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Geachte heer / mevrouw,

Hierbij dien ik namens de besloten vennootschap GS Magenta B.V., ook handelend onder 
de naam "GeenStijl”, een WOO-verzoek bij u in inzake het navolgende.

Inleiding

Op www.nos.nl verscheen op 12 mei 2022 een nieuwartikel met de titel: ‘Utrecht gaat 
mannen naroepen als start campagne tegen straatintimidatie’.'' Uit dit nieuwsartikel blijkt 
dat de Gemeente Utrecht een campagne tegen straatintimidatie start waarbij mannen op 
straat worden nageroepen. Volgens de Gemeente is de helft van alle Utrechtse vrouwen 
en meisjes regelmatig slachtoffer van straatintimidatie. Dit verzoek op grond van de Wet 
Open Overheid gaat over dit onderwerp.

Graag verzoek ik u verzoeker de navolgende documenten, informatie en andere 
bescheiden te doen toekomen, die zien op vorenbedoeld onderwerp en welke stukken 
zien op de periode vanaf het (eerste) moment dat uw gemeente doende is geweest met 
de bedoelde campagne, tot en met de datum van dagtekening van dit verzoek.

Verzoeken

1. Alle correspondentie, documentatie en bescheiden, daaronder begrepen e-mails, 
brieven, notulen, memo’s, beraadslagingen, Whatsapp-berichten, Sms-berichten, 
(gespreks)verslagen, telefoonnotities en andersoortige communicatie en 
correspondentie, berustende bij en/of uitgewisseld met uw gemeente, 
medewerkers, ambtenaren, wethouders, de burgemeester, het college en 
raadsleden, terzake vorenbedoelde campagne. Het betreffen stukken die zien op 
de periode voor, tijdens en na de totstandkoming van deze campagne, althans in 
ieder geval tot en met de dagtekening van dit verzoek.
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2. Alle correspondentie, documentatie en bescheiden, daaronder begrepen e-mails, 
brieven, notulen, memo’s, beraadslagingen, Whatsapp-berichten, Sms-berichten, 
(gespreks)verslagen, telefoonnotities en andersoortige communicatie en 
correspondentie, berustende bij en/of uitgewisseld met uw gemeente, 
medewerkers, ambtenaren, wethouders, de burgemeester, het college en 
raadsleden, ter zake vorenbedoelde campagne met de driehoek, politie, openbaar 
ministerie en de burgemeester. Het betreffen stukken die zien op de periode voor, 
tijdens en na de totstandkoming van deze campagne, althans in ieder geval tot en 
met de dagtekening van dit verzoek.

3. Alle correspondentie, documentatie en bescheiden, daaronder begrepen e-mails, 
brieven, notulen, beraadslagingen, Whatsapp-berichten, Sms-berichten, 
(gespreks)verslagen, telefoonnotities en andersoortige communicatie en 
correspondentie, berustende bij en/of uitgewisseld met uw gemeente, 
medewerkers, ambtenaren, wethouders, de burgemeester, het college en 
raadsleden, ter zake vorenbedoelde campagne met juristen, advocaten en/of 
interne (gemeente)juristen, waarin wordt gecorrespondeerd over de juridische 
aspecten met betrekking tot (uitvoering) van de bedoelde campagne. Het betreffen 
stukken die zien op de periode voor, tijdens en na de totstandkoming van deze 
campagne, althans in ieder geval tot en met de dagtekening van dit verzoek.

4. Facturen, bonnetjes, declaraties, specificaties en andere financiële bescheiden, 
ontvangen door en/of berustende bij uw gemeente alsook verzonden door uw 
Gemeente, welke bescheiden zien op (organisatie van) de campagne. Het 
betreffen dan in ieder geval alle financiële bescheiden die zien op kosten verband 
houdende met de totstandkoming en uitvoering van de bedoelde campagne, 
daaronder begrepen marketing, advertentie en reclamekosten van 
reclamebureaus e.d.

5. Interne stukken berustende bij uw gemeente en of haar organen en medewerkers, 
die zien op de totstandkoming / organisatie van de bedoelde campagne, daaronder 
begrepen correspondentie met personen die namens uw gemeente hebben 
deelgenomen aan de campagne of daaraan enigerlei een (organiserende) rol in 
hebben.

Bij voorbaat dank voor behandeling van dit WOO-verzoek.

Met vriendelijke groet,

gemachtigde

Correspondentieadres:
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Loon Management Int. BV 

Postbus 71297 

1008 BG Amsterdam
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