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Onderwerp

Wob-verzoek omwonenden locatie Herenboeren

Voorstel

Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.

Inleiding

Door de omwonenden van de locatie Grotesteeg 1 is een Wob verzoek ingediend.
Gevraagd wordt naar alle correspondentie, verslagen en alle overige relevante informatie
(waaronder vastgoedtransacties), binnen de gemeente Weert dan wel enig
overheidsinstantie met betrekking tot de vestiging van een Herenboerderij aan de
Grotesteeg 1 per omgaande, dan wel binnen de wettelijke termijn, beschikbaar te stellen.

In de brief wordt verder ingegaan op het initiatief Herenboeren. De gemeente zou
toegezegd hebben een mediator aan te stellen om tot een gezamenlijke visie te komen op
welke wijze de Herenboeren gebruik zouden kunnen maken van Grotesteeg 1.

In de brief wordt ingegaan op de communicatie met de Herenboeren. De omwonenden
hebben besloten om alleen nog gezamenlijk met de Herenboeren in overleg te gaan.

Er is bij de omwonenden geen draagvlak voor een Green Deal, er is geen draagvlak voor
activiteiten zoals het houden van vee, educatieve activiteiten en het organiseren van
rondleidingen.

Beoogd effect/doel

Een antwoord te geven op het verzoek

Argumenten
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7.7 Een aantal documenten kan via de website gedownload worden of is reeds
beschikbaar bij de verzoeker.
Daar waar dit aan de orde is wordt dat in de brief gemeld.

7.2 Aan de informatie met betrekking tot vastgoedtransacties wordt verzoeker
doorverwezen naar het Kadaster.
Reden is dat de gemeente niet over deze informatie beschikt.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/partici patie

Verzoekers worden geinformeerd middels bijgaande antwoordbrief met bijlagen

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Leon Heesen, Werner Mentens
Concern: Ieke de Pooter

Extern:

Bijlagen:

1. Ingekomen brief
2. Antwoordbrief met bijlagen
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