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Plaskruizen zijn een effectief middel tegen wildplassen. Dit is gebleken uit de
plaatsing van een aantal mobiele plaskruizen in de binnenstad en Scheveningen. In
het plan Binnenstad Buitengewoon Schoon waren oorspronkelijk Sanisettes voorzien.
Een Sanisette (gebouwde bovengrondse toiletvoorziening) biedt weliswaar goede
service aan een breder publiek, maar is minder effectief in de strijd tegen
wildplassen. Van een Sanisette kan namelijk maar een persoon tegelijk gebruik
maken en voor het gebruik moet betaald worden. Het gebruik van plaskruizen is
gratis en er kunnen drie personen tegelijk gebruik van maken. Met het oog op de
kwaliteit van de openbare ruimte, een effectieve aanpak van het wildplassen en een
efficient beheer en onderhoud is nagegaan of er een voorziening is die dezelfde
voordelen biedt als een mobiel plaskruis, maar die beter inpasbaar is in de openbare
ruimte. De zogenaamde Urilift, een verzinkbare roestvrijstalen plaszuil, voldoet hier
aan. De kosten van aanschaf en plaatsing van een Urilift zijn ongeveer de helft van
die van een Sanisette.
Op grond van de positieve ervaringen met de plaskruizen wordt voorgesteld de Urilift
te plaatsen op drie locaties in de binnenstad (Kerkplein (2 stuks), Grote Markt en
Buitenhof) en een locatie in Scheveningen (Zwolsestraat nabij Alkmaarsestraat).
Het beheer en onderhoud van de Urilift wordt ondergebracht bij de leverancier van de
Urilift. 
Het bedienen (boven en onder de grond brengen) van de Urilift wordt verzorgd door
de dienst Stadsbeheer. Naar verwachting kunnen de Urilifts, afhankelijk van het
moment waarop de bouwvergunningen worden verleend, voorjaar 2005 geplaatst
worden.
Naast de vijf Urilifts blijft het plaatsen van mobiele plaskruizen op een aantal locaties
(een in het centrum en vijf in Scheveningen) noodzakelijk.
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