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Kernachtiger kon advocaat Van den
Ende het gistermorgen bij de Raad
van State in Den Haag niet samen-
vatten namens zijn cliënten,
Queens-uitbaters Paula Bouwer en
Lisette de Jong. ,,Er was sprake van
miscommunicatie tussen afdelin-
gen. Men was de terrasaanvraag
‘even vergeten’. Zoiets kan gebeu-
ren. Wat niet kan, is dat ze de fout
niet wilden toegeven en hun plan
doordreven,’’ aldus Van den Ende.
De zitting voor het hoogste rechts-

orgaan is het sluitstuk in de even
slepende als onverkwikkelijke af-

faire rond de urilift. Bouwer en De
Jong willen geld zien van de ge-
meente Amersfoort. Ze liepen vol-
gens eigen zeggen vier jaar lang in-
komsten mis door de aanwezigheid
van het urinoir, dat op uitgaans-
avonden en festivaldagen op het ter-
ras uit de grond rees. De penetrante
lucht die opsteeg als de urilift was
verzonken, joeg ook op die momen-
ten bezoekers van het terras, be-
toogde Van den Ende namens
Queens.
De omvang van de planschade

moet volgens de advocaat nog door

een onafhankelijk deskundige wor-
den vastgesteld. De gemeente stelt
dat er geen sprake kan zijn van
schadevergoeding omdat de urilift
al in gebruik was bij de start van
Queens, in april 2008. ,,Er kan geen
vergelijking worden gemaakt tussen
de omzet voor en na de komst van
de urilift,’’ zei jurist Van Eyck.
Van Eyck vond de claim ook

slecht onderbouwd. ,,Queens maakt
niet inzichtelijk wat ze aan inkom-
sten misgelopen zou zijn. En dat is
het enige dat de rechter hier moet
beoordelen’’.

‘ZWARTE RAVEN’
In haar slotwoord zei Paula Bouwer
dat het anderhalf jaar nadat de ge-
wraakte plaspaal werd verplaatst
naar de Windsteeg eindelijk de
goede kant op gaat met Queens.
,,Maar het heeft ons veel gekost, let-
terlijk en figuurlijk. De tegenwer-
king door het stadhuis doet het

meeste pijn. Weet U hoe we ge-
noemd worden door de ambtena-
ren? Zwarte raven! Mensen die an-
deren kwaad berokkenen. Terwijl ze
zelf fout zaten. Het was een nacht-
merrie.’’
Na afloop van de zitting delen

Bouwer en De Jong op een geïmpro-

viseerd terras zelfgebakken protest-
koekjes uit aan passanten op het
Lange Voorhout. De advocaat raadt
de vrouwen af pal voor het Raad van
Stategebouw te gaan staan. ,,Dat zou
provocerend werken. We hebben
tenslotte nog een uitspraak af te
wachten.’’

Soap urilift nadert de slotakte
AMERSFOORT/DEN HAAG • Dat het uit de grond rijzend
urinoir op de Groenmarkt kon uitgroeien tot een
drama in ontelbare bedrijven was enkel te wijten aan
de onbuigzaamheid van de ambtenarij. Die zette het
plan door, terwijl ze wist dat een terrasvergunning
voor Queens Bed & Breakfast in de maak was.

MARCO WILLEMSE

Uitbaters Queens claimen schade via de hoogste rechter

PIET VAN DIJK
BAARN • Twee 14-jarige meisjes uit
Baarn hebben zich dinsdagmiddag
in hun woonplaats op straat be-
dreigd gevoeld door een man in een
wit autobusje.
Toen ze rond vier uur ’s middags

de hond van een van hen uitlieten
op de Gerrit van der Veenlaan, nabij
het treinstation, deed de man naar
hun zeggen pogingen hen naar het
busje te lokken en gedroeg hij zich
vreemd.
Ze zijn weggerend, noteerden het

kenteken en meldden het incident
bij de politie. Die zegt de melding
‘serieus te nemen’ en ermee bezig te
zijn, zonder verder in detail te wil-
len treden. Of er dinsdag daadwer-
kelijk is gezocht naar een wit busje
of dat het kenteken is nagetrokken,
wil de politie in het belang van het
onderzoek naar het incident dan
ook niet kwijt.

Een van de twee vertelt over het
incident: ,,We wilden de straat over-
steken toen er in de verte een busje
aankwam. De bestuurder reed lang-
zaam, dus we dachten dat we mak-
kelijk konden oversteken. Opeens
gaf hij gas en reed keihard door. Hij
stopte vlak bij ons aan de kant van
de weg en maakte wilde armgeba-
ren, zocht oogcontact en riep iets
tegen ons.’’

‘NIET DOEN’
,,We konden hem niet horen omdat
hij geen raam open had, maar we
maakten er wel uit op dat hij wilde
dat we naar hem toekwamen. Toen
liep ik in een reflex naar hem toe,
maar mijn vriendin zei: nee, niet
doen. We zagen toen dat hij nog
kwader werd. Toen zijn we wegge-
rend in de richting van het spoor-
bruggetje.’’
De meisjes zagen hem vervolgens

wegrijden en de Wittelaan inrijden,
een zijstraat van de Gerrit van der
Veenlaan, waar hij stopte en uit het
busje stapte. ,,Hij gingmidden op de
weg staan, liep om het busje heen
en deed zijn hand in zijn broek.
Toen hij zag dat we naar hem bleven
kijken vanuit de verte,’’ vervolgt de
Baarnse scholiere, ,,reed hij hard
terug en ging de Oude Utrechtseweg
in. We zijn toen naar mijn huis ge-
gaan en hebben de politie gebeld.’’
De meisjes zeggen erg geschrok-

ken te zijn van het vreemde gedrag
van de man. ,,Ik vond het heel ver-
velend,’’ aldus de Baarnse. Via de so-
ciale media kregen ze volop steun-
betuigingen van vrienden en vrien-
dinnen.
Gisteren zijn ze gewoon naar

school gegaan. ,,We hebben wel op
witte busjes gelet.’’ Op de plek van
het incident staan geen huizen; de
spoorlijn loopt er langs.

Meisjes (14) voelen zich bedreigd door
eigenaardig gedragman in wit busje

AMERSFOORT

VV Hoogland mag
de hoogte in
Voetbalvereniging Hoogland is uit
de brand: er komt alsnog toestem-
ming voor de bouw van een hoge
tribune van zo’n 8 meter met kleed-
ruimte, direct aan het hoofdveld.
De gemeenteraad nam dinsdag-

avond unaniem een VVD-motie aan
die dit mogelijk maakt. Het bestem-
mingsplan voor het Park Schothorst
wordt nu aangepast.
,,We zijn reuze blij,’’ zegt bestuurs-

lid Gerrit Polleman, ,,We krijgen nu
alle zestien kleedkamers voor onze
honderd elftallen op één plek: onder
de tribune.’’
De nieuwbouw maakt Hoogland

klaar voor de stap naar de hoofd-
klasse. ,,We kunnen straks voldoen
aan alle normen van de KNVB voor
clubs die op het hoogste niveau spe-
len. Zo is het een voorwaarde dat de
ruimte voor de scheidsrechters
dicht op het veld zit.’’

Zomerabonnement

Bij ons is het
altijd vakantie!
Bij ons is het
altijd vakantie!
(1 juli t/m  1 september)
Zomerabonnement
(1 juli t/m 1 september)(1 juli t/m  1 september)

Sofie wijst
de weg
AMERSFOORT • Verdwalen is
er voor treinreizigers van bui-
ten niet meer bij in Amers-
foort. De tweemeest ge-
bruikte looproutes tussen het
station en de binnenstad zijn
sinds deze week gemarkeerd
met glimmende plakkaten die
de wandelaar de weg wijzen
naar het hart van de stad. Op
demetalen pijlen staat be-
halve het woord ‘centrum’ ook
een afbeelding van een wij-
zende Sofie, het symbool van
Amersfoort. De speciale be-
wegwijzering tussen het sta-
tion en het centrum is volgens
de gemeente nodig omdat be-
zoekers vanaf het station
nogal eens de weg kwijtraak-
ten tijdens de wandeling van
10minuten naar de binnen-
stad. FOTO DESIRÉE SCHIPPERS

De e-mail waarin een ambtenaar
in 2009 een ‘gezamenlijke harde
aanpak’ bepleitte van de uitbater
van Queens aan de Groenmarkt,
is volgens de Burger Partij
Amersfoort (BPA) ongehoord.
Het getuigt van ambtelijke sa-
menspanning in machtsmis-
bruik, meent de BPA. De fractie
vindt een openbaar excuus van
het college aan Paula Bouwer

van Queens op zijn plaats. De
fractie eist bovendien een diep-
gaand onderzoek naar de e-mail
uit het uriliftdossier, waarover
deze krant dinsdag publiceerde.
Volgens de BPA gaat de kwestie
het karakter van een incident
ver te boven. De partij wil van
het college weten of er discipli-
naire maatregelen worden ge-
troffen.

BPA: Mail is ongehoord


