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De eigenaressen van Queens strij-
den al ruim twee jaar tegen de uri-
lift die op vrijdag en zaterdag tus-
sen 01.00 en 6.00 uur op hun terras
staat. Het toilet leidt volgens de ei-
genaressen tot stank- en geluids-
overlast. Queens kreeg eerder dit
jaar steun van de gemeenteraad.
Een meerderheid droeg het college
van burgemeester en wethouders
op een andere locatie voor de urilift
te zoeken. In afwachting van de uit-
komst van dit onderzoek werd het
openbare toilet gesloten.
Het college besloot onlangs dat

de urilift weer in gebruik moest
worden genomen. Verplaatsing
naar een andere geschikte locatie,
een paar meter verderop op de
Groenmarkt, zou 30.000 euro kos-
ten.

Raadslid Voogt van collegepartij
VVD is niet tevreden over de opstel-
ling van het college. ,,Een klein pro-
bleem is in een grote stad als
Amersfoort kennelijk schier onop-
losbaar.’’

Volgens Voogt zijn een terras en
een urilift onverenigbaar. ,,De ge-
meente heeft een fout gemaakt
door beide zaken op één plek toe te
staan. Als je een fout hebt gemaakt
en je moet dat herstellen, dan mag
geld geen rol spelen.’’
Voogt betwijfelt overigens ook of

verplaatsing van de lift naar de ach-
teringang van de St Joriskerk op de
Groenmarkt 30.000 euro kost. ,,Ik
loop te lang mee als raadslid om dat
klakkeloos aan te nemen.’’
De VVD wil samenmet de BPA de

urilift op de agenda zetten van de

eerste raadsvergadering na het zo-
merreces. ,,Als we dit futiele pro-
bleem hebben opgelost, kunnen we
weer snel aan de slag met de grote
stadsproblemen,’’ aldus Voogt.
VVD en BPA krijgen in elk geval

bijval van het CDA. Raadslid Oost-
lander noemde het onderzoek van
het college naar een alternatieve
plek onlangs ‘onvolledig’. ,,Het CDA
is teleurgesteld dat het college van
burgemeester en wethouders geen
goede oplossing heeft weten te vin-
den.’’
VVD, CDA en BPA hebben samen

geen meerderheid in de raad en zijn
afhankelijk van de steun van andere
partijen. Oppositiepartij PvdA
wacht een voorstel van VVD en BPA
af, zegt woordvoerder Ramon Smits
Alvarez. ,,Wij staan neutraal tegen-
over de urilift. Er zijn grotere pro-
blemen in de stad. Maar als de par-
tijen met een duidelijke opdracht
aan het college komen, kijken wij
daar goed naar.’’
De SP vindt de kosten voor de

verplaatsing van het toilet te hoog,
zegt woordvoerder Groeneveld.
,,Bovendien, waar je het toilet ook
neerzet, overval zal sprake zijn van
overlast.’’ De woordvoerders van
D66 en GroenLinks waren gisteren
niet bereikbaar voor een reactie.
De eigenaressen van Queens pro-

beerden vorige week tevergeefs bij
de rechter te voorkomen dat de uri-
lift weer in gebruik zou worden ge-
nomen. Queens kreeg van wethou-
der Stoelinga (BPA) wel de toezeg-
ging dat de omgeving van het toilet
elke ochtend na gebruik, extra
wordt schoongemaakt.
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Urilift verstoort nachtrust

AMERSFOORT •De Amersfoortse politiek wil af van

de soap rond de urilift op de Groenmarkt. Volgens

VVD-raadslid Koos Voogt is de discussie rond het

openbare toilet op het terras van bed & breakfast

Queens ‘beschamend voor de stad’.
RICHARD HOVING

Politiekwil af van kwestie rond toilet Groenmarkt
‘Soap urilift beschamend’

Er zijn grotere
problemen in de stad
PvdA’er Smits Alvarez

Koos Voogt:

,,De gemeente

heeft een fout
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één plek toe te
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Agent voorkomt

zelfmoord

Een agent van het Utrechtse politie-
korps heeft in zijn vrije tijd een zelf-
moordactie weten te voorkomen.
Rond 10.15 op vrijdagochtend zag
de politieman een auto stilstaan op
de spoorwegovergang aan de
Barchman Wuytierslaan. Toen de
agent poolshoogte kwam nemen,
gingen de spoorbomen naar bene-
den. De agent probeerde de auto-
mobilist te redden, maar het lukte
hem niet de deuren te openen of de
auto van het spoor te duwen. Ach-
teraf bleek dat de bestuurder de
deuren had vergrendeld en de
handrem had aangetrokken.

De agent pakte een lifehammer
en sloeg de ruit van de auto in,
waarna hij het portier kon openen.
Met de hulp van twee omstanders
haalde de agent de bestuurder uit
de auto. De machinist kon de trein
nog net op tijd stilzetten. Inmiddels
gewaarschuwde agenten hielden de
automobilist aan en brachten hem
naar het bureau. Op last van een
arts is de man opgenomen in een
instelling voor geestelijke gezond-
heidszorg.

BARNEVELD

Zwaargewonde bij

motorevenement
Bij een ongeluk tijdens het Histo-
risch Motorsport evenement op
industrieterrein De Harselaar zijn
zaterdagmiddag twee gewonden ge-
vallen. De slachtoffers werden ge-
raakt door de as van een kart, die
tijdens een demonstratierit door
nog onbekende oorzaak was losge-
raakt en het publiek in vloog. Een
59-jarige Bemmelnaar raakte hier-
bij zwaargewond aan zijn hoofd.
Zijn verwondingen lijken voorals-
nog niet levensbedreigend. Een an-
dere man uit het Belgische Lommel
leek een gebroken pols opgelopen te
hebben, maar kon na een korte be-
handeling weer naar huis. De be-
stuurder van de kart kwam met de
schrik vrij.

AMERSFOORT

Mishandeling

op Stadsring

In de binnenstad is in de nacht van
zaterdag op zondag een 25-jarige
Amersfoorter aangehouden die zijn
vriendin mishandelde. Op de krui-
sing van de Utrechtseweg en de
Stadsring kreeg het stel rond 0.15
uur ruzie. De man gaf zijn vriendin
meerdere klappen en een trap. Uit-
eindelijk viel de vrouw op haar ach-
terhoofd op straat. Toen de 20-ja-
rige vrouw uit Bilthoven weer over-
eind kwam, was haar vriend ner-
gens meer te bekennen. Na aangifte
bij het bureau startte de politie een
zoektocht en vond de man in een
café.

SOEST

Grote brand

in loods bij

boerderij

In een werkplaats bij boerderij

Birkzicht in Soest aan de Peter van

den Breemerweg heeft zaterdag-

morgen omstreeks 11.30 uur een

fikse brand gewoed. Daarbij is de

werkplaats van 400 vierkante

meter in rook opgegaan. De brand-

weer hield het rieten dak van de

naastgelegen boerderij uit voor-

zorg nat. De fik is uiteindelijk niet

overgeslagen naar de boerderij.

Brandweerkorpsen uit de hele regio
rukten uit, omdat het in landelijk
gebied - gelegen in de polder tussen
Amersfoort en Soest - lastig is blus-
water te regelen. Het water werd
uiteindelijk aangevoerd uit de Eem,
een kilometer verderop. Om 13.15
uur werd het sein ‘brandmeester’
gegeven. Volgens de politie is de
brand waarschijnlijk ontstaan door-
dat de 67-jarige boer had gewerkt
met een slijptol, waarbij vonken
waren vrijgekomen.
In de werkplaats was beeldend

kunstenaar Edwin Brand gevestigd,
die onder andere terrashaarden
maakt van gerecycled hoogwaardig
staal. Enkele oude gasflessen (rode
dikbuiken) die Brand gebruikt voor

zijn ontwerp zijn volgens de brand-
weer ontploft. De kunstenaar
huurde deze werkplek van de boer
in de naastgelegen woning. Ook
werd er volgens de kunstenaar een
timmerwerkplaats verhuurd en had
de boer zelf nog een ruimte met au-
tomaterialen in gebruik. Twee paar-
den die in een ander deel stonden,
zijn toen de brand uitbrak door de

boer in veiligheid gebracht.
Kunstenaar Brand heeft kort voor

de brand nog een stuk gereedschap
voor de boer gelast. ,,Voordat hij dit
aan mij vroeg, was hij al in de weer
met een slijptol.’’ De kunstenaar zag
zijn hele bedrijfsvoorraad in vlam-
men opgegaan. ,,Ik heb een schade-
post van tienduizend euro.’’
De politie ontdekte tijdens het

blussen een hennepkwekerij in het
achterhuis van de boerderij van on-
geveer 600 planten. De planten en
kweekapparatuur zijn in beslag ge-
nomen. De stroom bleek illegaal te
worden afgetapt. De politie onder-
zoekt wie de eigenaar van de hen-
nepkwekerij is en legt geen verband
tussen de aanwezigheid van de
kwekerij en de brand.

Een loods naast boerderij Birkzicht is zaterdag in rook opgegaan. FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM


