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Datum 

Doorloesnr 

81Jlage(n) 

~i.JNliJ 2019 
Onderwerp: Bevestiging afspraken 

afhandeling Wob-verzoek 

Beste heer Van der Kallen, 

Afdeling StedehJke Ontwikkeling, Team Vastgoed & 
Grondzaken 

Op 5 juni jl., heeft u de gevraagde stukken naar aanleiding van uw Wob-verzoek, d.d. 20 oktober 2018, inzake zwembad 
De Schelp, ingezien. 

Tijdens deze inzage heeft u met mijn collega, de heer M. Verhoeven, gesproken over uw Wob-verzoek (uw kenmerk 
PJ/19002), d.d. 31 maart 2019, inzake de voormalige brandweer kazerne. 
Uw verzoekt om inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op de besprekingen, mailwisseling, brieven, 
telefoonnotities en dergelijke met ontwikkelaar Fivente en eventuele derden over een eventuele realisatie of 
planvoorbereiding van een ontwikkeling van het terrein van de voormalige brandweerkazerne. 

Tijdens dit gesprek heeft u uw verzoek verduidelijkt en nader gespecificeerd. U wenst inzage in: 
1. Koopovereenkomst en de daarbij behorende ambtelijke adviezen die hebben geleid tot de koopovereenkomst; 
2. Planologische stappen die zijn genomen (vanaf initiatief tot besluitvorming), met uitzondering van e-mails. 

Mocht u ten aanzien van deze brief of de procedure vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mevr. J.H.C.M. 
Wouts, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277892 

Met vriendelijke groet, 
het coll~e v. n burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom 
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