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Wijkbericht

september 2017

Uitnodiging inloopbijeenkomst plaatsing
verzinkbare urinoirs
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 27 september over de
plaatsing van vijf verzinkbare urinoirs in de binnenstad van Utrecht. In dit wijkbericht
informeren wij u verder.
Aanleiding
De gemeente plaatst sinds enkele jaren elke
donderdag zeven mobiele plastic plaskruizen in
uitgaansgebieden en haalt ze op maandag weer
op. Deze kruizen zijn bedoeld om overlast van
wildplassen door mannen in de uitgaansuren te
beperken. Binnenkort worden deze plaskruizen
vervangen door verzinkbare urinoirs, zogeheten
uriliften. Ook de twee plaskrullen, die nu te
vinden zijn op Janskerkhof en Mariaplaats, gaan
weg.
Voordelen
Het grote voordeel van deze uriliften is dat deze
alleen zichtbaar aanwezig zijn op momenten dat
het nodig is: tijdens de uitgaansavonden. De rest
van de tijd ‘verdwijnen’ ze onder de grond.
Daardoor komt er meer ruimte voor fietsers en
wandelaars, is er geen geuroverlast meer en
ontstaat een rustiger straatbeeld. Andere
gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam,
Apeldoorn en Zutphen hebben al goede
ervaringen met deze voorzieningen.
Waar komen de uriliften?
De uriliften komen op de Mariaplaats en twee op
het Janskerkhof. Voor de Ganzenmarkt en de
Neude/Voorstraat bekijken we nog wat daar de
meest geschikte plek is. Op de kaart zijn de
locaties gemarkeerd waar de nieuwe
voorzieningen komen.

Kom naar de inloopbijeenkomst
Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Kom dan
naar de inloopbijeenkomst. Gemeente en de
firma Urilift zijn dan aanwezig om u verder te
informeren.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 27 september 2017
18.00 – 19.30 uur
Stadhuishal, Korte
Minrebroederstraat 2

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Fabian Mol, projectmanager, via telefoon
14 030 of e-mail f.mol@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad,
binnenstad@utrecht.nl, of via telefoon 14 030.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in
uw wijk, abonneer u dan op de nieuwsbrief van
Wijkbureau Binnenstad via
www.utrecht.nl/Binnenstad.

Verspreidingsgebied: omgeving Neude, Janskerkhof, Mariaplaats, Ganzenmarkt.
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