




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 grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik
informatie te verstrekken welke verband houdt met de
passantentellingen van onderzoeksbureau Locatus. Ik
leg het kort uit: Het onderzoeksbureau Locatus doet al
vanaf 2004 onderzoek in Utrecht naar de drukte in het
centrum. Het bureau doet zogenoemde passantentellingen
op tientallen locaties in stad. Eerder is gecommuniceerd
over 48 plekken. Deze gegevens worden gedeeld met
de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht gebruikt
deze cijfers om beleid te maken en gebruikt deze cijfers
in communicatie-uitingen. Ik wil documentatie ontvangen
waaruit blijkt welke tellocaties er welk jaar zijn gebruikt.
Ook wil ik documentatie ontvangen waaruit blijkt hoe veel
passanten er zijn geteld per locatie per jaar dat er geteld
is. Omdat Locatus om de twee jaar deze onderzoeken
doet en aan de gemeente levert, zou ik graag de -
eventueel aanwezige- rapporten/onderzoeken/data
willen ontvangen die de gemeente heeft gekregen van
Locatus. Locatus spreekt bijvoorbeeld op de eigen site
van passantenrapporten en/of passantenmonitoren. Als
deze rapporten/onderzoeken er zijn voor Utrecht wil ik
deze ook ontvangen.

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 Bestuurscommunicatie

Geeft u toestemming om
uw persoonsgegevens
openbaar te maken?

Nee

Bijlage(n) toevoegen
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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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