








 
Geachte leden van de raad, 
  
  
Wellicht heeft u vernomen van de problemen die er zijn rondom de vestiging van onze horecazaak en 
hotel. Naast alle perikelen die er al zijn, zoals de Urilift, het niet afgeven van vergunningen, de 
parkeer- en fietsproblematiek is er ook een groot probleem met afval in de Windsteeg. 
  
Het artikel dat u ontvangen heeft van dhr Dieleman bevat naar mijn mening onvolledige informatie. Er 
staat niet aangegeven welke problemen er precies zijn in de Windsteeg en er staat ook niet 
aangegeven dat het plan er is om er BOVENGRONDSE afval te laten bestaan ipv op bijv de 
APpelmarkt het totale afval te laten verzamelen voor de groenmarkt. De Windsteeg is geen 
doorgaande weg, en daarom ook niet geschikt voor ROVA vrachtwagens. Daarnaast is er veel 
wandel-, fiets en passantenverkeer (toeristen) in dit stuk van Amersfoort. Er zijn heel veel 
wandelingen van het Gilde en van andere bedrijven die op toeristisch gebeid werkzaam zijn. 
Waaronder drie bedrijven die met ons samen werken: de Fotoschool Amersfoort, Gilde en Picoplan. 
Wij doen met zijn allen erg ons best om Amersfoort zo florissant mogelijk op de kaart te zetten en 
verzetten ons hevig tegen deze voornemens. 
  
Wilt u ons aub steunen?  
  
Ook vraag ik u om de Urilift problematiek mee te nemen, zoals Dhr van Daalen en mevrouw Loovers 
hebben toegezegd. En waar kennelijk niemand verder van op de hoogte is gesteld. 
  
Hartelijk dank alvast. 
  
Met vriendelijke groet 
  
Paula Bouwer 
----- Original Message -----  
From: Paula Bouwer  
To: griffie@amersfoort.nl  
Sent: Wednesday, November 12, 2008 10:28 PM 
Subject: Fw: E-mail met bijlage (attachment): AD.nl - Amersfoort - Urilift Groenmarkt uurtje later 
omhoog 

 
Geachte secretariaat, 
Wilt u aub deze aanvullende email rondzenden? 
Hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet 
Paula Bouwer 
Queens Vorstelijk Genieten 
  
Geachte leden van de raad, 
   
----- Original Message -----  
From: Paula Bouwer  
  
Sent: Wednesday, November 12, 2008 10:27 PM 
Subject: E-mail met bijlage (attachment): AD.nl - Amersfoort - Urilift Groenmarkt uurtje later omhoog 



Urilift Groenmarkt uurtje later omhoog 

Door LEO DE VRIES 
AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort overweegt de omstreden urilift op de Groenmarkt 
op termijn te verplaatsen.  

Een urilift. FOTO URILIFT.NL  
Voorlopig gaat de verzinkbare plaspaal in de weekeinden een uurtje later omhoog; om 23.00 
in plaats van om 22.00 uur. 
 
Amersfoort wil bij onderzoek naar de toekomstige ondergrondse afvalopslag in het centrum, 
ook kijken naar de mogelijkheden om tegelijk de urilift te verplaatsen. 
 
De eigenaren van hotel-restaurant Queens beklaagden zich afgelopen week over een in hun 
ogen absurde situatie: de pispaal staat midden op hun terras. Ze zeggen geen hapjes en 
drankjes te willen serveren tussen de urinerende mannen. 
 
Eigenaresse Bouwer liet weten mede door de uriliftperikelen aan de rand van de financiële 
afgrond te zijn beland. Ze hield afgelopen zaterdag zelfs een ‘uridebat’ om steun te verwerven 
voor verplaatsing van het verzinkbare geval. 
 
Maandag vond er een gesprek plaats tussen de eigenaren en wethouder Van Daalen. Volgens 
getuigen verliet Bouwer daarop het stadhuis hevig aangedaan. 
 
De eigenaresse wil nu niet reageren op het voorstel van de gemeente. Via een woordvoerder 
laat ze weten dat met Amersfoort is afgesproken ‘alleen positief’ te zullen reageren naar de 
pers. ,,Het is een constructief en begripvol gesprek geweest,’’ luidt dan ook de reactie. 

 
 


