
Van: -advocaten.nl>  
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 22:25 
Aan: Wob team Juridische Zaken <wob@utrecht.nl> 
Onderwerp: Ongeval Westplein Utrecht [D100488_I26497258] 
 
Betreft: Ongeval Westplein Utrecht 
Dossier: / Letsel (D100488) 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Tot mij wendde zich de heer  (hierna: cliënt) met het verzoek om hem bij te staan in het navolgende.  
 
Op 25 juni 2021 vond omstreeks 20.35 een ongeval plaats op de Westplein te Utrecht. Cliënt reed in een zwarte 
personenauto van het merk Volkswagen Polo. Op het Westplein is de auto van cliënt over de kop gegaan.  
 
Cliënt reed op het Westplein en hield zich keurig aan de aldaar toegestane snelheid. Op enig moment voelde 
cliënt dat zijn auto werd gelanceerd doordat hij ergens tegenaan reed waarna de auto op zijn kop terecht kwam. 
Cliënt heeft hiervan letsel ondervonden.  
 
Later is cliënt gebleken dat hij tegen een betonnen blok is gereden en hierdoor is gelanceerd. Het betonnen blok 
is cliënt niet opgevallen omdat het waarschuwingssignaal op het betonnen blok bleek te zijn vervaagd. 
Bijgevoegd treft u een aantal foto's van het betonnen blok.  
 
Bij aankomst van de hulpdiensten (waaronder de politie) werd vrijwel direct opgemerkt dat een maand eerder, 
door dezelfde reden, ook al iemand met de auto op zijn kop is gekomen en dat melding is gemaakt bij de 
gemeente van de gevaarlijke situatie. Het proces verbaal treft u bijgevoegd.  
 
Graag ontvang ik van u de meldingen die zijn gemaakt door de politie met betrekking tot het betonnen blok. Cliënt 
heeft belang bij ontvangst van deze meldingen omdat dit eventueel zijn rechtspositie zou kunnen bepalen.  
 
Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met ondergetekende.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Advocaat 
 

 
 

 
 SCHIEDAM 

T:  
  

 

Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mai bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of 
vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebru k van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde(n) en gebru k door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de 
geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking 
van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. 

 




