INLEIDING
De drempel om te gaan studeren, specifiek in
Amsterdam, wordt alsmaar hoger. De gemeente vervult een belangrijke functie voor deze
groep Amsterdammers. Door het bouwen van
voldoende en betaalbare studentenhuisvesting, het aanleggen van meer en veilige fietspaden, het verzorgen van een geolied openbaar vervoer en het garanderen van veiligheid
op en rondom studentenwoningen functioneert de gemeente als een motor van emancipatie en ontwikkeling voor deze energieke en
talentvolle groep mensen.

OVER ASVA
Al 70 jaar zetten wij ons in voor hoogwaardig
onderwijs, meer betaalbare studentenhuisvesting, betere OV-verbindingen in de stad en regio, voorzieningen voor de fiets en ondersteunen wij de Amsterdamse student in de vorm
van rechtshulp, kamerbemiddeling, trainingen
en velerlei andere services om het meeste uit
ieders studententijd in Amsterdam te halen.

OVER DIT DOCUMENT
Met name studenten zijn een doelgroep die
door landelijk beleid steeds verder in een
benarde positie worden gedrukt: de invoering van het leenstelsel, stijgend college- en
instellingsgeld en toenemende levenskosten.
Daarom heeft de ASVA studentenunie een
notitie opgesteld met essentiële en concrete
verbeterpunten voor studenten op het gebied
van bereikbaarheid, onderwijs en studentenhuisvesting.
De stem van de student, en jongeren in het
algemeen, moet worden gehoord. U kunt het
verschil maken. Wij willen daarin helpen door
jongeren bewust te maken van hun rechten en
plichten. Samen maken we de stad. Daar horen
studenten onherroepelijk bij.

MEER WETEN?
ASVA studentenunie
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
E-mail bestuur: bestuur@asva.nl
Telefoon bestuurskamer: 020 622 57 71
Telefoon medewerkerskamer: 020 525 29 26

Coördinator OV en Fiets
Joeri van Mil
joeri.van.mil@asva.nl
Coördinator Onderwijs
Diyar Jassim
onderwijs@asva.nl
Coördinator Huisvesting
Robert Boemen
rob.boemen@asva.nl

Facebook:
www.facebook.com/ASVAstudentenunie
Twitter:
@ASVAstudentunie
Voor pers- en media-gerelateerde zaken kunt
u contact opnemen met voorzitter
Henriëtte Hoogervorst op 06 417 860 89.

WWW.ASVA.NL
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BEREIKBAARHEID

ONDERWIJS

HUISVESTING

Voor Amsterdamse studenten zijn het
openbaar vervoer en de fiets de belangrijkste vervoersmiddelen. Studenten
wonend in Amsterdam moeten veilig en
gemakkelijk naar studentencomplexen,
colleges en werk kunnen.

De universiteiten en hogescholen
vervullen binnen de stad Amsterdam
een belangrijke functie. Niet alleen
brengen zij kennis en maatschappelijke
vorming met zich mee. Zij zijn een nieuwe generatie Amsterdammers die zich
binnen en buiten haar stadsgrenzen aan
bemoeit en zich vormt tot een kritische
burger.

Wij zijn van mening dat de stad moet
bouwen voor iedereen, maar juist ook
voor studenten is het van groot belang om
betaalbare en duurzame huisvesting te
realiseren.

• Het nacht-OV wordt verbeterd
• Veilige fietsroutes naar
studentencomplexen
• De fiets mag meegenomen worden in de
metro
• De ontwikkeling van het Amsterdamse
fietsnetwerk en de toename van
fietsparkeerplekken wordt doorgezet
• De geopperde inkorting van lijn 53 vindt
geen doorgang

Amsterdam heeft een traditie van
diversiteit, van sociale- en geesteswetenschappen en van uitwisseling van
verschillende culturen. Dit moet terugkomen in de opleidingen en zwaartepunten van de onderwijsinstellingen in
Amsterdam.

• Inzetten op projecten voor primair- en
voortgezet onderwijs dat studenten van
diverse (sociaal-economische en culturele)
achtergronden stimuleert om door te
stromen naar het hoger onderwijs.
• Aanmoedigen van initiatieven (op onderwijs- en onderzoeksniveau) die bijdragen
aan de emancipatoire en maatschappelijke
functie binnen de stad.

Voor meer informatie zie:
WWW.ASVA.NL/OV

Voor meer informatie zie:
WWW.ASVA.NL/ONDERWIJS

•D
 oorzetten van het plan Jongeren- en
Studentenhuisvesting
•H
 et stimuleren van het bouwen van
onzelfstandige woningen.
•H
 et garanderen van veiligheid op en
rondom studentencomplexen.
•S
 trengere regelgeving wat betreft de
uitgifte van grond en vergunningen in de
bouw van studentenhuisvesting
•S
 treng toezicht op de ontwikkelingen
van de nieuwe regelgeving omtrent het
woonwaarderingsstelsel
•S
 trenge aanpak van huisjesmelkers
•S
 timuleren van alternatieve oplossingen
•V
 ersoepeling van voorwaarden van
verhuur

Voor meer informatie zie:
WWW.ASVA.NL/STUDENTENHUISVESTING

