




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’.

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur verzoek
ik u om mij alle documentatie en correspondentie toe
te sturen die betrekking hebben op de afspraken die
gemaakt zijn tussen de gemeente Utrecht en De Helling
over het (exclusieve) gebruik van de autoparkeerplaatsen
die te vinden zijn voor het poppodium. Poppodium
De Helling, te Helling 7 in Utrecht, stelt dat een aantal
van deze autoparkeerplaatsen (exclusief) gebruikt
mogen worden door artiesten die komen optreden. Zij
menen hier recht op te hebben nadat hier afspraken
over zijn gemaakt met de gemeente Utrecht. Deze
autoparkeerplaatsen waren altijd gewoon openbaar
te gebruiken. Nu kunnen deze afgesloten worden met
zogenoemde parkeerbeugels. Door het toekennen van
deze parkeerplaatsen aan De Helling en het gebruik
van de beugels zijn de parkeerplaatsen niet constant
openbaar toegankelijk. Ik zou graag alle documentatie en
correspondentie ontvangen waaruit blijkt dat er afspraken
zijn gemaakt zijn tussen de gemeente Utrecht en De
Helling over het toekennen van deze parkeerplaatsen aan
het poppodium en op grond van welke argumenten deze
parkeerplaatsen zijn toegekend aan het poppodium. Ik
ontvang de documentatie bij voorkeur digitaal. Indien u
kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d.
verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

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

Geeft u toestemming om
uw persoonsgegevens
openbaar te maken?

Ja
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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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