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(geanonimiseerd)
…
ursday, August<secretaris@cuypersgenootschap.nl>
25, 2022 9:56:47 PM
Gemeente

Best

Cc:

Subject: WOO-verzoek gemeentelijke monumentenlijst Best

Aan de Woo-coördinator,

Bij deze dien ik een WOO-verzoek in. Graag ontvang k scans van B&W-besluiten tot (voorgenomen) aanwijzing van
gemeentelijke monumenten tot november 2018. Graag ook een scan van de voorgenomen aanwijzing van Arnold P. Nosseklaan 11.
In afwachting van uw berichtgeving.
Met vriendelijke groet,

(geanonimiseerd) c
B

Cuypersgenoorschep

socretaraat: Aferbos 246 / 2715 N Zoetermeerteietoon: (geanonimiseerd)
B

website: www.cuypersgenootschap.nl
/e-post secretaris@euypersgenootschap.nl
IBAN:reknr.
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UwBriefvan

_

25-08-2022

Uw kenmerk

Datum

Verzonden
Onderwerp

Ons kenmerk

NL 08 BNGH

028.50.01.051

Biw

nr:NLOO1902623.B02

KvK

nr:

17273055

PU22-04429/PI22-05386/

Categorie

09-09-2022

09-09-2022

Behandelddoor

(geanonimiseerd)

Telefoonnummer _ 140499

__ Woo besluit

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Beste (geanonimiseerd)
Verzoek mondeling/ per e-mail/formulier

In uw verzoek van 25 augustus 2022 heeft u het college gevraagd informatie openbaar te maken over scans
van B&W-besluiten tot (voorgenomen) aanwijzing van gemeentelijke monumenten tot november 2018. En
een scan van de voorgenomen aanwijzing van Arnold P, Nosseklaan 11.

Op 6 september 2022 hebben wij u gevraagd uw verzoek te specificeren, met name de tijdsperiode.
Bij e-mail van 7 september 2022 hebt u uw verzoek gespecificeerd. U heeft ons een lijst verstrekt met
adressen waarvan u het aanwijzingsbesluit wilt ontvangen. Wij hebben de door u gevraagde documenten

opgezocht in ons digitale systeem en deze treft u als bijlagen aan. Wij besluiten de door u gevraagde
documenten openbaar te maken met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan.

Wijze van openbaarmaking en publicatie
De document(en) die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief de documenten digitaal
aanu toegezonden‚
Plaatsing op internet
Dit besluit en de documenten zijn voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar en worden op
www.gemeentebest.nl gepubliceerd.
Vragen?
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Bezwaarclausule

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit verzonden is. Bij
onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt

ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

Bijageln}

diersen
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U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders

(geanonimiseerd)
(geanonimise rd) (geanonimiseerd)

Senior juridisch adviseur

Biletr):
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