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Geachte heer 
 
Wij hebben besloten om de door u gevraagde informatie openbaar te maken met
uitzondering van persoonsgegevens (zie voor nadere toelichting hieronder).
 
Het door u opgevraagde dossier (HZ_EVM-19-05421 en mobiliteitsplan) vindt u in de
bijlage.
 
Toelichting op verstrekte informatie
Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e
Wob) vinden wij zwaarder wegen dan het belang van openbaar making van deze
gegevens. Om die reden zijn de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.
 
Op tekeningen en rapporten kan auteursrecht zitten. Als u deze informatie wilt
hergebruiken dient u aan de rechthebbende toestemming te vragen.
 
Hebt u nog vragen? Reageer dan op deze e-mail.
 
De gemeente Utrecht is continu bezig om de dienstverlening te verbeteren. Wij zouden
het op prijs stellen als u ons klanttevredenheidsonderzoek zou willen invullen. Dit kost
slechts 2 minuten van uw tijd. Klik hier om naar het onderzoek te gaan. Hartelijk dank.
 
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,
 
 
drs. H.A. Lesscher
Directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 
Dit besluit wordt digitaal en zonder ondertekening verstuurd.
 
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Dan kunt u daartegen bezwaar
maken. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum van deze brief. Dat kan als volgt:
·         Online via www.utrecht.nl/bezwaar.
·         Met een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, postbus

16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift staat in elk geval:
-      uw naam, adres, telefoonnummer, datum en handtekening,
-      kenmerk en datum van deze besluitbrief,
-      reden van uw bezwaar.

   
   

            
   
       
 

Van:  
Verzonden: donderdag 12 december 2019 14:50
Aan: Bekendmakingen
Onderwerp: 5999589 - Jaarmarkt Amsterdamsestraatweg



 
L.S.
 
Graag zou ik een digitaal exemplaar van de vergunning, tekeningen voor de inzet van
verkeersregelaars en geplaatste verkeersmaatregelen ontvangen.
 
Bekendmaking : 5999589

Jaarmarkt Amsterdamsestraatweg
datum evenement 30-05-2019

 
Met vriendelijke groet,
VN-Events

+316 - 
Wethouder van Akenstraat 26a
4185 ND Est (GLD)
0345 228 519
Vn-events.nl

kvk 56342756, btwnr NL 8520.82.009 B01
VN-Events is onderdeel van Verkeersregelaar-Nederland bv

Save a tree. don`t print this e-mail unless it`s really necessary.
Dit e-mailbericht bevat vertrouwelijke informatie, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of
om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan
de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dit e-mailbericht is verboden. Indien u dit e-
mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen
en het bericht te vernietigen. Verkeersregelaar-Nederland BV en VN-Events staat niet in voor de inhoud
en tijdige ontvangst van verzonden e-mail. Aan dit emailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender. Aan het gebruik van e-mail
zijn risico's verbonden zoals virusoverbrenging. Verkeersregelaar-Nederland BV en VN-Events is niet
aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen. Al
onze diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop onze algemene
voorwaarden van toepassing zijn. Hierin is onder meer een beperking van onze aansprakelijkheid
opgenomen.
 




