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Beste ra adsleden.
De afgelopen weken weken is er veel tumult geweest ro ndom de Uv AvVl.l-samcnwcrking en de voorgenomen
verhuisbewegingen. Een samenwerking, en een verhuizing. die ook de studenten natuur- en sterrenkunde R.R.ngaat. W ij hebben ons dan ook als bestuur van de NSA altijd laten info rmeren door zoveel mogelijk betro kken
partijen in de hoop zo onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden omtrent de samenwerking en hun
belangen te behartigen, Hiero ver hebben wij dan ook teru gbericht naar en overlegd met onze leden tijdens een
dru kbezochte inform atieavond,

M iddels gesprekken met onze FSR. hebben wij gepro beerd de belangen VR.n onze leden. en met name de natuuren stcrrenkundestudcntcn, voor het doorzetten VR.n de geplande verhuisbewegingen te laten blijken. HelR.R.S had
het R.R.n hen gevraagde advies alleen betrekking op de specifieke verhuisbeweging van de informatiewetenschappen opleidingen naar de Vl.I-carnpus. Hierdoor hebben wij ons onvoldoende gehoord gevoeld en hopen wij met
deze brief onze CSR nog eenm aal op het hart te dru kken de juiste beslissing te nemen.

W ij hebben als studievereniging Natuur - en Sterrenkunde en W iskunde aan de UvA en de VU de unieke positie
om over een al bijna afgero nde sam enwerking te kunnen oordelen. Een samenwerking die, in onze ogen, in gro te
lijnen zeer succesvol is verlopen. Onze bachelor Natuur - en Sterrenkunde en mas ter Physics and Astro nomy
zijn namelijk afgelopen jaren veranderd in een joint degree (.TD). Onder onze leden merken wij een algemene
tevredenheid over de .JD . Het gro tere aanbod R.R.n vakken en mogelijkheden om divcrscrc pro jecten te kunnen
volgen wordt erg gewaardeerd . Deze samenwerking is echter nog niet volledig voltooid. Zoals jullie weten is
het hiervoor belangrijk dat het laatste natuurkundige instituut in Amsterd am dat nog niet op Science Park zit,
maar op de Zuidas. wel naar zijn studenten verhuist. W ij zijn er absoluut van overtuigd dat deze laatste fase
in de vorming van onze JD van cruciaal belang is voor het slagen hiervan.

De vorming van het Institute of Physics and Astronomy zal , niet alleen voor onze bachelorstudenten, maar
ook voor de mas terstudenten een breder aanbod aan richtingen, docenten en vakken bieden op de campus.
Voor de studenten is het even belan grijk als voor de onderzo ekers om op dezelfd e pick te studeren en werken.
Ook merken wij onder onze leden veel enthousias me over de kom st VR.n SRON naar Amsterdam , De studenten
kijken uit naar de extra pro jecten en onderwijsmogelijkheden die deze samenwerking met zich mee ZR.I brengen.
Daaro m willen wij middels deze brief nogmaals expliciet het draagvlak onder onze studenten voor de voorgenomen besluiten ro nd de bètahuisvesting benadru kken.

W ij doen dan ook in deze kritieke fase van de besluitvorming een bero ep op jullie. als onze gekozen vertegenwoordigers, om de belangen van van onze leden in acht te nem en. W ij hopen dat de CSR het gro te plaatje
van de plannen kan beoordelen en daar de voordelen van kan inzien, iets waar onze FSR helaas niet over heeft
kunnen adviseren.
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