


Uw gegevens

Persoonsgegevens

Aanhef De heer

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Woonplaats Utrecht

Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

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’.

Zie bijlage

Periode van 01-01-2016

Periode tot 01-11-2020

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

Nee

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Ja, ik stuur het formulier en de bijlage(n) digitaal

Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• Wob-verzoek.pdf
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Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Ja

Zaaknummer 8028863 Pagina 4 van 4



B&W van de Gemeente Utrecht  

Postbus 16200  

3500 CE Utrecht  

Utrecht, 1 oktober 2020  

Geachte heer, mevrouw,  

Hiermee doe ik een Wob-verzoek dat verband houdt met de straten Nicolaasdwarsstraat en Wijde  

Doelen in Utrecht en de naastgelegen parkstrook.  

A.  

Archeologisch onderzoek.  

In de parkstrook is begin augustus 2020 een klein archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd. Over  

een tijdje zal als te doen gebruikelijk daarover een publicatie verschijnen op de website  

https:/Ierfgoed.utrecht.nl/publicaties/onderzoeksrapporten-archeologielDe desbetreffende  

publicatie wordt afgewacht.  

Vooruitlopend daarop doe ik hiermee een Wob-verzoek dat luidt:  

graag binnen de termijn openbaarmaking alsook toezending van  

(1) de bevindingen van het onderzoek en  

(2) de daarop gebaseerde aanbevelingen,  

in welke documentsvormen dan ook uitgebracht aan het gemeentebestuur alsook aan de ambtelijke  

organisatie van de gemeente Utrecht.  

B.  

Verkeersonderzoeken.  

Het Wob-verzoek luidt: graag binnen de termijn openbaarmaking alsook toezending van de hierna  

aan te duiden documenten met betrekking tot de laatste twee verkeersonderzoeken die tussen 31  

december 2005 en 1 april 2020 in elk van de twee genoemde straten zijn verricht, zonder enige  

selectie naar onderzoeksvorm. Het gaat om de documenten met betrekking tot  

(3) de vragen en probleemstellingen die aanleiding gaven tot de onderzoeken  

(4) de keuze van de onderzoeksvorm(en)  

(5) de wijze van uitvoering van de onderzoeken  

(6) de onderzoeksgegevens en hun samenvattingen  

(7) de bevindingen uit de onderzoeken  

(8) de (a) ambtelijke en (b) bestuurlijke conclusies die uit de onderzoeken zijn getrokken  

(9) de ambtelijke voordrachten die (mede) op basis van de onderzoeken aan het bestuur zijn gedaan  

(10) de bestuurlijke besluiten die op basis van (9) zijn genomen.  

c.  
Indien en voor zover u van mening bent dat (een deel van) de onder (1) t/m (10) hierboven  

gevraagde documenten reeds openbaar zijn (is) gemaakt, gelieve dat dan in het Wob-besluit te  

vermelden onder vermelding van de naam, datum en kenmerk van de documenten.  

In het geval van zulke eerdere openbaarmaking heeft het voorliggende Wob-verzoek ook betrekking  

op de documenten die (a) aantonen dat die openbaarmaking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden  

alsook (b) waar en wanneer op eenvoudige wijze (snel en 'drempelloos') van de al openbaar  

gemaakte documenten kennisgenomen kan worden, daar er digitaal gearchiveerd wordt zou dat  

bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn door middel van toezending van werkende weblinksjURL' s.  
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