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Kenmerk: D20180195.JV.cv 's-Hertogenbosch, 22 maart 2020 

Betreft: Verzoek ex artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur en geven van informatie 

Geacht College en Edelachtbare Vrouwe, 

Namens cliënte, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
‘Entergaming Nederweert B.V.’, richt ik mij tot U met het volgende verzoek. 

Tijdens de Raadsvergadering van 11 maart 2021 is zijdelings de Verordening 
kansspelautomaten en speelautomatenhallen van uw gemeente aan de orde gekomen 
naar aanleiding van een door ons kantoor ingediende zienswijze namens cliënte. De 
beantwoording van vragen door U van de Raadsleden, alsmede de toezegging van U 
Burgemeester voormelde Verordening te agenderen, zodat de inhoud onderdeel kan 
worden van debat in de Raad, heeft bij cliënte hernieuwd vraagtekens doen ontstaan. 
Cliënte zou dan ook graag alle e-mails, brieven, WhatsApp-berichten of andere 
tekstbestanden willen ontvangen die betrekking hebben op de totstandkoming van 
eerder genoemde Verordening. 

Dit verzoek wordt U gedaan in het kader van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur. 

Indien U nadere informatie nodig heeft ter verduidelijking van voormeld verzoek, ben 
ik uiteraard voor U bereikbaar. 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. 

Tevens verzoek ik U mij op de hoogte te houden van : 
Het agenderen van het bespreken van de inhoud van de Verordening 
kansspelautomaten en speelautomatenhallen; 
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Het verlenen van de vergunning aan Gran Casino of een andere exploitant voor 
de exploitatie van een speelautomatenhal in het op te richten Van der Valk 
Hotel. 

Erop vertrouwende U naar behoren te hebben geïnformeerd, verneem ik gaarne van U. 

iendelijke groet, 

Advocaat 
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