
Aan het college van B&W  
 
Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: ruimte voor dagelijkse portie spiritualiteit aan de EUR  

Rotterdam, 26 mei 2014 
Geacht college, 
 
Het Algemeen Dagblad, de Telegraaf en TVRijnmond berichtten afgelopen week over studenten 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) die een petitie zijn gestart voor de realisatie van 
een geschikte ruimte op de campus voor bezinning en gebed. De huidige ruimte is te klein, 
onhygiënisch en voldoet niet aan de nodige faciliteiten voor studenten uit binnen en buitenland. 
Door de gebrekkige faciliteiten is er voor studenten onvoldoende ruimte voor hun dagelijkse - en 
als broodnodig ervaren - portie aan bezinning en spiritualiteit.  
 
Het initiatief voor de petitie (met binnen een week al bijna 700 handtekeningen) voor een meer 
geschikte ruimte is genomen door KASEUR - een koepel van acht studentenverenigingen - en is 
gericht aan het College van Bestuur van de EUR n.a.v. hun terughoudendheid in deze kwestie.       
 
De campus van de EUR is volop in ontwikkeling. Onder meer middels samenwerkings-
overeenkomsten is ook de Gemeente Rotterdam betrokken in de ontwikkeling hiervan tot een 
campus waar ‘de wereld zich thuis voelt’1. Er wordt samen gewerkt aan “een complex met de 
uitstraling van een internationaal georiënteerde topuniversiteit, een ontmoetingsplaats voor 
wetenschappers en studenten in uiteenlopende fasen van hun leven met diverse achtergronden 
en nationaliteiten.”2 De ontwikkeling van de campus past dan ook in de ambities van de 
gemeente om Rotterdam aantrekkelijk te maken voor internationale studenten en bedrijven. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

1.  Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving en de petitie van KASEUR? 
2.  Deelt dit college de visie en ambitie van de Erasmus universiteit om zich te ontwikkelen 

tot een internationaal georiënteerde topuniversiteit?  
3.  Vindt het college het van belang - mede gezien de genoemde ambities van onze stad en 

universiteit - dat wij als Rotterdam met voorzieningen als onze universiteit, faciliteren in 
ruimte die voldoende aansluit op de dagelijkse spirituele behoefte van de studenten die 
(met een diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen) hier leven, wonen, werken en 
studeren?  

4.  Indien het antwoord op de vorige vraag ‘ja’ is: Is het college bereid een rol te spelen in de 
realisering van een dergelijke ruimte op de universiteit? 

 
                                                        
1 Masterplan Campus Woudestein College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2008) pag. 9 
2 Masterplan Campus Woudestein College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2008) pag. 5 

 



Met vriendelijke groet, 
 

    
Nourdin El Ouali     Danielle Knieriem 
 


