
Bezwaarschrift Wob verzoek Wijkvernieuwingsplannen

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen * HSSBE
Violenstraat 17
1602 XS Enkhuizen

Enkhuizen, 14-10-2020

College van Burgemeesters & Wethouders Gemeente Enkhuizen
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen 

Dit bezwaar is aangetekend verzonden en tevens op 14-10-2020 verzonden naar:
j.vanlienen@enkhuizen.nl en wilma.vreeker@sed-wf.nl  

Onderwerp: Bezwaarschrift antwoord Wob verzoek
Sub-onderwerp: Ontbreken documenten wijkvernieuwing Bloemenbuurt Enkhuizen

Uw kenmerk: Wob – 865389
 

Geachte College van Burgemeester & Wethouders,

Op 2 september hebben wij uw beslissing ontvangen dat u geen medewerking wilt verlenen aan ons verzoek tot 
openbaarmaking van de volgende stukken en dit in de ruimste zin gezien; dit vooralsnog vanaf 1 januari 2015 en 
vooralsnog betreffende de wijkvernieuwingsplannen van de Bloemenbuurt, welke vanaf 2015 tot op heden zijn 
ontstaan. Dit, tot het moment van het nemen van de beslissing op dit Wob verzoek. U stelt daarbij tevens geen 
documenten te hebben over de wijkvernieuwingsplannen in de Bloemenbuurt. Wij gaan hierbij in bezwaar tegen deze 
beslissing;

1.    Ons bezwaar betreft het niet willen en kunnen overleggen van de stukken in de ruimste zin gezien, 
waarin uw gemeente vanaf 2015 heeft overlegd over de wijkvernieuwingsplannen van de 
Bloemenbuurt, de biedingen van WelWonen en de prestatieafspraken 2017-2020 en 2019-2022.

De mededeling dat er geen documenten zijn, vinden wij buitengewoon schockerend. Het komt ons 
zeer ongeloofwaardig, ontransparant, onzorgvuldig en dubieus voor. Dit komt mede door het feit dat 
de gemeente Enkhuizen tevens heeft erkent sedert 2017 onjuiste Leegstandwetvergunningen aan 
WelWonen te verlenen, welke niet aan de wet,- en regelgevingen voldoen. 

2. Wij dienen dit bezwaar in omdat er voor ons huurders nu niet te controleren is of en hoe onze 
huurdersbelangen zijn behartigd en hoe de prestatieafspraken en de wijkvernieuwingsplannen 
eigenlijk tot stand zijn gekomen. Of er wel overleg is gepleegd, met welke onderwerpen, wanneer en 
met wie. Verder of en wanneer de gemeente aanwijzingen heeft gegeven aan de 
prestatiepartners, danwel heeft getoetst en zo meer. Het verschil in tijd van de daadwerkelijke 
aanvang van de plannen in 2015/2016 en de mededeling sloop/renovatie in 2018 aan ons, geeft ons 
sterk de indruk dat deze wijkvernieuwingsplannen niet zuiver zijn ontstaan. De gemeente Enkhuizen 
heeft ons huurders, door niets te documenteren, ernstig benadeeld.

3. Wij gaan in bezwaar omdat wij het ons niet kunnen voorstellen dat de gemeente Enkhuizen over zo'n
belangrijk onderwerp als misschien het grootste herstructureringsproject van de geschiedenis van 
Enkhuizen, welke al vanaf 2015 op haar agenda staat, niet vanaf aanvang geen enkele duidelijke (c.q. 
door haar getoetste) documentatie heeft. 

4. Wij gaan tevens in bezwaar omdat dit project bij vele burgers nu al jaren hun leven en toekomst 
beheerst. De Bloemenbuurt wordt bewust door de Woningcorporatie verpaupert. Zij wordt hiermee 
een achterbuurt en staat al 4 jaar stil in ontwikkeling. Vele huurders hebben in 2016/2017 onnodig 
verplicht door de Woningcorporatie moeten verhuizen c.q. worden nu op straat gezet, geïntimideerd 
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en zo meer. En dit allemaal op grond van geen enkele (eigen) documentatie, onderzoek, toetsing of 
iets, en dus eigenlijk op grond van … niets?!

Indien er geen documenten zijn om te controleren, hoe kan de gemeente dan legitimeren of de 
wijkvernieuwingsplannen en de prestatieafspraken wel rechtmatig en volgens de wet,- en 
regelgeving  tot stand zijn gekomen? Graag uw antwoord hierop.

5. Ons bezwaar betreft tevens onze vraag in het Wob verzoek, welke u niet heeft beantwoord; waarom 
het College geen verslagleggingen heeft gelegd omtrent de besprekingen over de wijkvernieuwing 
Bloemenbuurt. 

Ik verzoek u dan ook nogmaals de gevraagde informatie uit onze voorgaande Wob verzoek te 
verstrekken. En bovenstaande vraag te beantwoorden.

6. Ten overvloede wil ik u erop wijzen dat wij alle door ons genoemde stellingen met bewijzen kunnen 
onderbouwen, indien daar behoefte naar is.

7. Ten laatste stel ik de gemeente aansprakelijk voor alle kosten + wettelijke rente die uit deze zaak 
zullen uitvloeien en indien hier een rechtszaak uitkomt.

Het spreekt voor zich, dat de informatie die openbaar wordt gemaakt, dit met uitzondering is van de daarin vermelde 
persoonsgegevens. Verder vraag ik niet om documenten “met informatie over bijzondere persoonsgegevens”, als 
“gezondheid of sexuele geaardheid” en “sommige ambtelijke documenten met beleidsopvattingen”. 

Vorm van verstrekking
Daar waar originelen zich bij en onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als een 
verzoek om een digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar de algemene leesbare vormen.

Daar waar originelen zich bij en onder u in papieren vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als 
een verzoek om een papieren kopie. Dit mag uiteraard ook als een gescande kopie worden verstrekt. Uiteraard wat in 
kleur is dan wel verstrekken in kleur.

Beslissingsindex
Als onderdeel van de beslissing op het Wob-verzoek ontvang ik graag een beslissingsindex met daarop de gedeeltelijk 
geleverde stukken en de geweigerde stukken.

Normaliter gaan wij er vanuit, dat een dergelijke beslissingsindex standaard aan een Wob-beslissing wordt toegevoegd.
Alleen door het hier nog even expliciet aan te geven willen wij voorkomen dat deze beslissingsindex niet per ongeluk 
wordt vergeten te worden toegevoegd.

U zult begrijpen dat wij een schriftelijke beslissing op prijs zullen stellen.

Het mag duidelijk zijn, dat als er geen documenten zijn aangetroffen die aan dit verzoek voldoen, wij genoodzaakt zijn 
naar de rechter moeten stappen.

Wij verzoeken u om binnen het termijn van binnen 4 weken, na dagtekening bezwaarschrift, te reageren.
Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij altijd bereid deze nader toe te lichten.

In afwachting van uw reactie,

Namens HSBBE,

Widia S. de Jong-Baldewsing Ankie de Jong Paula Appelman
Voorzitter HSBBE Secretaris Penningmeester
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
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