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Particulier of Particulier
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Voornaam

Achternaam

Wij willen graag uw e-mailadres en
telefoonnummer om snel conta met u op teTelefoonnummer
kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt een
zorgvuldige afhandeling.

E-mailadres

1



Straat Huisnr

Postcode Plaats

Welke documenten wilt Dit verzoek betreft de subsidieaanvraag bij de provincie
u ontvangen van de Noord-Holland van de gemeente Castricum voor een
provincie Noord- herinrichting van een gebied ontsluitingsweg (GOW) in deze
Holland? gemeente, hier bekend onder de projectnaam “Herinrichting
Als u niet weet in welk Kleibroek”. Het project omvat een herinrichting van de
document de door u Kleibroek en een rotonde die deze weg verbindt met de Pr.
gewenste informatie Beatrixstraat, Torenstraat en Ruiterweg.
staat,
beschrijf dan het Het gaat mij specifiek op de onderdelen van deze aanvraag
onderwerp zo duidelijk waarin wordt uitgelegd hoe deze geplande herinrichting de
mogelijk. verkeersveiligheid beoogt te verbeteren, of waarin wordt

aangetoond dat de verkeersveiligheid op geen enkel punt
juist verslechtert.

Voor meer informatie kunt altijd contact met mij opnemen
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Provincie
Noord-Holland

Gedeputeerde Staten
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Uw contactpersoon

Doorkiesnum met

113

Betreft: Besluit op het Wob—verzoek Verzenddatum
Project: Herinrichting Kleibroek en rotonde Torenstraat 1 MF ‘‘

Geachte Kenmerk

939068/94943 3

Op 10 april 2017 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Dit verzoek hebben Uw kenmerk

wij geregistreerd onder kenmerk 939068/939070.

Verzoek verstrekken van informatie

U heeft ons verzocht om inzage in:
• de subsidieaanvraag van de Gemeente Castricum ten behoeve

van de realisatie van het project Herinrichting Kleibroek en
rotonde Torenstraat;

• inzage in de beoordeling van de provincie bij het toetsen van de
mate van verkeersveiligheid. Specifiek wilt u weten in hoeverre
de geplande herinrichting de verkeersveiligheid ten goede komt
ofjuist niet

Wij hebben besloten de relevante correspondentie waarnaar is
gevraagd en waarover wij beschikken, inclusief uw verzoek, openbaar te
maken. Wij hebben een inventarisatieljst gemaakt van de documenten
die vallen binnen de reikwijdte van uw verzoek. Bijgevoegd treft u de
inventarisatieljst aan.

De documenten die wij openbaar maken zullen binnen enkele
dagen na verzending van dit besluit te vinden zijn op de website
www.noord-hotland .nl/wob.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem [2012 DE]

www. noord - h 011 and. n 1
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In de documenten die wij met dit besluit openbaar maken zijn passages

onleesbaar gemaakt. Dit hebben wij gedaan ten aanzien van de

volgende gegevens:

Persoonsgegevens: De persoonsgegevens zijn onleesbaar

gemaakt om redenen van privacy als bedoeld in artikel 10 lid 2

sub e Wob;

939068/949433

• Financiële gegevens: Een aantal financiële gegevens zijn

onleesbaar gemaakt ter voorkoming van onevenredige

bevoordeling of benadeling van bîj de aangelegenheid

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van

derden op grond van artikel 10 lid 2 sub g Wob.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u

contact opnemen met de behandelend subsidiemedewerker die staat

genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord—Holland,

namens dezen,

Deze brief is Uigitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Voor bezwaarclausu!e zie pagina 3



Provincie
Noord-Holland
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939068/949433

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of

publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u

sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van

de Hoor— en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. Voor meer informatie

kunt u de provinciale website bezoeken: www.noordhoIlandnl.

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw

bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte

termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw

bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend.

Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u — bij een spoedeisend

belang - een voorlopige voorziening vragen bi] de Voorzitter van de Rechtbank

Noord—Holland.
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