Aan: de Minister van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Onderwerp: Wob-verzoek snelheidsaanduidingen
Mijn kenmerk: WOB 27 / snelheidsaanduidingen A4
Amsterdam, dd 15 januari 2014

Geachte minister;
Bij deze dien ik, Sjors van Beek, een Wob-verzoek in (verzoek in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur).
Ik wil graag kopie van hieronder nader omschreven documenten of informatie aanwezig op of onder
uw ministerie. Het betreft documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke
aangelegenheid ‘snelheidsaanduidingen A4’.
Concreet vraag ik om de volgende documenten of informatie:
1. Een overzicht van alle snelheidsaanduidingen op de A4 vanaf N470 (Kruithuisweg, gemeente
Delft) tot knooppunt Nieuwe Meer (gemeente Amsterdam) en vice versa (m.a.w. beide
rijrichtingen).
Bedoeld wordt een exacte plaatsaanduiding van alle snelheidsborden en alle ‘einde
snelheidsborden’, inclusief de daarop vermelde snelheid, zodat gereconstrueerd kan worden
op welk deel van de A4 welke snelheid geldt danwel eindigt. In welke vorm u de gevraagde
informatie levert (digitaal of analoog, kaart, tabel, Excel, lijst), laat ik aan u. Ik sta open voor
overleg hierover.
Wel verzoek ik u de informatie gedetailleerd aan te leveren, zodat precies (desnoods per
hectometer nauwkeurig) nagegaan kan worden hoe lang elk afzonderlijk ‘snelheidsvak’ is.
Gevraagd wordt om alle aanduidingen die zijn aangebracht (op palen) naast de snelweg, bij
opritten, afritten, boven de snelweg, alsmede op de kleine bordjes naast de vangrail.
2. Een overzicht van datum van plaatsing cq. ingangsdatum van de geldende snelheid,
behorend bij alle snelheidsaanduidingen zoals gevraagd onder 1.
Bedoeld wordt dusdanige informatie zodat nagegaan kan worden vanaf welke datum exact
welke snelheid waar geldt. In welke vorm u de gevraagde informatie levert (digitaal of
analoog, kaart, tabel, Excel, lijst), laat ik aan u. Ik sta open voor overleg hierover.
U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek te beslissen. Geen of een onvoldoende antwoord
op de vervaldatum zal worden opgevat als een afwijzing.
Met vriendelijke groet,
Sjors van Beek
Orteliusstraat 250-hs,
1056PK Amsterdam
Tel. 020-6160324 / 06-20540202
Email: sjorsvanbeek@gmail.

