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   DOCS.nr. 2881620 

__________________________________________________________________________________ 

 

VRAGEN van de raadsleden Kraanen en Van Wegen (BPA) inzake plaats Uri-lift op de Groenmarkt 

gedaan overeenkomstig artikel 43 van het reglement van orde voor vergaderingen van de 

gemeenteraad van Amersfoort (SOB, nr. 2868389; ontvangen d.d. 15 september 2008). 

 

ANTWOORD van burgemeester en wethouders (verzonden d.d. 7 oktober 2008) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Inleiding: Recent heeft de gemeente Amersfoort een tweede Uri-lift geplaatst, maar nu op de 

Groenmarkt, 

direct naast de Windsteeg en vlak achter de Sint Joriskerk. 

Helaas staat deze Uri-lift ook midden in het terras van Restaurant Queens en dat geeft in de 

weekenden – als de lift rond 20.00 uur ophoog geplaatst wordt - dus een erg vreemd effect voor de 

terras bezoekers die er dan op 80 cm naast zitten. 

Het kan niet zo zijn dat ondernemers – die hun nek uitsteken en dag en nacht voor een gezellige en 

leefbare binnenstad zorgen nu plotsklaps op hun bestaande terras met een Uri-lift worden 

geconfronteerd terwijl er rondom deze locatie veel betere plekken zijn. 

Over bovenstaande situatie heeft de BPA de volgende vragen. 

 

 

Vraag 1) Is het college, de wethouder van Beheer, van deze vreemde situatie op de hoogte? 

Antwoord 1) Ja, wij zijn bekend met de situatie. 

 

 

Vraag 2) Vindt het college het ook niet vreemd dat een reeds gevestigde ondernemer – met alle 

horecavergunningen - met een restaurant – met daarboven een klein hotel – en met voor 

zijn deur een terras, plotsklaps door de gemeente geconfronteerd wordt met een Uri-lift 

midden in zijn terras ? 

Antwoord 2) In het kader van de hotspot Binnenstad en Veilig Amersfoort zijn in overleg met, en op 

verzoek van, de ondernemers in de binnenstad verschillende maatregelen genomen om het uitgaan in 

de Amersfoortse binnenstad veiliger en aangenamer te maken. Een van deze maatregelen is het 

tegengaan van wildplassen. Er is daarom voor gekozen om op een aantal plekken in de binnenstad een 

Urilift te plaatsen. Zo staat er een Urilift op het OLV Kerkhof.  

 

De voorbereiding voor de Urilift op de Groenmarkt is gestart in de eerste helft van 2007. Op dat 

moment was er nog geen horeca onderneming gevestigd in het pand van “Queens”. In samenwerking 

met de afdeling Monumentenzorg en de horeca ondernemers op de Groenmarkt is gezocht naar een 

plek. In de historische binnenstad is het overigens, in verband met kabels en leidingen, niet eenvoudig 

geschikte plekken te vinden. Daarnaast was het belangrijk een plek te vinden, die zich in het 

“centrum” van horeca bevindt. Op 16 november 2007 is de bouwvergunning voor de Urilift verleend. 

De Terrasvergunning en exploitatievergunning voor lunchroom Queens zijn op 18 juni 2007 

aangevraagd. Het pand waarin Queens thans gehuisvest is, werd in december 2007 (toen alle horeca 



ondernemers en omwonenden aan de Groenmarkt per brief geinformeerd zijn over de komst van de 

urilift) nog verbouwd van antiekwinkel tot horecabedrijf.  

De procedures voor de terrasvergunning en de Urilift hebben elkaar gekruist. 

 

De Urilift op de Groenmarkt gaat op vrijdagen en zaterdagen om 22.00 uur omhoog in plaats van het 

oorspronkelijke tijdstip van 20.00 uur. Overleg met de eigenaresse van “Queens” is hiervoor 

aanleiding geweest. Inmiddels heeft onze wethouder voor Stedelijk Beheer op 19 september jl. een  

persoonlijk gesprek gehad met de eigenaresse van “Queens”. Aangeboden is de Urilift pas om 23.00 

uur te activeren.  

  

 

Vraag 3) Is het college bereid om – uiteraard in overleg met de omliggende ondernemers – 

een betere plek te zoeken voor deze Uri-lift ? 

Antwoord 3) Ja, in het gesprek van 19 september is aan de eigenaresse van “Queens” tevens  

aangeboden om bij het zoeken naar geschikte plekken voor ondergrondse afvalcontainers voor 

bedrijfs- en huishoudelijk afval óók de mogelijkheden voor verplaatsing van de Urilift mee te nemen.  

Wij willen nogmaals benadrukken dat de Urilift op de huidige plek in overleg met de ondernemers op 

de Groenmarkt tot stand is gekomen. 

 
 

Vraag 4) Is het college bereid daarbij ook een eventuele plek in het begin van de 

Papenhofstede mee te nemen? 

Antwoord 4) Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 3. 
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