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Onderwerp beslissing op uw verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) 

Geachte N M 

In uw verzoek van 29 september 2022 (ontvangen door ons op 3 oktober 2022) heeft u namens N 

n M sevraagd om informatie openbaar te maken over de melding Activiteitenbesluit voor het 

aanleggen van de padelbanen door Tennisvereniging Smashing '89. Uw verzoek strekt tot openbaarmaking 

van alle correspondentie over deze melding, eventuele besluitvorming over deze melding, akoestische 

onderzoeken en andere stukken die betrekking hebben op de melding. 

Er zijn documenten aangetroffen 

Wij hebben uw verzoek intern uitgezet bij onze vakgroep Vergunningen. Bij inventarisatie zijn een aantal 

documenten aangetroffen. 

Besluit 

Wij besluiten alle documenten openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens die 

daarin staan. 

Wijze van openbaarmaking en publicatie 

De documenten die openbaar worden, worden samen met deze brief aan u toegezonden. Een kopie van uw 

Woo-verzoek wordt samen met dt besluit geplaatst op onze website (www.gemeentebest.nl/wooverzoek). 

Eventuele persoonsgegevens worden daarbij geanonimiseerd. 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact opnemen met ondergetekende of 

onze Woo-coördinator, e voor meer informatie over de Woo-procedure kunt u ook 

terecht op onze website. 

Bezwaarclausule 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. 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 Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen 

indienen als u ook een bezwaarschrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd. 
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U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via https://mijn.rechtspraak.nl/. 

Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 

voor de precieze voorwaarden. 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders 

  Juridisch adviseur (Juridische Zaken & Kwaliteit) 

Bijlage(n): _ openbaargemaakte documenten 
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29 september 2022 R221125619 E 

Onderwerp Uw kenmerk D 

Beroep op de Wet open overheid 

Geacht College, 

j g2296 h bij o stan n bet 

geschil met uw gemeente en heeft mij gemachtigd om namens hem op te treden. 

Ik doe een beroep op de Wet open overheid 

In het kader van de bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning voor de realisatie van de 

padelbanen door Tennisvereniging Smashing ‘89 , werd — voor wat betreft het geluid — verwezen naar 

de melding Activiteitenbesluit. Cliënt hoort in het kader van deze procedure echter niets en ziet ook 

geen publicatie van een besluit omtrent maatwerkvoorzieningen of iets dergelijks. Cliënt verzoekt 

daarom om openbaarheid van de volgende stukken: 

* _ De melding Activiteitenbesluit voor het aanleggen van de padelbanen door Tennisvereniging 

Smashing '89, alle correspondentie omtrent deze melding, eventuele besluitvorming omtrent 

deze melding, akoestische onderzoeken en andere stukken die betrekking hebben op deze 

melding 

Stuurt u mij de stukken binnen de wettelijke termijn van 4 weken? 

Dan voorkomt u een procedure tegen het niet tjdig nemen van een beslissing op mijn verzoek. Denkt u 

eraan ons zaaknummer R221125619 te noemen als u stukken stuurt? 

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 

Kvk 41 038 571 Apeldoomn 
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Bel of mail mij gerust als u nog vragen hebt 

U bereikt mij op telefoonnummer Mailen kan naar 

daaknummer is R221125619. Wilt u dit nummer altijd 

noemen als u belt of mailt? Wij kunnen u dan sneller helpen. 

Met vriendelijke groet, 



achmea Q rechtsbijstand 
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