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Onderwerp   Beleidsnota huisvesting UT 
 
 
 
Geacht college, 
 
De URaad heeft het concept Beleidsnota huisvesting UT (UR 10 - 262) ter informatie 
ontvangen. De URaad waardeert het zeer dat na jaren zonder feitelijk beleid met betrekking tot 
huisvesting op de UT er nu een nota aanstaande is die dit beschrijft. Hij waardeert het dat bij de 
opstelling van deze nota inmiddels met vele belanghebbenden is gesproken. 
Gezien uw voornemen om de URaad in de komende cyclus deze nota ter instemming voor te 
leggen willen wij op dit moment de mogelijkheid benutten u over dit onderwerp enkele adviezen 
te geven die naar onze mening de nota versterken.  
Allereerst zou de URaad graag duidelijker beschreven zien wat de ideeën zijn rondom het 
bieden van kamergaranties aan bepaalde groepen (toekomstige) bewoners en wat de 
implicaties hiervan zijn voor het coöptatiebeleid zoals dat nu op de campus geldt. 
Ten tweede zouden wij graag een nadere toelichting krijgen over de toekomst van de 
Hogekamp. De URaad zou graag meer inzicht hebben in de scenario’s die er zijn voor de 
toekomst van de Hogekamp en wat de afwegingen zijn die tot een bepaalde keuze leiden. 
Verder is de URaad benieuwd naar redenen waarom er voor wordt gekozen de 
medewerkerswoningen te kopen zodra mogelijk, terwijl dit het tegenovergestelde is van eerder 
beleid. Het zou van toegevoegde waarde zijn als dit met meer (historische) duiding wordt 
behandeld in de nota. 
Daarnaast is het de URaad opgevallen dat er nergens wordt gerept over nieuwbouw. Dit 
onderwerp geeft antwoord op de vraag naar het gewenste volume. Zelfs als de keuze wordt 
gemaakt tegen nieuwbouw verdient deze behandeling in een huisvestingsnota, waarin de 
afwegingen die tot een keuze hebben geleid worden verwoord. 
Als laatste is de URaad benieuwd in hoeverre de UT zekerheid heeft of De Veste/Acasa bereid 
is mee te werken aan de geschetste plannen. Wat is er uit het overleg met Acasa dat wordt 
genoemd als Stap 1 in het actieplan gekomen? 
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