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WOB bestuit festiva[ "Wetcome to the Vittage

7000
Atgemene Zaken
Ktantencontactcentr um / JVz
14 0s8]
Diverse]ïËTij tálF 1,Gn'-eeiiibezwarenbijstuiter
ó maart 2013, verzonden: * i fflRT Zgls

Geachte heer Tatsma,

Per e' mail vroeg u op 7 februari 2013 om atte documenten betrekking hebbend
op de vergunningaanvraag voor het festiva[ "wetcome to the vítlage", dat naar
verwachting, ptaatsvindt op 26 tot en met 28 juti 2013.
U beroept zich daarbij op de wet openbaarheid van bestuur, hierna te noemen:
Wob.
De organisator zal de definitÍeve evenementenvergunning nog moeten
aanvragen. lk verwacht dat die aanvraag eind maart/begin aprit 2013
binnenkomt. Met behutp van artikel 5, tweede [id, van de ',Beleidsregets
evenementen gemeente Leeuwarden 2oo9'l wordt van te voren in september
voorafgaande aan het jaar waarin het evenement ptaats zal vinden een
inventarisatie gemaakt van de op stapel staande evenementen in de gemeente.
voor het evenementenoverleg in september 2012 heeft de stichting Asteriks
aangegeven bovengenoemd festivaI te witten organiseren. Over het voornemen
tot het houden van het festivaI vond correspondentie plaats. Organisator
overlegde twee documenten.
lk ga daarop in het navotgende in.

Besluít
Mijn bestuit op uw verzoek is als volgt:
lk verstrek u een kopie van de in bijtage '1 genoemde documenten. Daarbij heb
ik de, in één van documenten vermetde, e-mailadressen van de deelnemers in
de organisatie weggelaten.

lvlotivering
De reden hiervoor is als volgt:
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Sjoch dizzg stêd; sjoch wat der rónorn bart - It ilde spegelet him yn war de takomst her - PÍterJbrpstrc
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De e-maitadressen van betrokkenen worden beschouwd ats behorend tot hun
persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking van deze adressen kan er toe teiden
dat betrokkenen geconfronteerd worden met ongewenste e. mait. Dat kan
leiden tot verstoring van hun dagetijkse ritme. Daartegenover staat het
atgemeen betang van openbaarheid van informatie. De wob beoogt inzicht te
geven in het overheidshandelen en de grondstag daarvan. Het valt om die reden
niet in te Íen dat pubtieketijke kennis van e. mailadressen hiertoe een
wezenlijke bijdrage levert.
Daarom dient het betang van de persoontijke levenssfeer zwaarder te wegen dan
de openbaarheid van informatie.
lk doe hierbij een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de
Wob.

Derde - belanghebbende
Voor uw informatie deel ik mee dat ik de derde - bel.anghebbende de Stichting
Asteriks een kopie van dit besluit zal toezenden.

Bezwaar
Voor de mogetijkheden van het instetten van bezwaar en beroep tegen dit
bestuit verwijs ik u naar de bijgevoegde bezwaarschriftenbijstuiter.

Hoogachtend,

De burgemeester van Leeuwarden,
namens dezen.

sectormanager Ktantencontactcentrum.
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BiJlage 1, behoort bÍj brief d.d. ó maart 20í3, kenmerk 2000.

Ïe verstrekken en openbaargemaakte docÍ,Imenten.

Document Paqina nrs,
Verstag bezoek eiland groene ster op 9 november ivm
het mocetiik evenement in iuti 20í3

I

Brief d.d. 28 juni 2012 van de Stíchting Asteriks over
evenementen die de stichting voornemens is te
orEaniseren

2'3

8rÍefd,d. 29 juni 20Í2, kenmerk í0795585,
ontvangstbevestigins aanmetdi ng ey€nemfnt

4

BrÍef d.d. 6 november 2012, kenmerk 10795585,
aangemeld srenement uitnodilins indienen aanvraag

5ró

Rapportage Risicoanatyse Evenementen, versie 1.0, I
februari 201 1

7,7a,8,8a

Document projectplan "Welcome to the village" van
de StÍchtineAsteriks. sedateerd ianuari 2013

9 tot en met 36



Bezwaarschriftbijstuiter 1 (algemeen, ambtenarenrecht)

Hoe maakt u bezwaar tegen dit besluit.

Bezwoarschrlf t
Indien u het niet eens bent met dit besruit, kunt u votgens de bepatingen van deAlgemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de àatum van de bekendmaking van ditbesluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn (namens een rechtspersoon conform statuten)en tenminste het volgende te bevatten;a. de naam en het adres van de indiener;b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besruit waartegen het bezwaar Ís gericht;d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het betreffende bestuursorgaan(raad, cotlege, burgemeester; ván de gemeente Leeuwarden, postbus z1oao,g900 JA inLeeuwarden' Indien het bezwaarschrifi wordt ingediend nur"n, een rechtspersoon dan destatuten meezenden.
Graag in de linkerbovenhoek vermetden ,.bezwaar,,.

U kunt uw
Daarvoor d en vla

de genoem ;jiï'
Voor lopige voorzie ni ng

unt u tevens op grond van artikel g:g1 van
enrechter van Rechtbank Noord-Nedertand
iening te treffen. Dit kan indien u van
p de betrokken betangen, vereist.

kt van de mogetijkheid tot het verzoeken om een voortopige
rzoek te richten aan de voorzieningenrechter van
d, locatie Leeuwarden, sector Besiuursrecht, postbus 1202,

U kunt ook digitaal uw verzoekschri 1.. ,

hierboven genoemde rechtbank via DU oe

dient u *"f tu beschikken over een Daaryoor

genoemde site voor de precieze voorwaarden. de

Griff íerecht
voor het in behandering nemen van een verzoek o,m een voortopige voorziening bijRechtbank Noord'Nedertand wordt griffierecht geheven. Het glrrrierecht bedraagt € 1ó0,-voor natuurlijke personen en € 319,- voor rechtipersonen.


