Stichting

Hoevelaken
Bereikbaar & Leefbaar
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 AE Amersfoort
AANGETEKEND
Betreft:

Geluidshinder Vathorst geluidsschermen/ Onze brief dd 17 februari 2010
Herhaling van het op 17 februari gedane verzoek om kopie van
relevante informatie.

Ref nr:
Datum:

100331
31 maart 2010

Geacht College,
Op 17 februari j.l. zond de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar U een
verzoek, zoals in aanhef aangegeven, om kopie te ontvangen “van alle informatie die
ten grondslag ligt aan de oprichting van deze geluidsschermen en die betrekking
heeft op de akoestische berekeningen, de schermvorm, de scherm hoogtes en de
gebruikte materialen”. Het bovengenoemde verzoek geeft daarvan nog nadere
details.
Tot op heden is daarop door uw college niet positief op gereageerd. Wij werden
slechts telefonisch benaderd, door uw medewerker de heer Visscher, waarbij (o.a.)
werd betoogd dat de vraag van de Stichting geen zin had aangezien de schermen
reeds gebouwd waren.
De Stichting heeft tijdens dat gesprek al aangegeven dat zij haar verzoek
handhaafde.
Er is thans geruime tijd verstreken zonder dat de gevraagde informatie aan ons ter
beschikking is gesteld.
Daarom herhalen wij het verzoek dat op 17 februari is gedaan, onder verwijzing naar
de brief van die datum en verzoeken U thans binnen twee weken na ontvangst van
deze brief de gevraagde informatie aan onze Stichting ter beschikking te stellen.
Voor zover nodig beroepen wij ons daarbij op de WOB. Naar onze mening zijn er
geen absolute of relatieve uitzonderingsgronden (zoals in deze wet gedefinieerd) van
toepassing op ons verzoek. Binnen het kader van de WOB (art 10, lid 2, sub e) en de
Aanwijzing Voorlichting, Opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd
anonimiseren, indien nodig.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet,
Hoogachtend

R.T. Wesselingh
Voorzitter
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