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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij dien ik een verzoek tot het verstrekken van informatie op grond van de Wet open overheid in. 

Dit verzoek treft u hieronder aan. Graag ontvang ik uw bericht dat dit verzoek in goede orde is 

ontvangen. Het verzoek ziet op het verstrekken van de volgende informatie: 

- _ Alle interne en externe communicatie, berichten en documenten die zien op de ontwikkeling 

en exploitatie van het Denksportcentrum Amstelveen; 

- _ Alle interne en externe communicatie, berichten en documenten die specifiek zien op de 

mogelijkheden tot financiering van het Denksportcentrum Amstelveen; 

- _ Alle interne en externe communicatie, berichten en documenten die specifiek zien op de 

overwegingen om niet langer medewerking te (willen) verlenen aan de ontwikkeling van het 

Denksportcentrum Amstelveen; 

- _ Alle interne en externe communicatie, berichten en documenten die specifiek zien op de 

communicatie met danwel van de zijde van de door de gemeente: 
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(ĳ) _ ingeschakelde externe adviseurs; 

(ĳ) _ benoemde projectleider; 

alsmede communicaties aangaande het Denksportcentrum Amstelveen met of door 

( _ de directeur van Amstelveen Sport; 

(iv) _ de verantwoordelijk wethouder Sport sinds 2020. 

Wellicht ten overvloede merk ik op dat de definitie van een document als bedoeld in de Woo, ruim 

uitgelegd moet worden en dat hier naast e-mails ook Sms-berichten en WhatsApp-berichten onder 

vallen. 
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   Verder wijs ik op de termijnen die voortvloeien uit de Woo en die maximaal 4 weken bedragen. 

Indien u voornemens bent om deze termijnen te verdagen ontvang ik graag tijdig uw bericht 

daarover. 

Indien dit verzoek berust op (gegevens in) documenten die niet bij u berusten maar bij een ander 

bestuursorgaan, dan verzoek ik u dit verzoek door te zenden naar het desbetreffende 

bestuursorgaan. 

Mocht u in overleg willen treden over het Woo-verzoek dan kunt u mij bereiken per e-mail via: 

‘vanardenn crinceleroy.nl en telefonisch via 1N (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Uw berichten zie ik graag spoedig tegemoet. 
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Met vriendelijke groet, 

van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. 

  (geanonimiseerd)

  


