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Onderwerp: U mag <benoem waarvoor de vergunning is aangevraagd> niet bouwen 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U vroeg op <datum> een vergunning aan voor <benoem kort en concreet wat is aangevraagd>. 
  
Uw aanvraag gaat over  
-    <Benoem de activiteiten>. 
  
Uw aanvraag is niet compleet  
Wij vroegen u op <datum> om uw aanvraag compleet te maken. Maar dat heeft u niet gedaan. Daarom 
nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Dit is een besluit. Dit betekent dat <benoem kort en 
concreet wat dit betekent voor de aanvrager>. 
 
Wij maken het besluit bekend   
Dit doen wij op www.officielebekendmakingen.nl. Daar kunnen mensen uit uw buurt het besluit lezen.  
  
Bent u het niet eens met dit besluit 
Neem dan contact met ons op. Wij kunnen het besluit uitleggen en zo nodig een fout herstellen.  
Bent u het dan nog niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de bijlage bij deze brief 
staat hoe u dat doet.  

   
Neem contact met ons op als u vragen heeft  
Bel naar <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>.   
    
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> 
Kenmerk: <kenmerk> 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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BIJLAGE  
 
U mag <benoem kort en concreet wat is aangevraagd>  
Wij begrijpen dat dit besluit vervelend voor u is. Wilt u toch <benoem kort en concreet wat is 
aangevraagd>? Dan kunt u het beste een nieuwe complete vergunning aanvragen.  
Of u kunt bezwaar maken. 
 
Hoe kunt u bezwaar maken   
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Stuur voor <datum> uw bezwaar naar:    
   
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
   
In het bezwaar moet staan:   

• Uw naam   
• Uw adres   
• Uw handtekening   
• De datum   
• Waartegen en waarom u bezwaar maakt   

 
Waar staat dit in de wet en in de regels  
Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt deze regels vinden op wetten.overheid.nl.  
 
 

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

