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Betreft: WOB verzoek inzake gang van zaken rondom verkoop en overdracht van Horne kazerne Weert 

 

 

Geacht College, 

 

Rondom de verkoop, overdracht en het huidige gebruik van de van Horne kazerne zijn veel vraagtekens 

gerezen. Gezien het feit dat de  substantieel voorwerk heeft verricht om de verkoop en 

overdracht mogelijk te maken, wil  alle feiten hieromtrent vergaren. 

 

Om die reden verzoek ik u mij de navolgende informatie/documenten toe te sturen over de periode 1-10-

2014 tot 1-4-2016: 

- overzicht van alle afspraken van ambtenaren en bestuurders in de periode die betrekking heeft op de 

voorbereiding en de overdracht van de verkoop van de van Horne kazerne; 

- vergaderverslagen van college vergaderingen waarin de van Hornekazerne werd besproken en van de 

besluiten die genomen zijn; 

- verslagen van ambtelijke besprekingen over de van Horne kazerne; 

- verslag van de vergadering waarin besloten is niet te reageren op het ingediende businessplan van de 

- gespreksnotities en vergaderverslagen van de ambtenaren die betrokken waren bij het dossier, in ieder 

geval die van 

- gespreksnotities van wethouders die telefonisch of fysiek gesproken hebben met vertegenwoordigers van 

de huidige eigenaren. 

 

In aanvulling op bovenstaande verzoeken: 

- verslagen van college vergaderingen waarin gesproken is over of besluiten genomen zijn ten aanzien van 

het terrein van het voormalig Bisschoppelijk College, de Lichtenberg en het mobilisatiecomplex gelegen aan 

de Diesterbaan; 

- vergaderverslag(en) van de vergadering(en), zowel collegevergaderingen als ambtelijke vergaderingen, 

waarin is gesproken de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de voormalige van Horne 

kazerne en welke besluiten daaromtrent zijn genomen; 

- vergaderverslagen en gespreksnotities van individuele bestuurders, inclusief die van de burgemeester, 

waarin gesproken is over het huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein van de voormalige van Horne 

kazerne; 

- gespreksverslagen van contacten van ambtenaren en bestuurders met de huidige eigenaren van de 

voormalige van Horne kazerne die betrekking hebben op de huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

 

 

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te 

sturen.   



 

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf 

(telefonisch of schriftelijk) op de hoogte te brengen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  




