / New board and committee members
Per 1 september is het VBU-team versterkt door 2 nieuwe bestuursleden: Sjors Wolvetang en Yannick
Venekamp en 3 nieuwe commissie leden: Carolina, Eva Wijgman en Mandy Wierda. Op onze website
www.vbu.nl stellen zij zich voor. Momenteel is het bestuur op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden om de
functies van penningmeester en bestuurslid PR in te nemen. De sollicitatie staat open tot 31/10. Didier
Rwema, Suzanne Piet, Manon Vermeulen, Riemer Stelwagen en Lisa Sluijter hebben de VBU verlaten.
Wij bedanken hen zeer voor hun inzet.
The VBU has welcomed in September two new board members: Sjors Wolvetang and Yannick
Venekamp. Our committee has three new members: Carolina, Eva Wijgman and Mandy Wierda They
introduce themselves at our website www.vbu.nl. The board has still two vacancies, for treasurer and
boardmember PR. Didier Rwema, Suzanne Piet, Manon Vermeulen, Riemer Stelwagen and Lisa
Sluijter have recently stopped working for the VBU. We would like to thank them for their commitment
the last year.
  

DUWO  
Pilot  nieuwbouw  /  Pilot  newer  buildings  
De temperatuurmetingen in de nieuwbouw voor de pilot zijn door DUWO beëindigd. Nu de koude
maanden er weer aankomen, daalt de binnentemperatuur gelukkig. Het eindrapport van DUWO is nog
niet binnen. Omdat er in Amsterdam ook problemen zijn met de binnentemperatuur in de nieuwbouw,
zullen wij samen met DuWoners op gaan trekken om dit probleem op te lossen.   
  
DUWO  has  stopped  measuring  the  temperature  in  the  new  buildings  for  the.  The  temperature  in  
the  rooms  will  decrease  since  it  is  winter  soon.  The  VBU  has  not  yet  received  the  report  on  what  
the  pilot  has  toughed  us.  Student  flats  in  Amsterdam  face  the  same  problems,  which  is  why  we  
have  cooperated  with  our  neighbour-tenant  organisation  DuWoners  to  solve  this  problem.  
  

CAMPUS  
Instroom internationale studenten zomer / New international tenants arriving in the summer
In de zomermaanden zijn ruim 700 internationale studenten vertrokken en hebben 700 internationale
studenten hun intrek genomen op onze campus. Voor DUWO was het een zware klus als het gaat om
de schoonmaak van de kamers en het opknappen van hoogbouw 2. Wij hebben dit samen met DUWO
geëvalueerd en er wordt gekeken naar oplossingen. Momenteel wordt er binnen de Gemeente
Amstelveen gekeken welke voordelen blockchain mogelijk kan hebben voor de inschrijfprocedure in de
gemeente en bij DUWO. Meer informatie over blockchain vind je hier: xx.
Last summer around 700 international tenants left Uilenstede and 700 new students arrived. DUWO
had the challenge to clean all the rooms and renovate Flat number 2 in time. The VBU has evaluated

this process together with DUWO. At the moment the municipality of Amstelveen is considering
blockchain as an alternative for the enrolment procedure.
Veiligheidscampagne / safety campaign
De veiligheidscampagne is gestart op de campus. Op www.campusuilenstede.nl/safety is meer
informatie te vinden over veiligheid op de campus. Momenteel wordt er gewerkt aan informatie over
brandveiligheid. Heb je zelf een onderwerp waarvan jij vindt dat deze aan bod moet komen in de
campagne? Mail ons op info@vbu.nl
The safety campaign has started on the campus. Visit www.campusuilenstede.nl/safety for more
information. Currently information is gathered regarding fire control. Do you have a topic regarding
safety that should be included in the campaign? Mail us at info@vbu.nl
Weerbaarheidstraining / resilience training
Wij willen alle bewoners bedanken die enthousiast mee hebben gedaan tijdens de eerste en twee
ronde van de weerbaarheidstrainingen, gegeven door Niels, Kabier en Ben van My Own Jeet Kune Do.
Hiernaast bedankt voor alle complimenten die de trainers en ons toegekomen zijn. Wij zijn momenteel
aan het bekijken of er een aanbod met vervolglessen aangeboden kan worden op Uilenstede.
The VBU would like to thank all people that have participated in the resilience training. We would also
like to thank Niels, Kabier and Ben of My Own Jeek Kune Do, who have thought the course so
professionally. The VBU is considering organizing a follow-up.
Mensen maken Amstelveen / People build Amstelveen
Uilenstede is de winnaar geworden van Mensen maken Amstelveen. Bedankt voor het stemmen.
Hiermee hebben we €10.000 gewonnen om het plein een nieuwe inrichting te geven met onder andere
picknicktafels, pingpongtafels en chillplekken. Wanneer er gestart wordt met de bouw is nog niet
bekend maar de overleggen worden gestart.
Uilenstede is the winner of the competition ‘People build Amstelveen’. We have won 10.000 euro to
spend on decorating the central square. Picknicktables, pingpongtables and chill areas will be realised
as soon as possible. Meetings are planned to discuss when it will be realized.
Parkeerproblemen / parking problems
Op Uilenstede is door een groot aantal bewoners aangegeven dat er problemen zijn met parkeren op
de campus. Hiervoor is een enquête gemaakt welke al door meer dan 250 bewoners is ingevuld. Nog
niet ingevuld? Doe het hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck1VP7VbokGYesCxGEJ6bNp1F7muREItWYnmVu6nfCFSV9g/viewform?usp=sf_link
A lot of tenants are complaining about finding a parking spot for their car. Therefore, the VBU has made
a survey on this topic. So far already 250 filled it in. In case you did not already you can fill it in here:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck1VP7VbokGYesCxGEJ6bNp1F7muREItWYnmVu6nfCFSV9g/viewform?usp=sf_link   

