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College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Amersfoort 
Postbus 4000 
3800 AE Amersfoort 
 
 
Betreft: Reactie op brief dd 7 mei jl. van Gem. Amersfoort aan Stichting Hoevelaken. 

Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) inzake WOB verzoek geluidsscherm Vathorst.  
De SHB&L verzoekt om levering van ontbrekende gegevens  

 
Ref nr:          100614  
Datum:          14 juni 2010 
 
Kopie:  Heer L. Visscher, Marleen Kwak (Gem. Amersfoort) 
 College van Burgemeester en Wethouders Gem. Nijkerk 

Geacht College, 

Wij refereren aan onze brief van 22 mei 2010 (Ref nr: 100522) en het antwoord van 7 juni 2010 dat 
ons per Email is toegezonden door de Heer Visscher, Afdeling Milieu, conform bijlage. Ook de 
daarin toegezegde documenten zijn inmiddels ontvangen. 
Wij zouden in reactie u willen verzoeken om een officiële beantwoording van al de vragen gesteld 
in onze brief van 22 mei 2010 door de Gemeente Amersfoort.  
 
Wel willen wij opmerken dat de informatie die ons door de Heer Visscher is aangereikt helaas geen 
van de specifieke vragen beantwoordt die eerder door ons zijn gesteld ten aanzien van de 
onderbouwende informatie over de geluidschermen aan de A28 bij Vathorst.  
 
Verder wordt de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar verzocht om bepaalde ontbrekende 
informatie bij andere instanties aan te vragen. Aangezien deze documenten onderdeel vormen van 
beslissingen die genomen zijn door Gemeente Amersfoort lijkt ons dit niet de juiste gang van 
zaken. Deze documenten dienen ons door de Gemeente Amersfoort te worden verschaft. 
 
En, zoals in eerdere correspondentie is aangegeven verzoeken wij u, als de betreffende informatie 
ontbreekt, daar ondubbelzinnig melding van te maken. Mocht de betreffende informatie niet 
beschikbaar zijn, dan moet de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar concluderen dat 
sommige stellingen die gemaakt zijn in enkele rapporten niet geverifieerd kunnen worden en 
daarom als onbetrouwbaar beschouwd moeten worden. 
 
In het document van de Heer Visscher wordt aangegeven dat een officiële antwoord enige tijd in 
beslag zal nemen. Nu er al zoveel informatie is verzameld vertrouwen wij er op dat een antwoord 
binnen 4 weken na dagtekening van deze brief kan worden gerealiseerd. 
 
In afwachting van uw verdere informatie, verblijven wij, 
Hoogachtend, 
 
 
Rob Wesselingh, 
Voorzitter Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. 


