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ffir,dmwffi{p: Wob-verzoek besluit

Geachte mevrouw De Jong * Baldewsing,

Op 22 juni 2Q20 hebben wij uw verzoek ontvangen. U heeft op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een vezoek ingediend met betrekking tot stukken
over de wijkvernieuwing vanaf 2015.

lnhoud van uw Wob-verzoek
U verzoekt om stukken over de wijkvernieuwingsplannen van de bloemenbuurt vanaf 2015.

Wettelijk kader
Artikel 1 onder a van de Wob stelt dat onder een document wordt verstaan een bij een
bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. Onder
''berusten" moet worden verstaan dat documenten in fysieke of daarmee gelijk te stellen zin
aanwezig zijn. Gelet hierop hoeven wij u slechts de gevraagde informatie te verstrekken als
deze informatie bij ons berust.

Volgens artikel 3 lid 1 van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf
waar die documenten berusten.

Beslissing
Wij hebben besloten geen medewerking te verlenen aan uw verzoek.

Wij hebben geen documenten over de wijkvernieuwingsplannen in de bloemenbuurt. Nu wij
niet beschikken over de door u gevraagde informatie, kunnen wij deze informatie ook niet
openbaar maken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0228-360100. U kunt hierbij
veruvijzen naar het bovenstaande kenmerk.
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thouders,

Bezwaarmogelijkheid college
Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1 1, 1600
AA, Enkhuizen. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

ln het bearrraarschrift moet u in elk geval vermelden:
uw naam, adres
de datum
een omschrijvíng van het besluit waartegen u bezwaar maakt
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en - indien van toepassing - uw emailadres te
vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt
geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek
doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR, Haarlem. U kunt uw
verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo'n verzoek
kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht
betalen. Voor de hoogte van het griffierecht venuijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.
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