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een bezwaar indienen 
 
Met dit formulier kunt u een bezwaar indienen tegen een besluit van de gemeente. 
 
Dient u dit bezwaar in als burger of als bedrijf? 
 Burger: ga verder naar blok 1, Contactgegevens burger 
 Bedrijf: ga verder naar blok 2, Contactgegevens bedrijf 
 
1. Contactgegevens burger 
Voornamen :  
Tussenvoegsel(s) :  
Achternaam :  
Straatnaam  :  
Huisnummer :     Letter:  Toevoeging:  
Postcode :         
Woonplaats :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :  
Ga verder naar blok 3, Gegevens besluit 

2. Contactgegevens bedrijf 
Gegevens contactpersoon   
Voornamen :  
Tussenvoegsel(s) :  
Achternaam :  
Functie :  
Afdeling :  
Telefoonnummer :  
E-mailadres :  
Gegevens organisatie 
Naam :  
Straatnaam  :  
Huisnummer :     Letter:  Toevoeging:  
Postcode :         
Woonplaats :  
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :  
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Wilt u op een ander adres post ontvangen? 
  Nee 
  Ja, op onderstaand postadres of postbusnummer 
  Postadres 
  Straatnaam  :  
  Huisnummer :     Letter:  Toevoeging:  
  Postcode :         
  Woonplaats :  
  Postbusnummer 
  Postcode :  
  Postbusnummer :  
  Woonplaats :  
 
3. Gegevens besluit 
Wanneer heeft de gemeente het besluit bekendgemaakt?1  
Wanneer is het besluit genomen?  
Tegen welk besluit maakt u bezwaar?  
( Vul het documentnummer in)  

Wie heeft het besluit genomen?  
  College van burgemeester en wethouders 
  Burgemeester 
  Gemeenteraad 
  Anders, nl.  
 
Omschrijving van het besluit: 
 
 
 
 
 
 

                                               
1 In de Algemene wet bestuursrecht staat dat u 6 weken de tijd heeft om bezwaar te maken tegen een besluit van de 

gemeente. Indien u na 6 weken bezwaar maakt, mag de gemeente uw bezwaarschrift ‘niet ontvankelijk verklaren’. Dat 
betekent dat de gemeente uw bezwaarschrift niet inhoudelijk hoeft te beoordelen.  

 De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente haar besluit bekend heeft gemaakt. 
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4. Gegevens bezwaar 
Waarom bent u het niet eens met het besluit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
Heeft u documenten die het nog duidelijker maken waarom u het niet eens bent met het besluit? 
Stuur deze dan mee. U kunt ook een kopie van het besluit zelf meesturen.  
Vermeld op alle documenten de datum van uw bezwaar. 
 
Ondertekening  
Plaats,   Datum  Handtekening aanvrager 

  
 
 

   
 

 
Adresgegevens  
Gemeente Landgraaf 
t.a.v. afdeling Bestuurlijke en Concern Zaken 
Postbus 31000 
6370 AA Landgraaf 
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