




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’.

Geachte heer/mevrouw, In het kader van de Wet
Openbaarheid Bestuur, wil ik de volgende informatie
opvragen met betrekking tot de onderneming 'de Grote
Catacomben', gevestigd op Oudegracht 219 aan de
werf te Utrecht, waar het geregistreerde informatie met
betrekking tot het horecaloket / de horecavergunning en
overlast betreft. Deze informatie heeft tot doel inzicht
te geven in de acties van de gemeente Utrecht met
betrekking tot overlast gegenereerd op dat adres.
- Alle informatie met betrekking tot de aanvraag,
toekenning of afwijzing van vergunningen ten behoeve
van horeca, exploitatie en omgeving/omwonenden alsook
bestemmingsplan - Alle onderzoeken en resultaten/
beoordelingen daarvan met betrekking tot geluids- en
milieu-overlast - Alle correspondentie met betrekking
tot het overtreden/handhaven van horeca-, overlast-
en milieuwetgeving van deze onderneming - Alle
geregistreerde informatie met betrekking tot klachten van
omwonenden over overlast op dit adres (inhoudelijke
klachten, maatregelen, correspondentie met exploitant)
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel
6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel
6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde
informatie voor 5 Juni 2019 toe te sturen. Indien u kosten
in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d.
verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen
per email. Met vriendelijke groet, 

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?

Ja

Naam van de ambtenaar
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Geeft u toestemming om
uw persoonsgegevens
openbaar te maken?

Nee

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen

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

Ja
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