




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 ontving ik alle besluiten betrekking hebbende
op de verkeerssituatie Buurkerkhof. Ter informatie. Het
'plein' wordt middels een verzinkbaar paaltje afgesloten
van de 'straat'. Een tweede paaltje is aanwezig op
het Buurkerkhof (straat) kort voor de kruising met de
Choorstraat. Aldaar hangen verkeersborden aangaande
een doodlopende weg en toegankelijkheid (geen
betrekking hebbende op venstertijden). Men verschaft
zich toegang met vrij verkrijgbare driekantsleutels en sluit
deze paaltjes na gebruik niet af, hetgeen leidt tot 24/7
autoverkeer. Voor zover ik weet valt het plein van het
Buurkerkhof buiten de nieuwe vensterregeling en de weg
ernaar toe in beperkte mate. Bij navraag bij wijkopzichter,
afdeling vergunningen, toezicht en handhaving, parkeren
en politie worden verschillende meningen gedeeld. Zelfs
binnen dezelfde instanties worden diverse antwoorden
gegeven! Er is geen mogelijkheid om de verantwoordelijke
instantie dan wel geldende regelgeving te achterhalen.
Dit leidt er toe dat onder de bewoners en gebruikers
onduidelijkheid heerst. Laat staan dat er een mogelijkheid
bestaat tot handhaving. Concreet zou ik documentatie
willen ontvangen waaruit blijkt: -Of het plein voor
gemotoriseerd verkeer 24/7 afgesloten is. -Met welke
ontheffing en met welke vergunning wordt gemotoriseerd
verkeer op dit plein toegelaten. -Hoe is de situatie in
de straat die leidt tot dit plein. -Op welke wijze vindt
handhaving plaats. -Wie is verantwoordelijk voor de
paalafsluiting?

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

Ja

Naam van de ambtenaar Diverse afdelingshoofden

Geeft u toestemming om
uw persoonsgegevens
openbaar te maken?

Nee
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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.

Nee
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