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Onderwerp: Besluit Wob-verzoek 

Geachte heer/mevrouw , 

Op 3 juli 2017 hebben wij uw verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur 
(verder: Wob) ontvangen . Hierin verzoekt u om documenten betreffende het Wob
verzoek ingediend door de heer••••betreffende inzage in de erfpachtregeling 
"Overeenkomst tot afstand van het recht van erfpacht" dd . 19 januari 2012. 

Onderzocht is of de door u gevraagde áocumentenVoorhanden zijn . Dit is echler nien,et 
geval. Derhalve kunnen we de door u gevraagde documenten niet verstrekken. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen 
hebben, dan kunt u mij bereiken middels het telefoonnummer: 043-4588488. 

Behandeld door : Dhr. 
Bijlage(n) : Geen 

Documentnr. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
Namens dezen, 

Juridisch adviseur 

Ons kenmerk : Z/17/070801/237889 



.banholt 

.bemelen 

. cadier en keer 

.eckelrade 

eijsden 

.gronsveld 

. margraten 

.mariadorp 

.mesch 

. mheer 

. noorbeek 

. ost maar\anct

.rijckholt 

.scheulder 

.st. geertruid 

BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) 
van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Eijsden-Margraten. 

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken 
een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist . 

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD) . Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden . 

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten: 
a. 
b . 
C . 

d. 

naam en adres van de indiener 
de dagtekening 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
de gronden van_bezwaar. 
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