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Datum: 23 april 201.9

Betreft: Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u - met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) - om mij in kopie alle relevante documenten, vergunningen, tekeningen en beleidsstukken toe te

sturen van:

1. Onderwerp: parkeernormen, plus het aandeel hiervan dat gerealiseerd is op eigen terrein van de

Eigenaar en waar precies, in relatie tot 3 specifieke onderdelen van kadasternr. 5933 te weten;

a. Maria Wiinsaard. 6001 BK Weert.
Huisnrs. 101,103,105,107,109,111,113,115,tI7,I79,t21,123,!25,727,t29
Hu¡snrs. 207,203,2O5,2O7,2O9,2It,2t3,275,2L7,2L9,221,223,225,227,229

H uisnrs. 301,303,305,307,309,311,313,31s,317,379,327,323,325

TOTAAL 43 APPARTEMENTEN (Hoofdingang "Land von Horne", functie Wonen en Zorg)

b. Maria Wiineaard, 6001 BK Weert.
Hu¡snrs. 4Ot,403,405,4O7,409,417,4L3,4t5,4t7,419,427,473,425.

Huisnrs. 501,503,505,507,509,511,513,515,517.

TOTAAL 22 APPARTEMENTEN (Hoofdingang "Exedrø Stoete", functie Wonen)

c. Maria Wiinqaard. 6001 BK Weert.
Huisnr. 17a

FACILITAIR BEDRIJF Land van Horne (Hoofdingang "Exedro Steete", functie kantoor)

2. Onderwerp: ligging en het aantal (hoofdlingangen tot de bij punt 1a-b-c genoemde onderdelen

van het gebouwencomplex gelegen op kadasternummer 5933.

3. Onderwerp: parkeerbeleid, parkeernormen, parkeervergunningen, parkeerplaatsen, in relatie tot
de kadasternummers; t487 + 5047 + 5339 + 5557 + 5558 + 5933.

4. Onderwerp: de parkeerstalling en dan met name de bouwtekening en vergunning van specifiek de

in- uitrit, de hellingbaan plus hellingpercentage, en de bufferruimte tot de weg, in relatie tot
kadasternummer 1487.

5. Onderwerp: verkeer, aantal verkeersbewegingen, verkeersregels en verkeersborden op de Eigen

weg op E¡gen terrein (eenrichtingsweg, inrit Graafschop Hornelaan en uîtrit Windesheimstraat),

plus handhaving verkeersregels, in relatie tot de kadasternummers 1487 + 5047 + 5557 + 5933.

6. Onderwerp: de bestemming c.q. de functies (Wonen, Wonen en Zorg, kantoorruimte, e.d.), plus de

verkeerstoegang en vereisten hiertoe, van de in punt 1 genoemde onderdelen van het gebouwen-

complex gelegen op het kadasternummers 5047 + 5557 + 5933.

7. Onderwerp: de realisatieovereenkomst tussen het publiekrechterlijk lichaam de gemeente Weert

en de Bouwvereniging, met vermelding van het collectief-privé terrein binnen perceeleigendom en

inclusief de daarin genoemde bijlage 4, alsmede de tekening van het definitieve inrichtingsplan die

bij de gemeente is gedeponeerd. Dit in relatie tot de kadasternummers 1487 + 5047 + 5557.



lk verzoek u vriendelijk om mij op voorhand te berichten of er aan het verstrekken van deze informatie

kosten zijn verbonden en zo ja, indicatief hoeveel.

Mag ik u vragen om een spoedige schriftelijke reactie, doch uiterlijk 4 weken na datum van deze brief.

Hoogachtend,

, te Weert.
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