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Uw gegevens

Persoonsgegevens

Aanhef De heer

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Woonplaats Utrecht

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer 06

E-mailadres @hotmail.com

Het verzoek
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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’.

Ik stel deze vraag als advocaat voor een cliënt, de heer
, 

 Utrecht. Deze kreeg een cafévergunning
voor het adres Willemstraat 37, Utrecht met kenmerk

 op 7 juli 2017 (publicatie gemeenteblad
nr. 116569). In de periode van 2013 tot 2019, is door een
andere horeca-exploitant , althans een andere
exploitant, voor hetzelfde adres een aanvraag ingediend
voor het exploiteren van een coffeeshop. Recent is door
de Raad van State (201804994/1/A3. 19 december
2018) de weigering tot vergunningverlening aan deze
exploitant bekrachtigd. Ik vertegenwoordig 
in een civiele procedure voor de rechtbank Utrecht. Ik
moet bewijs overleggen. Ik dien te beschikken over een
afschrift van deze aanvraag met bijlagen en de overige
stukken in het belang van mijn cliënt. In het bijzonder
zoek ik inzage in de huurovereenkomsten in het kader van
deze vergunningaanvraag. Het belang is gelegen in het
vermoedden dat zich in dit dossier een huurovereenkomst
bevindt tussen de eigenaar en de aanvrager van de
vergunning van de koffieshop. Namens cliënt vorder ik
inzage in het dossier ten aanzien van deze aanvraag. Ik
kom week even bij u langs om dit dossier in te zien.

Periode van 01-01-2013

Periode tot 01-01-2019

Hebt u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met de gemeente Utrecht?

Ja

Met wie? Een ambtenaar

Naam van de ambtenaar

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.

Nee
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