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Gemeente Utrecht

Een verzoek om informatie op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur

Zaaknummer 7986246 

Datum:17-09-2020 

Tijd:21:09:12



Uw gegevens

Persoonsgegevens

Aan hef

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

IHuisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Woonplaats

Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Het verzoek
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Ik verzoek op grond van de WOB om alle stukken, 
documenten, ambtelijke verslagen, concept- 
bouwtekeningen, gewijzigde bouwtekeningen, e-mails 

en andere correspondentie tussen de gemeente, 
de gemeentelijke diensten, direct betrokken en 

verantwoordelijke ambtenaren over en naar aanleiding van 

of betrekking hebbend op: de (voorgenomen) aankoop 

door alle voorgaande partijen en SOM van het klooster 
(Abstede B 5770/Deken Roesstraat 13, 3581RX Utrecht) 
en de door SOM voorgenomen verbouwing van het 
klooster; Waaronder dus, maar niet uitsluitend: alle e- 
mails, correspondentie, stukken en/of documenten en/of 
rapporten van de gemeente Utrecht en haar ambtelijke 

diensten die betrekking hebben op: 1. de voorwaarden 

voor de aankoop van het klooster; 2. alle ingediende 

vragen en verzoeken van eerdere partijen en SOM 

aan de gemeente; 3. en omgekeerd alle vragen en 

verzoeken van de gemeente aan eerdere partijen en 

SOM; 4. alle verslagen van alle overleggen binnen de 

gemeente en de gemeentelijke diensten met betrekking op 

beleidsplannen, de uitleg en toepassing daarvan en de te 

stellen voorwaarden door de gemeente bij aankoop en/of 
verbouwing van het klooster; 5. alle e-mails, verslagen en 

correspondentie met betrekking tot of naar aanleiding van 

formele alsmede beleidsvoorbereidende gesprekken of 
contacten tussen de in deze verantwoordelijke wethouders 

en eerdere partijen en SOM; Alsmede punt 6. t/m 9 in de 

bijgevoegde bijlage.

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’.

Periode van 01-06-2017

Periode tot 17-09-2020

Hebt u eerder over dit 
onderwerp contact gehad 

met de gemeente Utrecht?
Ja

Met wie? Een ambtenaar

Naam van de ambtenaar 
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Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen 

met uw verzoek?
Ja, ik stuur het formulier en de bijlage(n) digitaal

Toegevoegde bestanden:

Toegevoegde bijlage(n)
• Bijlage punt 6 tm 9

Ik wil na behandeling 

van mijn WOB-verzoek 

meewerken aan een 

tevredenheidsonderzoek.

Ja
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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’.

Addendum op zaak 7986246. In mijn WOB verzoek met 
bovenstaand nummer is per abuis het woord "Buiten" 

weggevallen, hieronder de juiste tekst. De rest van de 

tekst en details van de aanvraag blijven het zelfde. Dank 

voor het nemen in de totale aanvraag. 6 en van eerdere 

partijen en van SOM richting betrokken wethouders over 
het klooster en alles wat daarop betrekking heeft, onder 
meer maar niet uitsluitend: met de aankoop, ver- en 

aanbouw, het parkeren en het in Buien Witte Vrouwen 

door de gemeente gevoerde parkeerbeleid;

Periode van 01-06-2017

Periode tot 17-09-2020

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

Ik wil na behandeling 

van mijn WOB-verzoek 

meewerken aan een 

tevreden heidsonderzoek.

Ja
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