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Geachte ,
 
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 WABO-15-01777.) vindt u in de bijlage.
 
Toelichting op verstrekte informatie
Het belang van de eerbiediging van de persoonl jke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob) vinden wij zwaarder wegen
dan het belang van openbaar making van deze gegevens. Om die reden z jn 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.
 
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.

 
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
 
opvragenarchief@utrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen
Maandagocht. dinsdag en donderdag
 
Postbus 8406
3503 RK Utrecht
 

    
 
 

            
 
 
 
Van: @rijksoverheid.nl] 
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 17:11
Aan: opvragen archief
Onderwerp: RE: Opvragen informatie archief vergunningen





 
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Vergunningen
opvragenarchief@utrecht nl
www.utrecht nl/
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen
maandag-woensdag-vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

 
 
 
Van:  Namens opvragen archief
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 11:20
Aan: 'Rijksvastgoedbedrijf'
Onderwerp: RE: Opvragen informatie archief vergunningen
 
Geachte ,
 
Hieronder kunt u zien welk dossier naar aanleiding van uw vraag beschikbaar zijn. Wij kunnen niet
garanderen dat de informatie die u zoekt hierin aanwezig is.
BV2044802+
Constructie

29/10/2004 Bouwvergunning Het wijzigen van de indeling van de
winkel op de begane grond

Verleend
afgehandeld

 
Aan het opvragen van het dossier uit het archief zijn kosten verbonden: per dossier betaalt u € 10,10. U
kunt via iDEAL betalen onder vermelding van het dossiernummer (zie onderstreepte nummer).
 
Bent u niet geïnteresseerd in de constructiegegevens? Graag het woord ‘constructie’ weglaten bij de betaling.
U ontvangt het dossier, in een geanonimiseerde versie, binnen 5 werkdagen per e-mail. Wanneer het
bestand te groot is om als bijlage te e-mailen, dan verzenden wij het bestand veilig via Pleio (vergelijkbaar
met WeTransfer). Voor het downloaden van het dossier ontvangt u per e-mail een link van ons.
 
Wanneer het opgevraagde dossier alleen op papier beschikbaar zijn, informeren wij u hier binnen 8
werkdagen over. U kunt het dossier dan inzien op het Stadskantoor. Wanneer u naar aanleiding hiervan
kopieën wilt, zijn daar kosten aan verbonden.
 
Onderstaande dossiers en het oprichtingsdossier zijn in te zien bij het Utrechts Archief:
BV8800613 19/05/1988 Dossiers

t/m
1992

HET GED VER VE.
GEBOUW
(INDEL./VOORGEVEL
WINKELPAND)

Dossier
afgehandeld

AMSTERDAMSESTRWEG
321-325

 
BV9300446 27/05/1993 Bouwvergunning Het verbouwen van een kantoor tot

groentewinkel
Verleend
afgehandeld

 
Alle bouwdossiers t/m 1995 (met uitzondering van constructiedossiers) zijn op te vragen via het Utrechts
Archief (www.hetutrechtsarchief nl). Voor meer informatie: http://hetutrechtsarchief nl/bouwtekeningen-
en-woonomgeving.
 
Contactinformatie het Utrechts archief
Adres studiezaal: Alexander Numankade 199-201 te Utrecht
Telefoon: 030-286 66 11



E-mail: inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl
 
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Vergunningen
opvragenarchief@utrecht nl
www.utrecht nl/
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Vergunningen
maandag-woensdag-vrijdag
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

 
 
 
Van: Rijksvastgoedbedrijf @rijksoverheid.nl] 
Verzonden: dinsdag 25 februari 2020 13:18
Aan: Omgevingsloket
Onderwerp: Opvragen informatie archief vergunningen
 
Naam Rijksvastgoedbedrijf
Telefoonnummer
E-mailadres @rijksoverheid.nl
Over welk adressen of
locaties wilt u informatie?

Amsterdamsestraatweg 322 en Egelantierstraat 1 a,b,c,d

Onderwerp Omgevingsvergunning bouw/ bouwvergunning met tekeningen,
Constructiegegevens, Omzettingsvergunning of gedoogverklaring
kamerverhuur

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.




