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Leefbare campus: ook in het weekend

1. Inleiding
Tilburg University heeft veel te bieden op het gebied van studiefaciliteiten, vooral door het bestaan van de
universiteitsbibliotheek. Van de verruimde openingstijden van deze bibliotheek in het weekend, de
bibliotheek is dit jaar tot 00.00 uur open in plaats van tot 18.00 uur, wordt dan ook veelvuldig gebruik
gemaakt.1 Dit klinkt ideaal, maar er is één ding dat ontbreekt en nodig is om daadwerkelijk de ideale
leeromgeving te bereiken. Wat ontbreekt, zijn de eetfaciliteiten in het weekend. Nu er zoveel studenten
ook in de avonduren van het weekend gebruikmaken van de bibliotheek, moeten zij, evenals
doordeweeks, ook op de campus kunnen eten. Dat hier behoefte aan is, blijkt onder andere uit het
Rapport Student Services 2013 (Deel 3: Bibliotheek). Volgens dit rapport heeft ongeveer 45% van de
studenten aangegeven wensen te hebben ten aanzien van de eetmogelijkheden in de koffiecorner van de
bibliotheek. Wensen die genoemd worden zijn onder andere:2




Het aanbieden van (goedkope) lunch/maaltijden, vooral in het weekend
Een kiosk/kantine/lunchroom/cafetaria/mensa/broodjesbar
Toegang tot magnetron(s)

Fractie Front wil graag dat er wordt ingespeeld op deze behoefte. Dit vergroot de kans op meer
studerenden in de avonduren van het weekend en kan leiden tot hogere studieresultaten en een hogere
studenttevredenheid.

2. Mogelijkheden eetfaciliteiten
Fractie Front ziet verschillende mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van studenten aan
eetfaciliteiten op de campus in het weekend. Deze drie mogelijkheden staan op volgorde van waar onze
voorkeur ligt, met de achterliggende gedachte dat geen eetfaciliteiten in het weekend het slechtst
mogelijke scenario is.
1. Het openstellen van de mensa in het weekend
2. Een restauratieve voorziening in de universiteitsbibliotheek
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Gegevens met betrekking tot de bezoekersaantallen in september tot en met december zijn opgenomen in Bijlage 1.

Zie Bijlage 2 voor een volledig overzicht van de wensen ten aanzien van de eetmogelijkheden in de koffiecorner van de
bibliotheek.

3. Aanvullende faciliteiten in de koffiecorner van de bibliotheek

2.1 Het openstellen van de mensa in het weekend
Naar aanleiding van het stuk UR 1718 willen wij als eerste mogelijkheid aandragen om de mensa ook in
het weekend te openen. De kosten voor het openstellen van de mensa in het weekend voor een jaar
lang, met openingstijden van 12.00 tot 20.00 uur, zijn €15.269,20.
Schoonmaak = €6.058,00
Elektriciteit = ((60kwh*8 uur*0,11 euro)*2 dagen) * 52 weken = €5.491,20
Warmte = ((0,5GJ*8 uur*15,50 euro)* 2 dagen) * 30 weken = €3.720,00
Schoonmaak
Elektriciteit
Warmte
Totale kosten

€6.058,00
€5.491,20
€3.720,00
€15.269,20

Verder zal de universiteit rekening moeten houden met een eventuele compensatieregeling voor de
cateraar, wanneer de mensa door tegenvallende bezoekersaantallen niet rendabel zou opereren.

2.2 Een restauratieve voorziening in de universiteitsbibliotheek
Bij de verdeling van de kavels voor restauratieve voorzieningen in 2010 werd al de mogelijkheid voor
kavel 4 in de universiteitsbibliotheek genoemd.3 Een espressobar met een assortiment dat bestaat uit
warme dranken zoals koffie en thee, frisdranken, versnaperingen en broodjes werd destijds als een
goede aanvulling gezien op het aanbod. Daarnaast werd in de aanbesteding uitdrukkelijk het open zijn
van de kavel in het weekend genoemd als één van de eisen voor de exploitanten.
Fractie Front zou graag zien dat het College van Bestuur invulling geeft aan de destijds uitgesproken
wens om in de weekenden een eetfaciliteit in de bibliotheek te realiseren. Denk hierbij aan (luxe) broodjes
en versnaperingen.

2.3 Aanvullende faciliteiten in de koffiecorner van de bibliotheek
Bij deze optie ziet Fractie Front vooral mogelijkheden in het faciliteren van magnetrons in de koffiecorner
van de universiteitsbibliotheek. Op deze manier kunnen studenten hier zelf meegebrachte maaltijden
opwarmen en hoeven er geen kosten te worden gemaakt om een ander gebouw open te houden. Op
deze manier zou er alleen geld nodig zijn voor de aanschaf van de magnetrons en voor de extra
schoonmaakkosten. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Van Amsterdam, de TU Delft
en de TU Eindhoven zijn al verschillende gebouwen voorzien van een magnetron die te gebruiken is door
studenten en werknemers. Door het plaatsen van de magnetrons wordt ingespeeld op de wens van
studenten om de mogelijkheid te hebben ’s avonds warm te kunnen eten, zonder de campus te hoeven
verlaten.
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Zie UR 982.

3. Conclusie
Al met al pleit Fractie Front voor betere restauratieve voorzieningen in het weekend. Het is een punt dat
onder de studenten heel erg leeft en waar zij ook nadrukkelijk om vragen. Redenen om dit te doen zijn
dat deze voorzieningen de studententevredenheid positief beïnvloeden, studenten meer gebruikmaken
van de universiteitsbibliotheek en dat er hierdoor betere studieresultaten kunnen worden gehaald door
studenten. Op deze manier profiteren niet alleen de studenten, maar profiteert ook de universiteit van een
levendigere en actievere campus.

Bijlage 1 – Gegevens uit UR 1624 (Pilot verruiming openingstijden bibliotheek)

Bijlage 2 – Gegevens uit Rapport Student Services 2013 (Deel 3: Bibliotheek)

