Uw gegevens

Persoonsgegevens
Aanhef
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam

Adresgegevens
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats

Utrecht

Aanvullende gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

@kampongvoetbal.nl

Het verzoek

Zaaknummer 7896528
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Op verzoek van de leden van onze voetbalvereniging
ontvang ik graag de tussentijdse en ook de definitieve
rapportage van de herkeuring van ons hoofdveld. Er
worden ondanks na vragen van ons om openheid aan
Van welke bestuurlijke

de wethouder en de betrokken ambtenaren nu toch

aangelegenheid wilt u

herstelwerkzaamheden aan het veld uitgevoerd zonder dat

documenten ontvangen?

we weten wat en waarom. Na vragen aan de ambtenaren

Beschrijf hieronder in het

die hierover gaan, krijgen we al vereniging nul op rekest.

kort uw verzoek. Is deze

De leden maken zich zorgen om de veiligheid van zichzelf

ruimte niet groot genoeg

en hun sportende kinderen op dit veld en we krijgen hier

om uw verzoek toe te

veel vragen en klachten over. Vandaar dat we als bestuur

lichten? Voeg dan nog een

dit verzoek indienen om openheid van zaken zodat ook wij

document toe waarin u het

in ieder geval een antwoord hebben. De veiligheid van de

verzoek nader beschrijft.

spelers kunnen we nu vanuit onze visie niet garanderen.

Stuur dit dan mee. Dit

We zullen met het eerste elftal ook gaan uitwijken naar

kunt u doen in het scherm

een ander veld vanwege deze reden. Graag dus op korte

‘Bijlagen toevoegen’.

termijn (gezien start van het voetbalseizoen) openheid
van zaken over de actiepunten die uit de herkeuring naar
voren zijn gekomen alsook de rapportages die er zijn
tussentijds en de definitieve. Met sportieve groet,

Periode van

20-08-2020

Periode tot

31-08-2020

Hebt u eerder over dit
onderwerp contact gehad

Ja

met de gemeente Utrecht?
Met wie?

Een ambtenaar

Naam van de ambtenaar

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Zaaknummer 7896528

Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen
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Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een

Ja

tevredenheidsonderzoek.

Zaaknummer 7896528
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