Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 29 oktober 2021 17:53
Wob team Juridische Zaken
Re: uw mail over het Wob-verzoek speedpedelec

Geachte
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vanmiddag, 29 oktober 2021, het verzoek om
de (naar mijn overtuiging) ontbrekende informatie op te sturen met betrekking tot mijn
WOB-verzoek aangaande de Speed-pedelec, met als datum 30 juli 2020, betreffende de
periode 17 maart 2018 tot 30 juli 2020.
Zoals eerder per e-mail en ook telefonisch aangegeven, mis ik allerlei informatie over de
zogenaamde "Pilot Speed-pedelec" (kosten van deze pilot, verslagen van overleggen met
diverse partijen over deze Pilot, bijv met Fietsersbond, Politie, (mogelijk) Kopgroep Speedpedelec Groep op facebook, etc etc). In de ontvangen informatie (Bijlagen besluit op Wob
verzoek, kenmerk 7866480/2, datum 19 oktober 2020), zag ik in hoofdzaak slechts mijn
eigen e-mailwisseling met de gemeente Utrecht.
Ook is mij, aan de hand van een Wob verzoek aan het ministerie I&W, bekend dat er emailverkeer heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Utrecht en ministerie I&W op 17 en
23 december 2019. Die info zat niet in de stukken verstrekt door de gemeente Utrecht.
Als nu toch de niet verstrekte info (Pilot Speed-pedelec) wordt verstuurd met betrekking tot
de periode 17 maart 2018 - 30 juli 2020, ontvang ik ook graag de info tussen 30 juli 2020 en
heden. U kunt dit dus beschouwen als een (nieuw) Wob-verzoek aangaande de speedpedelec.
Met vriendelijke groet,

7866480/2
Op do 28 okt. 2021 om 17:57
Geachte
Graag wil ik u even met u praten over uw mail.
Ik begrijp dat u een aantal documenten mist.
Helaas heb ik uw telefoonnummer niet. Kunt u mij morgen even bellen of uw telefoonnummer mailen?
Dan bel ik u zelf even morgen.
Met vriendelijke groet,
1

www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
maandag, woensdag en vrijdag en dinsdag- en donderdagmorgen

2

