Ontwikkelorganisatie Ruimte
Telefoon 14030
E-Mail toiletten@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Wijkbericht

april 2020

Plaatsing verzinkbare urilift
Met dit wijkbericht informeren wij u over de plaatsing van een urilift op het Lucas Bolwerk.
Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd en deze wordt nu beoordeeld.
U kunt hieronder meer lezen over de urilift en wat u kunt doen als u het niet eens bent.
Aanleiding
De gemeente plaatst op het Lucas Bolwerk elk
weekeinde een mobiel plastic plaskruis om
wildplassen door mannen in de uitgaansuren te
beperken. Op het Janskerkhof en de Mariaplaats zijn
eerder de plaskruizen vervangen door verzinkbare
urinoirs, zogeheten uriliften. Nu wordt een vierde urilift
geplaatst op het Lucas Bolwerk ter vervanging van een
plaskruis. De gemeente Utrecht heeft gekozen voor
combiliften, een combinatie van twee urinoirs en een
wc voor vrouwen plus een handenwasgelegenheid (zie
afbeelding 1).

Afbeelding 1
Alleen ’s avonds in het weekeinde
Het voordeel van een urilift is dat deze alleen zichtbaar
aanwezig is op momenten dat het nodig is. Dit is
iedere uitgaansavond in het weekeinde van donderdag
tot en met zondagavond. Tussen 20 en 22 uur zal de
voorziening ter plekke omhoog worden gezet en de
volgende ochtend tussen 6 en 8 uur weer naar
beneden worden gebracht. De meeste tijd is de urilift
dus ondergronds. Dit geeft een aangenamer
straatbeeld en de belasting op de openbare ruimte is
hierdoor minimaal.
Locatie
De uriliften op de Mariaplaats en het Janskerkhof zijn
sinds 2018 al in gebruik. De urilift op het Lucas
Bolwerk zal geplaatst worden op de plek van een
invalide parkeerplaats tegenover huisnummer 9 (naast
de ondergrondse afvalcontainers).
Verspreidingsgebied: Lucas Bolwerk

De invalide parkeerplaats wordt verplaatst. Zie de
locatie gemarkeerd op de kaart (afbeelding 2).

Afbeelding 2
Omgevingsvergunning
Nu bekend is dat een urilift op deze locatie past,
hebben wij een omgevingsvergunning aangevraagd.
Deze kunt u vinden op :
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.
Deze vergunningsaanvraag wordt nu beoordeeld. Na
positief advies kunt u de omgevingsvergunning zes
weken inzien. Als u het niet eens bent met de
vergunning, dan kunt u tijdens deze 6 weken formeel
bezwaar indienen.
Pas na beoordeling van de bezwaren kan de
vergunning definitief worden verleend.
Wilt u op de hoogte blijven en weten wanneer u de
aanvraag kunt inzien? Dan kunt u zich abonneren op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Roelof Doedens, projectmanager, via telefoonnummer
14 030 of e-mail toiletten@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
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