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Beste heer/mevrouw,

Op 9 juli 2019 ontvingen wij uw WOB-verzoek over het TÜV keuringsrapport met bijlagen
van de waterskibaan aan de Geurtsvenweg te Weert. In deze brief leest u ons besluit op
uw verzoek.

Besluit
Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie te verstrekken. Hieronder lichten
wij toe welke documenten wij u op welke wijze beschikbaar stellen.

Beschikbare stukken
U vraagt om een afschrift te verstrekken van het TÜV keuringsrapport met bijlagen van
de waterskibaan aan de Geurtsevenweg te Weert.

Het TÜV keuringsrapport bestaat uit een enkelzijdig deels handgeschreven A4 vel. Er zijn
geen verdere bijlagen aanwezig. De keuring heeft plaatsgevonden in opdracht van
Stichting Zwembad lJzeren Man op 6 juni 2019.

Verzending bijlagen per e-mail
De brief en bijlage hebben wij zowel per post als per e-mail naar u verzonden

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan burgemeester en wethouders van Weert. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weeft

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Website : www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Torgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Lusan Korten van team
Vastgoed. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 518 of per e-mail
l.korten@weert.nl.
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