
 

  

Geachte prof. dr. Romijn, Leden van de Raad van Bestuur, 
 
Middels deze brief wil de Studentenraad (SR) zijn zorgen uiten over de vorderingen van de 
verbouwing van het J0-plein. De SR ziet dat deadlines niet gehaald worden en vreest dat 
het plein na de zomer van 2017, op de vloer na, geen vernieuwing heeft ondergaan.  
 
Sinds eind 2015 is de SR betrokken bij het project ‘vernieuwing J0-plein’. Vervolgens zijn 
begin 2016 concrete plannen geformuleerd met betrekking tot de inrichting van het J0-
plein. De deadline voor de verbouwing van het J0-plein werd gesteld op 1 september 2016. 
Echter bleek snel dat deze deadline niet gehaald zou worden, waardoor de deadline is 
verschoven naar 1 december 2016. Met de plaatsing van de nieuwe vloer in de zomer van 
2016 is rekening gehouden met de schetsen van het meubilair. Zo zijn de stopcontacten 
geplaatst op plekken die uit de indeling van de schetsen logisch blijken. Deze schetsen 
lijken nu in vergetelheid te zijn geraakt.  
Daarnaast zou de TOKO per 1 december een nieuwe uitbater krijgen. Tot op heden zijn de 
onderhandelingen met de Albert Heijn to Go nog gaande.  
 
In september 2016 zijn studenten Media & Communicatie betrokken bij de integratie van 
digitale communicatiemiddelen in het meubilair. Deze studenten hebben eind november 
2016 vier projectplannen gepresenteerd. Hoewel de werkgroep enthousiast was over deze 
plannen is hier niet op voortgebouwd. Hierdoor heeft het gehele project twee maanden stil 
gelegen en is de deadline voor de verbouwing verschoven naar februari 2017. 
 
Eind 2016 werd opnieuw een derde partij betrokken bij de inrichting, namelijk Stream my 
Event. Dit bedrijf heeft met de SR en andere verenigingen in het AMC meerdere keren 
vergaderd om nogmaals de gezamenlijke wensen te schetsen. Deze schetsen zijn na 
akkoord van studenten in februari 2017 bij Albert Kok en Onno Valk neergelegd. 
Vervolgens heeft de SR, na een gesprek met Albert Kok, Onno Valk verzocht een planning 
voor de verbouwing op te sturen. Meerdere malen is gezegd dat er aan een planning wordt 
gewerkt en dat de SR hierbij betrokken wordt. Ook heeft Albert Kok benadrukt dat het de 
bedoeling is dat het J0-plein augustus 2017 af is. Helaas heeft de SR tot op heden, na 
meerdere verzoeken aan Onno Valk, nog geen planning ontvangen.  
 
Daarnaast maakt de SR zich zorgen over de vernieuwing van de vloer in de gang rondom 
Museum Vrolik en collegezalen 2 en 3. De SR wil graag zekerheid dat de introductieweek, 
die door de MFAS voor het AMC wordt georganiseerd, en de informatiemarkt voor 
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Epicurus jaar 1 onverhinderd kunnen doorgaan. Deze evenementen zullen tussen eind 
augustus en begin september plaatsvinden.  
 
Kortom, de SR heeft het idee dat het J0-plein bij de beleidsmakers van het J-gebouw niet de 
prioriteit heeft die het zou moeten hebben. De SR begrijpt dat er geen overhaaste 
beslissingen genomen moeten worden, maar inmiddels lijkt het project al langere tijd stil 
te staan. Het herhaaldelijk in dienst nemen van derde partijen staat het besluitvormend 
proces ernstig in de weg. Dit heeft tot nu toe slechts geresulteerd tot tegenstrijdige plannen 
en veel vertraging. Meerdere keren heeft de SR zijn zorgen geuit en gevraagd om nauw bij 
de planning betrokken te worden. Echter wordt hier weinig tot geen aandacht aan 
geschonken. Tot op de dag van vandaag is, na meerdere verzoeken, nog geen enkele 
definitieve planning of schets gepresenteerd. De SR ontvangt graag een definitieve schets 
met een bindende planning met betrekking tot de inrichting van het J0-plein. Inmiddels 
ziet de SR deze brief als laatste middel om nog schot in de zaak te krijgen. Derhalve 
adviseert de SR de decaan actief sturing te geven aan dit proces. 
 
Graag ziet de SR uw reactie tegemoet. 
 
Immer tot toelichting bereid, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 
Diederick van Doorn     Demi Dorrepaal 
Voorzitter    Voorzitter bachelor commissie

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc: Rien de Vos, Albert Kok, Onno Valk 


