
Gearchiveerd: dinsdag 4 oktober 2022 12:45:44
Van:
E-mailbericht ontvangen om: Thu, 29 Sep 2022 17:06:29 
Verzonden: Thu, 29 Sep 2022 17:05:28 
Aan: Woo team Juridische Zaken 
Onderwerp: Ik wil een Woo-verzoek doen.
Urgentie: Normal 
Precisie: None 
Bijlagen:
uitspraak Rechtbank_220927.pdfJ]

LET OP: Deze mail is afkomstig van buiten Gemeente Utrecht. Open links en bijlagen alleen wanneer je de afzender kent en zekerweet datje de 
inhoud kunt vertrouwen.

Geachte heer/me vrouw,

Op 27 september j.1. heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan op mijn beroepschrift tegen de gemeente Utrecht (zaaknummer UTR 
21/3167 WABOA).
Deze uitspraak is als pdf-document bijgevoegd, (zie hieronder)

Aangezien ik voornemens ben om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State, dient dit beroep binnen 6 weken door de Raad van State te zijn 
ontvangen.
Ik dien dan ook uiterlijk 8 november mijn beroepschrift bij dit college in te dienen.
Aangezien ik de onderstaande door mij gevraagde informatie, in mijn beroepschrift wil verwerken, verzoek ik u dringend, bij uw antwoord hiermee 
rekening te houden.

Met een beroep op de Wet Open Overheid vereoekiku mij de volgende gegevens te verstrekken:

1. \~ documenten of schriftelijke vastleggingen, althans de relevante passages, van contacten tussen de gemeente Utrecht en de verenigingen die 
gebruikmaken van het sportpark De Paperclip, waaruit duidelijk blijkt dat er geen ruimte meeris voorde toevoeging van nieuwe functies op het 
sportpark. Dit omdat er al zoveel gebruikersgroepen aanwezig zijn (zie punt 21 van de uitspraak die, zoals hierboven is vermeld, als bijlage is 
bijgevoegd).
2. \~ documenten of schriftelijke vastleggingen, althans de relevante passages, van contacten tussen de gemeente en veiligheidspartners, zoals 
het jongerenwerk, waaruit het negatief advies blijkt, o.a. omdat ze het aantrekken van nieuwe doelgroepen op bedoeld sportpark niet wenselijk 
achten gezien de nu reeds aanwezige complexe situatie op het sportpark.

Ik vereoek u mij de hierboven gevraagde informatie uiterlijk 1 november a.s. te verstrekken. 
Uw antwoord mag per e-mail.

Voor eventuele vragen ben ik telefonisch te bereiken op of I

Met vriendelijke groet,

l\~B

Bijlage: uitspraakvan de Rechtbank Midden-Nederland (zaaknummerUTR 21/3167 WABOA).
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