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Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan. U vroeg ons om het volgende 
openbaar te maken:

Alle documenten/ rapporten inzake meldingen die de afgelopen 10 jaarzijn binnengekomen bij de 
gemeente Utrecht betreffende de betonnen wegafscheiding op het Westplein;
Alle documenten/rapporten van de afgelopen 10 jaar die betrekking hebben op de kwaliteit, dan wel 
gebreken van de rijbaan ter hoogte van de betonnen wegafscheiding op het Westplein;
De voorschriften en beleidsregels die de gemeente hanteert met betrekking tot veiligheidsnormen van 
wegafscheidingen.

Verdaging beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9885435/1) verdaagden wij, met toepassing van artikel 6, tweede 
lid, van de Wob, de beslistermijn met vier weken, omdat wij verwachtten dat het verzamelen van de gevraagde 
informatie meer tijd kon kosten. Helaas is het ook binnen deze verlengde termijn niet gelukt een besluit te nemen 
op uw verzoek.

Wij betreuren het zeer dat de afhandeling van uw verzoek zo lang op zich heeft laten wachten. Wij bieden u onze 
excuses aan voor de vertraging.

Reactie op ingebrekestelling
Op 18 maart 2022 ontvingen wij uw ingebrekestelling voor het niet op tijd beslissen op uw Woo-verzoek. Het 
overschrijden van de termijn had voornamelijk te maken met het onderzoek naar documenten. Wij bieden u onze 
excuses aan voor de vertraging.

Documentenonderzoek
Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden wij de volgende documenten.

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



K 20200302091256.20200302.101239.1 
K 20200302091302.20200302.101256.2 
Kr 20200302091304.20200302.101302.3 
K 20200302091332.20200302.101331.4 
Kr 20200302091600.20200302.101558.5 
Kr 20200302091610.20200302.101610.6 
Kr 20200302091624.20200302.101622.7 
KS1 20200302091644.20200302.101643.8 

20200302092218.20200302.102217.9 
|££ 20200302122942.20200302.132942.10 
K 20200302123116.20200302.133115.11 
K 20200302123128.20200302.133128.12 

20200303064542.20200303.074541.13 
HS3 20200304080524.20200304.090523.14 
HQ 20200304120502.20200304.130501.15 
K 20200304120602.20200304.130601.16 
K 20200304120810.20200304.130809.17 
K 20200304120832.20200304.130832.18 
HS3 20200305121314.20200305.131314.19 
HS3 20200305121322.20200305.131322.20 
)jg3 20220112090808_BlnG - Beheer Inrichting Gebruik_21 
U53 20220112090846.01 141120 UT674.4.22 
K 20220112090846.2017 41W Route- i n specti e foi 
K 20220112090846.2018 11W Route- in specti e foi

K 20220112090846.2019 14W Route-inspectie formulier stationsgebied West 201.25 
K 20220112090847.2011 41W Route-inspectie formulier Stationsgebied West 201.26 
MS2 20220112090847.2012 18W Route-inspectie formulier stationsgebied West 201.27 
KS2 20220112090847.2013 34W Route-inspectie formulier stationsgebied West 2013.28 
K 20220112090847.2014 26W Route-inspectie formulier stationsgebied West 2014.29 
K 20220112090847.2015 41W Route-inspectie for ulier stationsgebied West 201.30 
K 20220112090847.2016 23W Route-inspectie for ulier stationsgebied West 201.31 

20220112090847.2021 BLVC rapportage Centrumgebied West week 40.32

rlier stationsgebied West 201.23 
rlier stationsgebied West 201.24

tC 20220112090347.2022 BLVC rapportage Centrumgebied West week 01.33

Besluit
Wij hebben besloten sommige documenten volledig openbaar en andere gedeeltelijk openbaar te maken.

Openbaar
Op grond van de Wob besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar
Wij besluiten de documenten met zwarte balken gedeeltelijk openbaar te maken. De bescherming van 
persoonsgegevens wegen voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens. .

Motivering
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1. tweede lid, onder e, van de Woo)
Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in de documenten waarin zwarte 
balken staan met de aanduiding 5.1, 2E, voorzover van toepassing, de namen, de rechtstreekse e-mailadressen, 
telefoonnummers, adressen, bankrekeningnummers, handtekeningen en parafen geanonimiseerd. Zo voorkomen 
we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het 
internet, in artikelen of om fraude mee te plegen. Ook kunnen de namen worden gebruikt om eventueel contact te 
zoeken in de privésfeer.
De namen van leidinggevenden en de medewerkers, die door hun functie bekendheid genieten, en de algemene 
contactgegevens van betrokken rechtspersonen, zijn leesbaar gelaten.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons op.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over een Woo- 
verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Verstrekking
U ontvangt de documenten digitaal via pleio.nl.

Openbaar voor eenieder
Informatie onder de Woo wordt openbaar gemaakt voor eenieder. Afgeronde Woo-dossiers publiceren wij met 
verzoek, besluit en de openbaar gemaakte informatie op onze website.
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Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

Patrickvan Doorn 
on 19-05-2022

mr. P.C. van Doorn 
Manager Juridische Zaken

Bezwaarclausule
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.
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