Van:
XXXX
Aan:
het College van B&W van de gemeente Leiden
Postbus 9102
2300 PC Leiden
Datum: 9 september 2019
Betreft: Wob verzoek Roomburgerpark
Geachte heer, mevrouw,
Zoals u weet zijn er plannen voor een nieuwe inrichting van het Roomburgerpark met als laatste
stand van zaken het amendement 19.0039, dat op 20 juni 2019 door de gemeenteraad van Leiden is
aangenomen. Ik ben verontrust over de gang van zaken. Daarom verzoek ik u met een beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om mij per e-mail alle documenten bij of onder de instelling
van de gemeente te doen toekomen, die betrekking hebben op bedoelde herinrichting van het
Roomburgerpark, vanaf het jaar 2012 tot de datum van de beschikking over het onderhavige Wob
verzoek.
In ieder geval, maar niet uitsluitend, betreft mijn verzoek:
a. de contacten met de KNHB;
b. de contacten met leden van het bestuur van LHC Roomburg, alsmede met individuele leden van
deze vereniging;
c. de contacten met Initiatiefgroep Nieuw-Roomburgpark, alsmede met individuele leden van deze
initiatiefgroep;
d. de beoogde uitvoering van het parkeerbeleid en het beoogde aantal parkeerplaatsen in geval van
bedoelde herinrichting;
e. de aanleg van één of meer hockeyvelden voor LHC Roomburg in/bij het Roomburgerpark,
alsmede op een andere locatie dan in/bij het Roomburgerpark;
f. de contacten met de onder a-c genoemde organisaties en personen rond de totstandkoming van het
Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023.
Bij ‘documenten’ denk ik aan onder meer, maar niet uitsluitend, adviezen (gevraagd of ongevraagd,
van binnen de gemeente of daarbuiten), correspondentie (zoals per brief, e-mail of fax), notulen en
verslagen van vergaderingen en andere bijeenkomsten, tekeningen, gespreksnotities, e-mails, sms- en
what’s app-berichten (waarbij ik eventuele ter zake doende berichten via een privételefoon als
werkgerelateerd en derhalve als Wob-relevant beschouw), zowel intern binnen de gemeente als met
externe partijen. Als relevante partijen kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, worden genoemd de
KNHB, het bestuur van LHC Roomburg, de individuele leden van LHC Roomburg, de
Initiatiefgroep Nieuw-Roomburgerpark (kern en andere betrokkenen),.
Het bovenstaande is een verzoek als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wob. Ik verzoek u de door mij
gevraagde documenten vóór 1 oktober 2019 aan mij toe te sturen. Dit is met inachtneming van de
wettelijk voorgeschreven termijn van maximaal vier weken, zoals bepaald in artikel 6 lid 1 Wob.
Hoogachtend,
XXX

