




 
Geachte heer Jaarsma, burgemeester, gemeenteraadsleden,     
Afgelopen weekend was er Dias Latinos in Amersfoort. Wij hebben genoten van een heel fijn 
weekend, net zoals ontzettend veel andere mensen.   
Wij hebben echter een aantal situaties meegemaakt, die voor onze bedrijfsvoering niet acceptabel 
zijn.   
1) Er is afgesproken met de festivalleiding, Margreet vd Hoeven heeft ons dit mondeling ook 
bevestigd, dat er GEEN gebruik gemaakt zou worden van de Urilift, daar zij het ook aanstootgevend 
en niet passend vinden op de Groenmarkt. Wat schetst onze verbazing? Quignon opent toch de Urilift 
(omdat zij dit hun als hun eigen toilet beschouwen, en omdat er niet met hen gecommuniceerd wordt) 
zaterdag om kwart voor twee 's nachts. 
Hierdoor werd het erg druk en luidruchtig bij ons voor omdat er alleen maar jongelui rondom de Urilift 
hingen.   
Vervolgens de volgende ochtend blijken er allemaal bekers en sigarettenpakken tussen de Urilift 
geklemd te zitten, waardoor deze niet helemaal dicht kan. Hierdoor moeten wij extra werk verrichten 
om ons terras te ontdoen van alle rotzooi die Urilift bezoekers hebben achtergelaten en stinkt ons 
terras de volgende dag, tijdens een belangrijk evenement.   
Dit schaadt ook ons concurrentie positie! Dit moet u als Gemeente ten alle tijden voorkomen. En zeker 
niet meewerken om onze positie tov concurrenten te verslechteren. Waarbij zij er dan ook invloed op 
hebben om dit te kunnen realiseren.   
Naar mijn mening is dit geen eerlijke situatie en dient een andere oplossing gekozen te worden voor 
het omhoog zetten en neerlaten van de Urilift. Quignon is niet eens geinformeerd over de wijziging 
mbt het verlaten van de openingstijd conform ons terrasvergunning.   
2) Gebruik van de Windsteeg als opslagplaats voor de horeca: vrijdag hebben wij niet open gekund 
vanwege de continue stroom van vrachtwagens in de Windsteeg. De vrachtwagens kwamen op 
enkele centimeters na zo dicht langs ons pand dat wij er niet eens uit konden en klanten al zeker niet 
naar binnen konden. Hierdoor hebben wij omzetschade opgelopen.   
3) Vuilnisbakken in de Windsteeg: de vuilnisbakken in de Windsteeg zijn continu gevuld met lege 
flessen van de horeca ondernemers. Dit zorgt voor continue geluidsoverlast. Daarnaast worden deze 
bakken zondagochtend geleegd om 8 uur waardoor ik en mijn gezin (die daar slaapt het weekend) en 
onze hotelgasten gewekt worden door een half uur lang gekletter van glaswerk in de wagen van de 
Rova. 
Daarnaast lag er 's morgens vroeg een heleboel afval in de Windsteeg dat niet weggeruimd wordt 
door iemand. 
Ik heb eigenhandig heel veel zaken weggeruimd, waaronder een heleboel stukken glas, maar dit is 
niet mijn taak. Maar wel noodzakelijk omdat het ontzettend vies is. 
Daarnaast zijn de restanten van glas gevaarlijk!   
Ook hier ondermijnt u onze positie als ondernemer op de Groenmarkt.    
De plaatsing van de vuilcontainers is precies tegenover ons pand. Dit is ook niet acceptabel! Wilt u dat 
wij de keuringsdienst van waren inschakelen?  
Als u binnen een week geen passende oplossing hiervoor heeft, dan ben ik genoodzaakt andere 
maatregelen te treffen. 
Ik denk hierbij aan de pers, de Keuringsdienst van Waren en Zembla. 
Wij hebben zelfs een gesprek met de wethouder hierover gehad en de Gemeente schijnt al tien jaar 
na te moeten denken over een alternatieve locatie voor een stel vuilnisbakken in de Windsteeg. 



U heeft wellicht ook het artikel gelezen dat de binnenstad als meest vervuild wordt beschouwd in de 
stad. Ik vermoed dat daarbij de Windsteeg als meest vervuilde plek op nummer 1 zou komen te staan.   
Daarbij hebben wij regelmatig gasten in ons hotel uit het buitenland. Ik vind deze situatie ook niet 
wenselijk voor deze groep klanten van ons bedrijf.   
Ik verneem graag binnen een week van u als Gemeente concrete oplossingen voor onze problemen. 
Indien u niet helpt, dan zijn wij gedwongen om andere kanalen in te schakelen. En zoals gezegd, 
willen wij dit ook niet. 
Maar wij willen als bedrijf ook kans van slagen hebben. En u maakt het ons wel ontzettend moeilijk. 
Terwijl onze klanten heel erg enthousiast zijn over ons bedrijf.   
Het is toch te gek dat de Sint Joriskerk ook ontsierd wordt door vuilnisbakken en fietsen! Het meest 
prachtige gebouw dat wij hebben! 
Wellicht kunt u overwegen om de horeca ondernemers een eigen vuilnisbak te geven en die bakken 
daar weg te halen en actief te beboeten.   
Hoogachtend,   

Queens Vorstelijk Genieten  


