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Uw Wob-verzoek
In uw brief van 6 april 2020 (ontvangen op 10 april 2020), verzoekt u, op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob), om documenten die met name betrekking hebben op
de Dominee Martin Luther Kinglaan.
In uw brief verzoekt u om de volgende documenten:
a. het verslag / de verslagen van het overleg die voor de politie aanleiding zijn geweest om eind
2018 en de 1e helft 2019 snelheidscontroles uit te voeren op de Weg der Verenigde Naties.

Eind 2019 dan wel begin 2020 heeft de gemeente volgens u de bebording aan de Ds. Maarten
Luther Kinglaan aangepast en tekens op de weg aangebracht. U verzoekt om de documenten:
b. waarin de aanleiding tot het aanpassen van de bebording en tekens wordt weergegeven;
c. waarin de besluitvorming over de aanpassing wordt weergegeven;
d. waarin de opdracht tot genoemde aanpassingen wordt weergegeven;
e. elke communicatie tussen politie en wegbeheerder aangaande inrichting van Ds. Maarten
Luther Kinglaan, vanaf 2018 tot en met 2019.

De inrichting van Ds. Maarten Luther Kinglaan voldoet niet aan het BABW gestelde over de borden
H1 en H2 (begin en einde bebouwde kom). Het BABW legt aan de wegbeheerder bovenstaande
verplichting op om daarmee de plaats van het bord Hl of H2 te benadrukken. U verzoekt om de
documenten:

f. die aangeven waarom de inrichting (nog steeds) niet voldoet aan het BABW;
g. waarin de wegbeheerder melding maakt van deze strijdigheid met wet en regelgeving;
h. die aangeven wanneer wel zal worden voldaan aan het BABW.
Documentenonderzoek
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden we de volgende
documenten:
1. 50-70kmu regime MLKlaan.2_Geredigeerd
2. 22102018 1055 10FW 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera_Geredigeerd
3. 25102018 RE 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera_Geredigeerd
4. IMG-20181022-WA0000
5. IMG-20181022-WA0001
6. IMG-20181022-WA0002
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Het eerste document is een bijlage bij de mail van 23 mei 2018, die u kunt vinden in de
mailwisseling met de titel 25102018 (…). De foto’s (IMG) waren een bijlage bij de bovenste mail uit
de mailwisseling met de titel 22102018 (…).
Besluit
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.
Geheel openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten 4, 5 en 6 geheel openbaar te maken.
Gedeeltelijk openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten 1, 2 en 3 gedeeltelijk openbaar te maken. De
documenten bevatten persoonsgegevens van ambtenaren en belanghebbenden die op grond van
de Wob openbaarmaking in de weg staan.
Geen documenten
De gevonden documenten hebben betrekking op uw informatieverzoeken b, d, e, f en g. De door u
opgevraagde documenten in informatieverzoeken a, c en h zijn binnen de gemeente Utrecht niet
aanwezig. Wij zullen op grond van deze laatste informatieverzoeken geen besluit nemen.
Motivering
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)
Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in de documenten
1, 2 en 3, voor zover van toepassing, de namen, de rechtstreekse e-mailadressen, een
kamernummer en telefoonnummers geanonimiseerd. Zo voorkomen we dat personen in hun
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet, in
artikelen of om fraude mee te plegen. Ook zouden de namen kunnen worden gebruikt om
eventueel contact te zoeken in de privésfeer.
De algemene contactgegevens van betrokken rechtspersonen zijn wel leesbaar (zoals @utrecht.nl
of @bedrijfsnaam.nl) waardoor u kunt zien wie met wie correspondeert.
De namen van leidinggevenden en de medewerkers die hun functie in openbaarheid vervullen zijn
leesbaar gelaten.
Verstrekking
In uw Wob-verzoek heeft u aangegeven dat u de documenten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt
de documenten digitaal via e-mail.
Contactpersoon
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Wob-verzoek dan
kunt u telefonisch, via het secretariaat van Juridische Zaken, Interne Bedrijven, in contact komen
met de Wob-coördinator, mevrouw
, via het telefoonnummer 14 030.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Stef Fleischeuer
Directeur Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Economie a.i.

N.B. In verband met de aanpak van Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel
mogelijk digitaal en thuis. Wob-besluiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besluit is
door de gemandateerde ambtenaar genomen door middel van een akkoord per e-mail.
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Bezwaarclausule
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal
indienen. Dit kan alleen met het digitale formulier van de gemeente. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U
kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.
Het adres is:
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden.
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en
het kenmerk van dit besluit of stuur een kopie daarvan mee;
de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.
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