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Geachte mevrouw ,
 
Wij hebben besloten om de door u gevraagde informatie openbaar te maken met uitzondering van
persoonsgegevens (zie voor nadere toelichting hieronder).
 
Klik op deze link om het dossier (HZ_WABO-18-36473) te downloaden. Wij raden u aan de
bestanden binnen 10 dagen te downloaden. Na deze periode worden ze automatisch verwijderd.
 
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 in vullen.
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,
 

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

  
    

   
   



            
 
 
 
 
 
Van: @gmail.com] 
Verzonden: zondag 1 maart 2020 10:49
Aan: Omgevingsloket
Onderwerp: Opvragen informatie archief vergunningen
 
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres @gmail.com
Kenmerk vergunning (indien
bekend)

hz_wabo-18-36473

Over welk adressen of locaties
wilt u informatie?

olympus 11

Onderwerp Omgevingsvergunning bouw/ bouwvergunning met
tekeningen, Milieuvergunning

Anders, namelijk: waar iets instaat over het geluid
 




