




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’.

Beste heer, mevrouw, Op 10 oktober jl. heb ik -na
gesproken te hebben met een medewerkster van uw
gemeente en volgens haar instructie - een wob verzoek
via e-mail gedaan. Het verzoek moest ik richten aan
thor@utrecht.nl en is verzonden om 15:44 uur (afkomstig
van ). De inhoud van deze
mail luidt als volgt: Beste heer, mevrouw, Ik ontvang graag
schriftelijk het aantal uitgeschreven boetes vanaf 1 januari
2019 tot heden (10 oktober 2019) en over heel 2018
uitgesplitst per dag wegens overtreding van het parkeren
op een parkeerplaats vergunninghouders (bord E9) zonder
vergunning voor dat voertuig in de Dirck van Zuylenstraat
in Utrecht. Uw bericht zie ik met belangstelling tegemoet.
Dank, Mevrouw  De gemeente heeft 4 weken de
tijd om te reageren op een dergelijk verzoek. Maar we zijn
nu twee maanden verder en ik heb geen enkele reactie
ontvangen. Dit begrijp ik niet. Ik wil u dan ook vragen
om met spoed de door mij gevraagde gegevens aan mij
te doen toekomen. Uw reactie zie ik met belangstelling
tegemoet. Dank, 

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 Weet ik niet meer, zij werkt bij de klantenservice.

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

Ja
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