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Verbouwing Epsteinbar

Geachte prof. dr. Romijn, leden van de Raad van Bestuur,

De Studentenraad is al enige tijd nauw betrokken bij de vernieuwing en herinrichting van
Collegezaal 3. Wij waarderen het enorm om samen op te trekken en zo de best mogelijke
faciliteiten voor de studenten te realiseren. Zo zijn wij betrokken geweest bij de inrichting van
de collegezaal en de proefopstelling die reeds op plein J staat. Echter, ons is thans ter ore
gekomen dat de Epsteinbar, gelegen tussen collegezaal 2 en 3, hier zeer nadelige effecten van
zal ondervinden. Dit kan een bedreiging vormen voor het voortbestaan van deze bar en indirect
de studievereniging MFAS. Onze achterban, de studenten, en de studievereniging vinden dit een
kwalijke zaak.
Hoewel bovenstaande in eerste instantie niet primair te maken heeft met kwaliteit van
onderwijs, onderschrijven wij dit sentiment ten zeerste. Wij achten het aannemelijk dat de
Epsteinbar, of een faciliteit primair voor studenten anderszins, een waardevolle bijdrage levert
aan het prettige studieklimaat aan het Amsterdams UCM - locatie AMC. Wij vinden het derhalve
belangrijk voor de faculteit dat deze faciliteit blijft bestaan, vandaar ons schrijven.

Aangezien wij geen voorbarige conclusies willen trekken, zouden wij graag van u
vernemen hoe het is gelopen dat de Epsteinbar nu acuut de nadelige gevolgen van deze
verbouwing zal ondervinden en of deze hinder van tijdelijke, of definitieve aard is. Wij hebben
begrepen dat ten gunste van de verbouwing slechts een deel van de bar nu in gebruik zal zijn en
het terras deels ontoegankelijk is. Daarnaast heerst er veel onzekerheid over het voortbestaan
van de Epsteinbar op de huidige locatie. Tijdens de zogenoemde Denktank CZ overleggen met
alle betrokkenen is de situatie betreffende de Epsteinbar nauwelijks aan de orde geweest. Wel
is er besproken dat er een passende oplossing zou komen voor de bar. Dit is echter nog niet
gebleken, wat wij erg jammer vinden.

Wij beroepen ons dan ook op het informatierecht en vragen u middels deze
brief om opheldering, en informatie, over de huidige situatie en het
voorgaande proces. Op dit moment vragen wij ons het volgende af:
Wanneer is het huidige tijdspad vastgesteld, wanneer was het in de
organisatie bekend dat delen van de bar gebruikt zouden worden ten
gunste van de verbouwing?
Is dit tijdig en eenduidig gecommuniceerd naar de studievereniging, of
hadden de zij hier de lead moeten nemen?
Is er een overleg geweest met alle stakeholders betreffende de huidige
situatie, en zo ja, waarom is de SR hier dan niet voor uitgenodigd?
Hoe gaat de komende periode eruit zien? Wat gaat er concreet gebeuren
met de Epsteinbar tijdens de reeds lopende verbouwing en de periode
daarna? Met andere woorden; is de huidige situatie van tijdelijke of
definitieve aard?

Daarnaast wenst de Studentenraad dat er vanaf heden tijdig en helder
gecommuniceerd wordt naar de studievereniging MFAS en de Studentenraad
over de vervolgplannen omtrent de Epsteinbar en verbouwing van de
collegezaal, zodat er gezamenlijk gekeken kan worden naar oplossingen.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,

Namens de studentenraad,
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Voorzitter
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