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Onderwerp Besluit Wob-verzoek

Geachte mevrouw Gunkel,

Bij mail van 19 augustus 2021 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Uw verzoek luidt als volgt:

t. "lk verzoek u m'rj inzicht te geven in de totstandkoming van uw besluit tot het niet meer vermelden

van de sector Sport bij de wijziging van het bestemmingsplan Poelgeest. Welke documenten liggen

hieraan ten grondslag?

2. Tevens verzoek ik u mij de documenten te doen toekomen waarbij belanghebbenden zoals

bijvoorbeeld mw. Gaidoukevitch op de hoogte worden gesteld van deze wijziging."

Besluit
Ten aanzien van de hierboven door u gevraagde documenten besluiten wij het volgende:

Ad 1.

. Wrj hebben geen documenten aangetroffen die onder de reikwijdte van uw verzoek vallen;
o Met dien verstande dat bestemmingsplannen reeds openbaar zijn gemaakt en niet onder de

reikwijdte van de Wob vallen.
Ad2.
. Wrj hebben geen documenten aangetroffen die onder de reikwijdte van uw verzoek vallen;
r Met dien verstande dat ontwerpbestemmingsplannen reeds openbaar z'ljn gemaakt.

Conclusie

Wij wijzen uw verzoek om openbaarmaking af

Met vriendel ijke groet,

namens burgemeester houders van Oegstgeest,

C.W.J. Schrieks
manager Ruimte
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AIs u het niet eens bent met het besluit...
Wanneer u van plan bent een bezwaarschrift in te dienen, geven w'rj u in overweging om eerst nadere

informatie in te winnen over het genomen besluit b'rj de bovengenoemde contactpersoon.

Wilt u toch een bezwaar indienen, dan kunt u dat binnen ó weken na verzenddatum van deze brief doen

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift het volgende bevat:

uw naam, adres en telefoonnummer
de datum waarop u het bezwaar verstuurt of afgeeft op het gemeentehuis

ons kenmerk (dit vindt u achter "Ons kenmerk", bovenaan deze brief)

een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt

een heldere uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit

uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1270

2340 BG Oegstgeest
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