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Onderwerp: We hebben uw bezwaar ontvangen 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
  
U stuurde ons op <datum> een brief met uw bezwaar. Uw bezwaar gaat over <korte beschrijving inhoud 
bezwaar>. We hebben uw bezwaar op tijd ontvangen. Ook is uw bezwaar compleet.  
In deze brief leest u wat we met uw bezwaar gaan doen.   
   
Commissie bezwaarschriften  
We sturen uw bezwaar naar de commissie bezwaarschriften. Soms is er hoorzitting nodig waar u meer 
over uw bezwaar kunt vertellen. Is er een hoorzitting? Dan krijgt u daarvoor een uitnodiging.   
  
Beslissing op uw bezwaar  
De commissie stuurt het advies over uw bezwaar naar het college van burgemeesters en wethouders. 
Zij bekijken of ze het eens zijn met het advies. Daarna nemen ze een beslissing. U krijgt een brief met de 
beslissing op zijn laatst op <datum>.   
 
Heeft u nog vragen 
Bel of mail ons dan gerust. U bereikt ons op telefoonnummer <telefoonnummer> of via               
<e-mailadres>. Uw zaaknummer is <zaaknummer>. Wilt u dit nummer noemen of in uw mail zetten? 
Dan kunnen we u sneller helpen. We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 
16.30 uur.  
  
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,    
  
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
 

 

 

 

 

 

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

     Datum brief: <datum> 
Zaaknummer: <zaaknummer> 
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BIJLAGE 

Wat als we meer tijd nodig hebben  
Misschien hebben we meer tijd nodig. Dan kunnen we de tijd die nodig is om te beslissen verlengen 
met maximaal 6 weken. U krijgt dan een brief van ons.   
  
Wat kunt u doen als we niet op tijd beslissen 
Heeft u op <datum> nog niets van ons gehoord? En hebben we de periode om te beslissen ook niet 
verlengd? Dan zijn we te laat met beslissen. Neem contact met ons op.  
Bel naar <telefoonnummer> of mail naar <e-mailadres>. U kunt ons ook een brief sturen. Kijk voor meer 
informatie op <website>.  
 
Waar staat dit in de wet en regels  
Volgens de wet moeten wij u vertellen hoe wij dit besluit hebben genomen.  
U vindt de belangrijkste regels in:  

- Artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht 
 

U vindt deze regels op wetten.overheid.nl. 
 
 
 
 

http://www.wetten.overheid.nl/

