BEZWAARSCHRIFT
Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een
bezwaarschrift kunt u alleen schriftelijk indienen. De algemene bezwaarprocedure, waarvoor u deze formulier
kunt worden gebruikt, is voor verschillende besluiten van toepassing, zoals vergunningen, subsidiebeschikkingen,
handhavingsbesluiten, verkeersbesluiten en besluiten in het kader van de WMO en de Jeugdwet.
Voor enkele besluiten geldt een andere procedure en kunt u deze formulier niet gebruiken:


Belastingaangelegenheden (ook leges en heffingen) en besluiten in het kader van de WOZ.
Nadere informatie omtrent de WOZ kunt u vinden onder het kopje WOZ-loket.



Besluiten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD). Nadere informatie
kunt u vinden op de website isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl.



Besluiten van de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet.

U heeft 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het
besluit bekend is gemaakt. In de meeste gevallen wordt het besluit bekend gemaakt door het toezenden van
het besluit aan de geadresseerde. Andere besluiten worden bekendgemaakt via het elektronisch Gemeenteblad
of de Staatscourant. De bekendmakingen zijn te zien via de website www.overheid.nl.

1. Gegevens van de indiener
Voorletters en naam

O Man O Vrouw

Correspondentieadres
Postcode en plaats
Telefoon
Email

2. Gegevens van de gemachtigde
Voorletters en naam

O Man O Vrouw

Correspondentieadres
Postcode en plaats
Telefoon
Email

3. Gegevens bestreden besluit
Wie heeft het besluit genomen?
Datum van het besluit
Kenmerk van het besluit
Omschrijving van het besluit

O Burgemeester

O Het college van burgemeester en wethouders

4. Motivering van uw bezwaar

5. Bijlagen
Overzicht

Omschrijving

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

6. Ondertekening
Bezwaarde

Gemachtigde: machtiging bijvoegen

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening bezwaarde

Handtekening gemachtigde

7. Verzending
Correspondentieadres

Bezoekadres

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen

Postbus 6

Buiten de Veste 1

4650 AA Steenbergen

4652 GA Steenbergen

Fax

0167 54 34 99

