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Geachte  

 
 
Uw Wob-verzoek  
In uw e-mail van 15 augustus verzoekt u, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
de Wob), om documenten waarin staat dat de verkeersborden bij de invalideparkeerplaatsen bij de 
Haarrijnseplas (Ien Dalessingel) rechtsgeldig zijn.  

 
Verdaging beslistermijn  
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9209674/1) verdaagden wij, met toepassing van 
artikel 6, tweede lid, van de Wob, de beslistermijn met vier weken, aangezien het verzamelen van 
de gevraagde informatie meer tijd kan kosten dan voorzien. 

 
Besluit 
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.  

 
Geen documenten 
De door u opgevraagde documenten zijn binnen de gemeente Utrecht niet aanwezig. Wij kunnen 
op grond van deze informatieverzoeken geen besluit nemen.  
 
Aanvullende informatie  
Even afgezien van het feit of voor deze borden nu wel of geen verkeersbesluit is genomen, ze zijn 
gewoon rechtsgeldig en iedere weggebruiker heeft zich hieraan te houden. Op deze 
parkeerplaatsen mogen alleen minder valide autobezitters die in bezit zijn van een geldige 
gehandicaptenparkeerkaart hun auto parkeren. Automobilisten die niet in het bezit zijn van een 
(geldige) gehandicaptenparkeerkaart en hier hun auto parkeren, zijn dus in overtreding en mogen 
worden bekeurd. De weggebruiker kan nl. niet beoordelen of een verkeersbord bevoegd of 
onbevoegd is geplaatst. Ook al zouden deze borden zonder het vereiste verkeersbesluit zijn 
geplaatst, dan blijft voor de weggebruiker de verplichting bestaan om dit verkeersteken na te 
leven. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid zou het immers niet aanvaardbaar zijn, dat 
weggebruikers die kennis dragen van een onbevoegde plaatsing, dat verkeersteken negeren, terwijl 
de weggebruiker die deze kennis mist, erop vertrouwt dat het teken zal worden nageleefd. 
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Contactpersoon 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Wob-verzoek dan 
kunt u telefonisch in contact komen met de Wob-coördinator, mevrouw Van der Pas, via het 
telefoonnummer 14 030. 

 
 

 
N.B. Corona 
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. 
 
Bezwaar 
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. 

 

 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 
 
 
 

 
Directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit 

 




