
Gearchiveerd: vrijdag 8 april 2022 10:00:41 
Van: Wob team Juridische Zaken
E-mailbericht ontvangen om: Mon, 28 Mar 2022 16:51:51 
Verzonden: Mon, 28 Mar 2022 14:51:44 
Aan: Wob team Juridische Zaken
Onderwerp: RE: Verzoek toezending aanvraag met bijlagen voor verzoek vergunning wijzigen terras Mariaplaats 
Urgentie: Normal 
Precisie: None

Utrecht, 25 maart 2022 

Geachte heer, mevrouw,

Met de publicatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-121415.html en 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-121548.html heb ik de volgende vragen:

Het betreft

• Mariaplaats 3A te Utrecht, de aanvraag betreft het vestigen van: Horeca categorie Dl, Restaurant 
Taphuys Utrecht: uitbreiding terras, uw kenmerk HZ_DH-22-09820.

• Mariaplaats 46/50/51 Utrecht, de aanvraag betreft het vestigen van: Horeca categorie Dl, Restaurant 
Jozef; uitbreiding/wijziging terras, uw kenmerk HZ_DH-22-ioioo.

Beleefd verzoek ik u

1. de aanvragen met alle bijlagen voledig voor dit terras van de exploitanten Taphuys, Jozef, Broodnodig, 
Bagels en of anderen en andere aangelegenheden van u willen ontvangen.

2. het vastgestelde ruimtelijk kader herinrichting Mariaplaats van 1 juli 2014, zoals besloten door het College 
van BenW en

3. alle vedere relevante besluiten die tot het toetsingskader van deze aanvraag behoren en een effect kunnen 
hebben voor mij als bewoner van Mariaplaats 52.

U kunt deze gegevens mailen naar 
per post versturen naar onderstaand adres. Onderdeel 1 zie ik graag zo spoedig mogelijk tegemoet, de 
onderdelen 2 en 3 betreft het verzoek voor informatie voor deze bestuurlijke aangelegenheid op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur.

en mijn advocaat en

Ik dank u voor uw medewerking. 

Ik ben bereikbaar voor overleg. 

Met vriendelijke groet,
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Nederland

telefoon

mail

Dit e-mailbericht, en de daarbij behorende bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik door 
derden is verboden. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen indien dit bericht u bereikt zonder dat u de geadresseerde bent.

This e-mail, and its attachments, is exclusively intended for the addressee(s) and can contain privileged infonnation. Use by third parties is prohibited. Please 
contact us if y ou receive this e-mail without being the addressee.
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