












 
Wilt u aub deze brief doorsturen naar de raadsleden?       
Geachte leden van de Raad,      
Naast het bekende Urilift problematiek is er ook problematiek van afval in de Windsteeg. Nu heb ik 
begrepen uit de pers en uit de raadsinformatiebrieven over dit onderwerp dat het toch de bedoeling is 
dat er in de Windsteeg geen ondergronds afval komt maar bovengronds. Kortom het blijft een 
openbaar vuilnisbelt.   
In de raadsinformatiebrieven staat niet wat er werkelijk de bedoeling is met de Windsteeg, terwijl er 
wel duidelijk staat dat er grote problematiek is met betrekking tot de Windsteeg. Tevens staat er niet 
vermeld, in tegenstelling tot wat dhr van Daalen en mevr Loovers hebben beloofd, dat de Urilift 
verplaatsing meegenomen zou worden in de afvalwijziging. Dit wil ik ook graag bekeken hebben.   
Het staat m.i. buiten kijf dat er geen afval in het openbaar dient te worden geplaatst en dat dit bij wet 
verboden is. 
In de praktijk betekent dat voor mij dat er continu auto's stoppen om afval te storten en dat er 
voortdurend vuil naast de bakken staat. Ook worden er koelkasten en ander groot afval in de 
Windsteeg achtergelaten en wordt er achter de bakken geurineerd. Tevens lopen er 's zomers ratten 
door de Windsteeg. 
Aan deze situatie dient een einde te komen. De horecaondernemers die de bakken nu hebben kunnen 
hun afval ook naar de Appelmarkt brengen. Ook nu komen horecaondernemers hun vuil MET DE 
AUTO naar de Windsteeg brengen. Hier heb ik foto's van als bewijs.   
Nu heb ik begrepen dat er slechts een communicatietraject gaat volgen, en dus geen inspraak traject.   
Wilt u aub ervoor zorgen dat er geen afval meer in de Windsteeg meer geplaatst kan worden?   
Ik hoop op uw medewerking.   
Met vriendelijke groet   
Paula Bouwer 
Queens Vorstelijk Genieten 
Groenmarkt 13 
3811 CP  AMERSFOORT    


