




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’.

Graag ontvang ik alle documenten en (interne)
communicatie (waaronder memo’s, appjes, sms-berichten,
emails, verslagen, notulen, plannen) van collega’s en
bestuurders van de Gemeente Utrecht aangaande
onderstaande punten. En daarnaast alle documenten
en (interne) communicatie (waaronder memo’s, appjes,
sms-berichten, emails, verslagen, notulen, plannen)
van de Gemeente Utrecht met de Provincie Utrecht,
Projectorganisatie Uithoflijn, Universiteit Utrecht,
Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Stichting Utrecht
Science Park, Platform Beter Bereikbaar Utrecht Oost,
Qbuzz (waaronder ook trambestuurders) en Inspectie
Transport en Leefomgeving aangaande: 1. de geplande
dienstregeling tijdens de spit (16 maal per uur per richting)
van De Uithoflijn bij ingebruikname van de tramlijn. 2.
eventuele zorgen, vraagstukken en omstandigheden die
ervoor (kunnen) zorgen dat de geplande dienstregeling
tijdens de spits niet gerealiseerd kan worden. 3. de
daadwerkelijke haalbaarheid van de dienstregeling tijdens
de spits op basis van de huidige verkeersinrichting. 4. of
het ooit realistisch zal zijn dat de geplande dienstregeling
(16 maal per uur per richting) gerealiseerd gaat worden. 5.
acties/mogelijke oplossingen die bedacht en/of uitgevoerd
zijn om de geplande dienstregeling alsnog te realiseren,
dan wel de capaciteit te verhogen. 6. de noodzaak
van tunnels (tram- en of fietstunnels) om de geplande
dienstregeling (16 maal per uur) in de toekomst te kunnen
realiseren.

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
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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.

Nee
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