




Van welke bestuurlijke
aangelegenheid wilt u
documenten ontvangen?
Beschrijf hieronder in het
kort uw verzoek. Is deze
ruimte niet groot genoeg
om uw verzoek toe te
lichten? Voeg dan nog een
document toe waarin u het
verzoek nader beschrijft.
Stuur dit dan mee. Dit
kunt u doen in het scherm
‘Bijlagen toevoegen’.

ik verzoek u mij de volgende informatie/documenten
te verstrekken. 1. Alle vergunningen die zijn verleend
met betrekking tot of in verband met het gebruik van
het samenstel van gebouwen plaatselijk bekend
als bolwerk en publiekssterrenwacht Sonnenborgh,
Zonnenburg 2 3512NL Utrecht, het “Terreplein” (de
overdekte binnenplaats) daaronder begrepen (Hierna
‘Sonnenborg’). 2. Alle vergunningen die zijn verleend met
betrekking tot het gebruik van het park en/of de wandel
of fietspaden in het park dat Sonnenborgh omgeeft; 3.
Alle ontheffingen die zijn verleend in verband met het
gebruik van Sonnenborgh en het park daar omheen.
4. Alle verzoeken of aanvragen die hebben geleid tot
de besluiten als bedoeld onder 1, 2 en 3 alsmede alle
bijlagen die daarbij of op een later moment in verband
daarmee zijn ingediend en alle publicaties daarvan. 5. Alle
correspondentie, besprekingsverslagen, notities en andere
schriftelijke stukken die betrekking hebben op (of een rol
gespeeld hebben bij de totstandkoming van) de besluiten
als bedoeld onder 1, 2 en 3. 6. Alle beleidsdocumenten
die een rol hebben gespeeld bij de besluiten als bedoeld
onder 1, 2 of 3. In een bijlage bij dit verzoek zal ik nader
specificeren op welke periode het verzoek zich richt.

Ik ga akkoord dat de
documenten per e-mail
verzonden worden.

ja

Heeft u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met een ambtenaar van de
gemeente Utrecht?

Nee

Geeft u toestemming om
uw persoonsgegevens
openbaar te maken?

Nee

Bijlage(n) toevoegen
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Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Ja, ik stuur het formulier en de bijlage(n) digitaal

Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• Wob verzoek Sonneborgh aanvulling.pdf

Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Ja
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